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Birželio 3 d. Jurbarko saugaus eismo šaudykloje Giedrių kaime organizuotos komandinės Lietuvos miškininkų stendinio
šaudymo varžybos lygiavamzdžiais šautuvais Generalinės miškų urėdijos taurei laimėti (plačiau – 29 p.).
Birželio 6-7 d. Valstybinės miškų tarnybos
Miškų sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai atliko antrą sugautų žievėgraužio tipografo vabalų apskaitą, pateikė šių kenkėjų
plitimo prognozes.
Birželio 8 d. naktį Kėdainių rajono Šilainių
kaime krovininis traukinys Vilnius–Klaipėda
atsitrenkė į per geležinkelio bėgius ėjusią
stumbrų bandą – žuvo trys stumbrai (apie
2 ir 8 metų patelės ir apie 4 metų patinas). Jie
perduoti Lietuvos zoologijos sodui.
Birželio 9 d. Dubravos EMM urėdija pristatė
miškininkų bendruomenei 2014 m. pradėtą
įgyvendinti projektą – pirmąjį Lietuvoje
miško sodmenų auginimo konteineriuose
su uždara šaknų sistema kompleksą Dubravos medelyne. Birželio 13 d. čia surengtas seminaras miškų urėdijų vyriausiesiems
miškininkams ir medelynų viršininkams,
jame dalyvavo ir kitų miškų institucijų specialistai (plačiau – 18 p.).
Birželio 12-14 d. LAMMC Miškų instituto
mokslinė sekretorė dr. Diana Lukminė dalyvavo Europos Komisijos Mokslo ir inovacijų
direktorato surengtame Taline (Estija) susitikime „Kaip sėkmingiau pritraukti talentingus mokslininkus?“
Birželio 12-16 d. Joensuu (Suomija) vyko septintasis Pasaulinės miško išteklių apskaitos GFRA–2020 ekspertų konsultacinis
pasitarimas (rengiami nuo 1987 m.), organizuotas FAO bendradarbiaujant su Suomijos Gamtos išteklių institutu (LUKE), finansuojant Europos Komisijai, FAO, Suomijos
užsienio reikalų, Žemės ir miškų ūkio ministerijoms. Aptarus programinius klausimus, pasitarimo dalyviams surengta išvyka
į Suomijos miškus, kur ekspertai susipažino
su Šiaurės Karelijos Privačių miškų miško
savininkų asociacijos veikla ir ūkininkavimo
privačiuose miškuose organizavimu, domėjosi Suomijos pelkėmis, jų panaudojimu ir konservavimu, pabuvojo Koli nacionaliniame
parke, kurio veikla orientuota į eksperimentus su natūriniu ūkiu, lydimine žemdirbyste.
Birželio 14 d. Briuselyje vyko seminaras, skirtas Europos Komisijos inicijuoto paramos
projekto dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijų prognozių rengimo bendriesiems
klausimams ir problemoms aptarti. Semin-

are pristatyta ir Lietuvos patirtis, rengiant
ŠESD emisijų prognozes LULUCF sektoriuje.
Birželio 14 d. Valstybinė miškų tarnyba su
Rokiškio miškų urėdija surengė regioninį
seminarą miškininkams, kuriame aptartos genofondo objektų apsaugos, naudojimo,
atkūrimo galimybės ir problemos. Jame dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Česnavičius,
Rokiškio miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos
ir miškų departamento, Generalinės miškų
urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos Miško
genetinių išteklių skyriaus specialistai, Ignalinos, Rokiškio, Švenčionėlių, Utenos ir Zarasų
miškų urėdijų vyriausieji miškininkai, girininkai ir inžinieriai, kuruojantys genetinių
išteklių objektus. Surengta išvyka į Rokiškio
miškų urėdijos miško genetinių išteklių objektus.
Birželio 16 d. LAMMC Miškų instituto
disertantė Julija Konstantinavičienė apgynė
2012-2016 m. rengtą miškotyros mokslo krypties daktaro disertaciją „Gluosnių
energetinių plantacijų plėtros Lietuvoje
veiksniai“.
Birželio 19 d. Dubravos EMM urėdijoje
lankėsi LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis, Aplinkos apsaugos komiteto narys, buvęs Vaišvydavos girininkijos
girininkas Kęstutis Bacvinka, LR Seimo
pirmininko patarėjai Vytautas Rimas ir
Jūratė Truncienė. Svečiai apžiūrėjo modernizuoto medelyno objektus, susitiko su 60metį paminėjusios miškų urėdijos kolektyvu,
atsakė į miškininkų pateiktus klausimus.
Birželio 19-21 d. Švedijoje vyko Europos miško savininkų asociacijų federacijos CEPF
Generalinė Asamblėja, kurioje dalyvavo
LMSA atstovai.
Birželio 20 d. surengti paskutiniai iš dešimties Aplinkos ministerijos organizuotų
nemokamų nuotolinių mokymų privačių
miškų savininkams – šįkart apie mokesčius
už parduotą žaliavinę medieną ir
nenukirstą mišką. Lektorius – KMAI kolegijos Miškininkystės katedros doc. dr. Eugenijus Vaitiekus.
Birželio 21 d. Briuselyje vyko pirmasis Europos regioninių gamtos parkų darbuotojų
susitikimas (Europoje esama beveik 900
regioninių gamtos parkų). Pasirašyta Europos parkų deklaracija „Regioniniai gamtos parkai – dirbame Europai”, siekiant
didesnio regioninių gamtos parkų įtraukimo,

kronika

įgyvendinant integruotą
požiūrį į kaimišką Europos kraštovaizdį. Renginyje taip pat pristatytas
leidinys apie Europos regioninius parkus „Living
Landscapes“.
Birželio 21 d. LMPF iniciatyva prie LR Seimo
surengtas piketas, kuriame atvykę miškininkai išsakė nepritarimą
skubiam miškų valdymo reformos įteisinimui. Susitikti su piketuojančiais miškininkais atėjęs LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis pažadėjo šio svarbaus klausimo svarstymą atidėti iki
Seimo rudens sesijos, kvietė miškininkų profsąjungų vadovus dialogui dėl reformos.
Birželio 23 d. Akademijos miestelyje, ASU vyko džiugi šventė –
įteikti 594 aukštojo mokslo diplomai 5 fakultetų absolventams.
Tarp miškininkystės diplomus gavusiųjų yra ir keli šeimų atstovai:
Česlovas Dovidauskas su sūnumi Donatu, Robertas Tarasevičius
su dukra Migle bei šeimą sukūrę absolventai Evelina Vansytė ir
Eglūnas Aškelėnas. Fakultetų absolventus pasveikinti atvyko buvęs
Agronomijos fakulteto dekanas, LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis, kiti Seimo nariai, ASU mecenatai, generalinis miškų
urėdas dr. Rimantas Prūsaitis.
Birželio 28 d. Ukmergės miškų urėdijoje surengtas Generalinės
miškų urėdijos, miškų urėdijų specialistų, Lietuvos nepriklausomų
medienos matuotojų asociacijos ir išmaniosios fotogrametrinio
apvaliosios medienos matavimo metodo programos kūrėjų susitikimas aptarti pagreitį įgaunantį fotogrametrinio apvaliosios
medienos matavimo metodo diegimą miškų urėdijose. Miškų
urėdijų specialistai šiemet per porą mėnesių pamatavo daugiau nei
59 tūkst. m3 apvaliosios medienos sortimentų ir atliko daugiau nei
2700 matavimų. Daugiausia tokių matavimų atliko Dubravos, Jonavos, Kazlų Rūdos, Kupiškio, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Rokiškio,
Trakų, Varėnos miškų urėdijų specialistai.
Gegužės viduryje miškų urėdijos organizavus papildomus fotogrametrinio medienos matavimo metodo mokymus darbuotojams,
iškilo praktinių klausimų bei pasiūlymų, kurie buvo pateikti Generalinei miškų urėdijai. Susistemintos pastabos perduotos fotogrametrinio medienos matavimo metodo programos kūrėjams, kurie
atnaujino sistemą ir patobulino matavimo galimybes.
Tobulinant matavimų programą, daugiausiai pateikta pastabų:
dėl nekokybiškai sujungiamos nuotraukos, naudojant panoraminį
matavimą; dėl saulėtą dieną susidarančių šešėlių šalia matuojamų
sortimentų (jie gali būti identifikuojami kaip mediena); dėl ne visų
sortimentų galų atpažinimo, ilgos rietuvės kraštinių sortimentų
iškreipiamo diametro ar dėl aukštų rietuvių pamatavimo. Diskutuota dėl galimybės mobiliosios aplikacijos gautus medienos matavimo
duomenis importuoti į programą „Miško skaita“. Taip pat aptarta
galimybė kaip etaloninį matavimo rodiklį naudoti ne metrą, o nustatyto diametro apskritimą ar keturkampį su žinomais matmenimis.
Šiame pasitarime miškų urėdijų specialistai galėjo išbandyti
naujausią aplikacijos versiją, o neišspręstus klausimus programos
kūrėjai pažadėjo atsakyti artimiausiu laiku.
Birželio 29 d. LMPF iniciatyva Vilniuje organizuotas miškų urėdijų darbuotojų visuotinis protesto prieš skubotos reformos

įteisinimą Seime mitingas: iš ryto – prie LR Seimo, per pietus –
prie Prezidentūros. Išklausyti protestuojančių atėjo 11 Seimo narių.
Birželio 29 d. aplinkos ministras Kęstutis Navickas susitiko su
LMPF pirmininke Inga Ruginiene ir aptarė bendradarbiavimo galimybes. Ministras informavo, kad miškų ūkio valdymo pertvarka
prasidės tik tada, kai LR Seimas priims Miškų įstatymo pataisas, o priėmus šio įstatymo pataisas Aplinkos ministerija pasidalins būsimos pertvarkos grafiku su Generaline miškų urėdija ir
įtrauks miškininkų profesines sąjungas.
Birželio 30 d. pirmą kartą miškų sistemoje 42-ose šalies urėdijose
LMPF iniciatyva surengtas darbo dienos pradžioje 2 val. trukmės
įspėjamasis streikas, kad LR Seime nebūtų skubama įteisinta
miškų valdymo reformą.
O tą dieną LR Seime, 64 parlamentarų pritarimu pratęsus pavasario sesiją iki liepos 7 d., LR Seimo Kaimo reikalų komitete
ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete skubos tvarka
balsuota dėl Miškų įstatymo pataisų, siekiant paspartinti miškų
urėdijų reformos įteisinimą.
LMPF duomenimis, LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui pritarus Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, dėl procedūrinių pažeidimų LR Seimo Kaimo reikalų komitetui teko šį klausimą pakartotinai įtraukti į liepos 5 d. darbotvarkę.
Birželio 30 d. LMSA surengė privačių miškų savininkams ir miško darbų rangovams kasmetinę išvyką – miško dieną „Išmoktos
gyvenimo pamokos tvarkant ir prižiūrint miškus“ į šalčininkiečio
Algirdo Gusto miško valdą, kuri 2016 m. konkurse pripažinta geriausiai tvarkoma šalyje.
Valstybinė miškų tarnyba parengė Jonavos rajono savivaldybės
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą, kurio viešas svarstymas vyks liepos 21 d. rajono savivaldybėje.
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aktualijos

Miškų įstatymo pataisos pasiekė Seimą.
Ką nuspręs tautos išrinktieji?
Siekis kardinaliai įgyvendinti valstybinių miškų pertvarką šiemet sukėlė daug aistrų – sukilo
miškininkai, įsijungė politikai, žiniasklaida. Panašu, kad pokyčiams pritaria visi, bet ginčijamasi,
kokie tie pokyčiai turėtų būti ir kaip juos reikėtų įgyvendinti.

A

rgumentų sutarimui pasiekti nepakako. Vyriausybė atkakliai laikosi
vienos valstybinius miškus valdančios įmonės koncepcijos, miškininkai pasigenda siūlomos reformos naudos pagrindimo ir kalba apie galimas grėsmes. Valdžia
blaškosi – LR Seimo valdyba, Seimo komitetai ir komisijos priima prieštaringus
nutarimus, galų gale sprendimą Seimo pirmininkas nukelia rudeniui, o netrukus sužinome, kad ne – dėl pertvarkos bus balsuojama pratęstoje pavasario sesijoje. Pajutę
ignoravimą pertvarkos oponentai išeina į
gatves. Šioje situacijoje belieka tikėtis, kad
kovoje nebus pamiršta tai, kas svarbiausia –
laimėti turi Lietuva, o Lietuva – tai mes,
šios mažos, miškų žaluma pasaulį žavinčios
šalies žmonės.

Viražai dėl ekspertizės
Po nesėkmingų pastangų už 100 eurų atlikti valstybinių miškų valdymo modelio
ekspertizę buvo bandoma jos iš viso išvengti, tačiau LR Seimo Etikos ir procedūrų
komisija birželį nutarė, kad LR Seimo valdyba, atsisakiusi pakartotinai skelbti ekspertizės konkursą, pažeidė Seimo statutą
ir privalo pakartoti viešąjį pirkimą. Seimo narys Linas Balsys birželio 19 d. išplatintame pranešime apie viražus LR Seimo valdyboje rašė: „Valdantieji ir toliau pažeidinėja Seimo statutą, kad kuo greičiau
būtų „prastumta“ valstybinių miškų ūkio
valdymo reforma be jokių įvertinimų“.
LR Seimo valdyba visgi birželio 13 d.
nutarimu pavedė Seimo kanceliarijai vykdyti pakartotinį miškų urėdijų reformą reglamentuojančių Miškų įstatymo pataisų
nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešąjį pirkimą. Nustatyta nauja
paslaugų kaina – iki 200 eurų su PVM,
paslaugų suteikimo terminas – 7 kalendorinės dienos nuo viešojo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Ekspertams buvo
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iškelti šie klausimai: ar teikiamas Miškų
įstatymo pakeitimo projektas atitinka teisėkūros principus, ar yra tinkamai integruotas į nacionalinę teisės sistemą, ar
neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams?
LR Seimo kanceliarija pranešė, kad
užsakymai parengti nepriklausomo ekspertinio įvertinimo išvadas buvo pateikti Lietuvos miškininkų sąjungai ir UAB
„Civitta“. Seimo valdyba taip pat paprašė,
kad projekto ekspertinį vertinimą atliktų
ir Vyriausybė.
„...Kyla labai daug klausimų, kodėl profesionalų vyriausybės „valstiečiai“ taip bijo tikros ir išsamios ekspertinės išvados?
Seimo valdyba įžūliai numojo ranka į
Aplinkos apsaugos komiteto parengtus
išsamius klausimus, kurie tikrai būtų leidę
įvertinti naudą. Neapibrėžtumas ir chaosas, koks yra dabar, pasmerkia reformą jai
net neprasidėjus“, – taip birželio 20 d. į
LR Seimo valdybos sprendimą dėl pakartotinės ekspertizės reagavo ir „Tvarkos ir
teisingumo“ frakcijos seniūnas Remigijus
Žemaitaitis.
Šios frakcijos narys Vytautas Kamblevičius taip pat pažymėjo, kad Seimo valdyba išbraukė sąlygas atlikti valstybinių
miškų ūkio valdymo reformos kaštų ir
naudos analizę bei ekonominį pagrįstumą,
nepanoro išgirsti, ar miškų centralizavimas
sumažins korupciją ir didins skaidrumą,
ar medienos pramonei bus sudarytos
palankesnės sąlygos apsirūpinti žaliava.
LR Seimo valdybai pasirodė nesvarbu, ar
siūloma reforma valstybinės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ miškuose turės
didesnį potencialą užtikrinti ilgalaikį
šalies valstybinių miškų ūkio stabilumą ir
gyvybingumą, lyginant su šiuo metu Lietuvoje egzistuojančiu miškų urėdijų modeliu; kiek ši reforma pareikalaus išlaidų iš
valstybės biudžeto; kokia bus valstybinių

miškų ūkio valdymo reformos įtaka darbo
vietoms kurti ir išlaikyti.

Trūkt už vadžių – vėl iš pradžių
Kol LR Seimo valdyba delsė dėl pakartotinos ekspertizės, aplinkos ministras
Kęstutis Navickas viešai skelbė apie savo
didėjantį tikėjimą tuo, kad Miškų įstatymo
pataisos dėl miškų urėdijų pertvarkos Seime bus priimtos. Anot ministro, net pertvarka abejoję parlamentarai keičia savo
nuomonę ir apsisprendžia ją palaikyti.
Nepaisant tokio aplinkos ministro optimizmo, LR Seimo pirmininkas Viktoras
Pranckietis birželio 21 d. prie parlamento
rūmų piketuojančius miškininkus patikino, kad Seimas besibaigiančioje pavasario
sesijoje nespręs miškų urėdijų pertvarkos
ir kad prie šio klausimo parlamentarai
sugrįš rudens sesijoje. Jis teigė, kad valdantieji, nutarę vykdyti miškų urėdijų reformą,
eina teisingu keliu, bet pripažino, kad yra
užvilkinta su procedūromis. LR Seimo pirmininkas pažadėjo LMPF vadovei Ingai
Ruginienei sėstis prie derybų stalo.
Tą pačią dieną LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadovas Kęstutis Mažeika
tvirtino žurnalistams, kad miškų urėdijų
valdymo reforma bus pradėta įgyvendinti
2018 metais. Jis sakė, kad numatoma sulaukti ekspertų išvadų, o jeigu reikės, bus
derinamas klausimas ir dėl Seimo pavasario sesijos pratęsimo.
Birželio 21-ąją Vyriausybė atmetė Seimo narių teikiamus Miškų įstatymo pakeitimų siūlymus, kuriuos priėmus iš esmės
būtų palikta veikti nepakeista dabartinė
valstybinių miškų sistema su valstybinėmis
įmonėmis (atskiri juridiniai vienetai) –
miškų urėdijomis. Kartu Ministrų kabineto pasitarime buvo pritarta LR Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko
K. Mažeikos siūlymams Miškų įstatyme
papildomai įrašyti, kad valstybės įmonė
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Seimo pirmininkas V. Pranckietis (antras iš kairės)
miškininkų pikete prie Seimo birželio 21 d.

„Lietuvos valstybiniai miškai“ veiklą vykdo
per filialus – miškų urėdijas, kuriuos sudaro
struktūriniai padaliniai – girininkijos.
Praėjus vos 6 dienoms po LR Seimo
pirmininko V. Pranckiečio pažado miškininkams miškų urėdijų valdymo reformos
svarstymą atidėti iki rudens, „valstiečių“
vedlys Ramūnas Karbauskis pranešė, kad
planuojama pratęsti pavasario sesiją ir balsavimas dėl Miškų įstatymo pataisų turi
įvykti liepos pirmą savaitę. Birželio 30 d.
LR Seimas pavasario sesiją pratęsė iki liepos 7 d.

Ar bus išgirstas miškininkų balsas?
LR Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė
žurnalistams teigė, kad Vyriausybė balsavimą skubina ir dėl planuojamo premjero
Sauliaus Skvernelio susitikimo su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovais. Gegužės 11 d.
Lietuvoje viešėjęs EBPO vienas iš vadovų –
Anotas Douglasas Frantzas – BNS naujienų
agentūrai teigė, kad 42 miškų urėdijų
Lietuvoje yra per daug. Bet jis taip pat sakė,
kad EBPO nenurodo, kad reikia mažinti jų
skaičių nuo 42 iki vienos. A. D. Frantzas
taip pat pažymėjo, kad tai ne jų darbas, bet
jie prašo, kad Vyriausybė kartu su visomis
susijusiomis visuomenės pusėmis sukurtų
vertinimą, kuris nuspręstų, koks miškų
urėdijų skaičius būtų efektyviausias.
Visoms susijusioms pusėms susitarti
nepavykus, LMPF iniciatyva birželio 29 d.
prie LR Seimo ir Prezidentūros surengti miškininkų protesto mitingai su šūkiu
„Stabdykime nedemokratišką miškų reformą!“ Nepaisant didelės liūties Vilniuje, aikštėje prie Seimo rūmų, šalia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos išsakyti nepasitenkinimą susirinko skaitlinga miškininkų, jų šeimos
narių minia su plakatais: „Miškų žinybos
valdymui – ne revoliucija, o evoliucija“,
„Neleiskit politinio buldozerio į miškus“,
„Naikindami darbo vietas, emigracijos
nesumažinsite“, „Neatiduosime miškų oligarchams“, „STOP! Nedemokratiškai ir

Miškininkai protesto akcijoje prie
Prezidentūros birželio 29 d.

neskaidriai valstybinių miškų valdymo
reformai“ ir kt. Vėliau protestuota skverelyje prie Daukanto aikštės.
Protesto akciją pradėjusi LMPF pirmininkė Inga Ruginienė dėkojo visiems
atvykusiems už drąsą ir pasiryžimą ginti savo teises. „Mums rūpi ne politiniai
vėjai, o Lietuvos miškų ir miškininkų
likimas, jų dabartis ir ateitis. Šia akcija
norime atkreipti šalies Prezidentės, Seimo, Vyriausybės dėmesį, kad valstybinių
miškų reformą norima įvykdyti nepasitarus su miškininkų bendruomene“, – sakė
I. Ruginienė.
Protesto akcijoje dalyvavęs Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas neįžvelgė numatomos reformos ekonominio pagrįstumo. Jis klausė, ar tai valstybės tikslas,
kad žmonės neteks darbo tuose regionuose, kur nedarbas didžiausias. „Reformos reikalingos, bet ne tokia forma, kokią
bandoma dabar prastumti“, – pabrėžė
A. Černiauskas.
Mitinge aštriai pasisakė Žaliųjų judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis,
kviesdamas susirinkusius nenurimti, kol
nebus pasiektas tikslas.
Su protestuojančiais miškininkais susitiko LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas Kęstutis Mažeika, šio komiteto nariai Linas Balsys, Juozas Imbrasas,
Paulius Saudargas, Virginija Vingrienė,
Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius, šio komiteto narys Vytautas Kamblevičius, kiti Seimo
nariai – Jurgis Razma, Žygimantas Pavilionis, Edmundas Pupinis, Juozas Olekas.
Seimo narys L. Balsys akcentavo, kad
įdėmiai perskaitė EBPO dokumentus ir
juose nerado reikalavimo apjungti smulkias valstybines įmones į vieną. Jo nuomone, reformą turi daryti miškininkų
bendruomenė, mokslininkai, o ne verslo
grupių įtakoti politikai. „Valdžia reformas
daro ne tose srityse. Pertvarkų labiausiai
reikia ne miškuose, o atliekų sektoriuje“, –
sakė Seimo narys P. Saudargas.

„Taip šiurkščiai pateiktos reformos
aš neprisimenu, nors Seime esu ne pirmus metus. Nesuprantama, kodėl nediskutuojama dėl kitų pertvarkos variantų.
Vyriausybė nepateikė kaštų ir naudos
analizės, koks bus poveikis smulkiajam,
vidutiniajam verslui, regionų socialinei
būklei“, – piktinosi Seimo narys J. Razma.
Seimo narė V. Vingrienė užtikrino, kad
darys viską, kad Miškų įstatymo projektas
būtų naudingas miškininkams.
Protestuojančius prie Prezidentūros
palaikyti atvyko ir buvęs miškų ministras Rimantas Klimas: „Miškininkų darbai visada buvo nukreipti į valstybės stiprinimą. Nuo pat nepriklausomybės dienų
nepaisant sunkumų miškininkų bendruomenė dirbo sąžiningai, kantriai, nuosekliai. Būtina išsaugoti istoriškai susiformavusias 42 miškų urėdijas.“
Birželio 30 d. ryte, reikalaudamos
skaidrumo ir konstruktyvių derybų valstybinių miškų valdymo pertvarkoje, LMPF
organizavo visose miškų urėdijose 2 valandų įspėjamąjį streiką. O tos pačios
dienos vidudienį LR Seimo Kaimo reikalų komitete ir Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitete skubos tvarka buvo
balsuojama už valstybinių miškų valdymo
pertvarkos įteisinimą.
Savo nuomonę apie numatomos valstybinių miškų valdymo reformos vykdymą
birželio 30 d. išreiškė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji teigė, kad reformuoti
miškų ūkį reikia, tačiau vėl daroma ta pati
klaida. „Nekalbama su žmonėmis, kišamas
vienas variantas, nors kompromisų gali
būti įvairių. (…) Gąsdinama, kad bus
atleidžiami žmonės, kad tik vienintelis variantas yra svarbus – tai yra nekorektiška
žmonių atžvilgiu, ir visiškai nesuprantama, kaip galima šitaip griauti reformą dar
jai neprasidėjus”, – sakė šalies vadovė.
Parengė GINTARĖ JANIŠKIENĖ,
RIMONDAS VASILIAUSKAS
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Pasaulinę aplinkos dieną –
susijungti su gamta

Keturioliktasis V. Bergo premijos laureatas –
Arūnas Pranaitis

Š

iemet Pasaulinę aplinkos dieną birželio 5-ąją tarptautinė bendruomenė
paminėjo jau 45-ąjį kartą. Kasmet JT
Aplinkos programa išrenka šalį, kuriai patiki organizuoti šiai dienai skirtus renginius.
2017 metais Pasaulinės aplinkos dienos
šeimininke tapo Kanada, pasirinkta tema –
sujungti žmones su gamta.
Išradingai pajusti ryšį su gamta ir žeme
sumanė Kauno marių regioninio parko direkcija, jau penktą kartą birželio 5-ąją
paskelbusi Basų kojų diena. Parko darbuotojai kvietė prie jų prisidėti visuomenę ir
basomis pakeliauti Žiegždrių geologiniu
taku. Dubysos regioniniame parke birželio
3-ąją organizuotas naktinis žygis Duby-

AM Garbės ženklu pažymėtas
dr. Romo Pakalnio indėlis

sprendimus bei veikiančios sistemos tobulinimą.
Šventės dalyvius koncertine programėle pasveikino ministerijos globojami
Nemenčinės vaikų ir paauglių socialinio
centro moksleiviai bei Vilniaus miesto
Karoliniškių muzikos mokyklos akordeonistai.

Įteiktos gamtosauginės
vardinės premijos
Pasaulinės aplinkos dienos minėjime Aplinkos ministerijos vadovybė pagerbė aplinkos apsaugai ir kituose sistemos darbuose pasižymėjusius darbuotojus. Už išskirtinius nuopelnus aplinkosaugai nuo
1995 m. skiriama vardinė Viktoro Bergo
premija įteikta jau keturioliktajam laureatui – Žuvinto biosferos rezervato vadovui
Arūnui Pranaičiui, pelniusiam gamtininkų
bendruomenės pagarbą ir pripažinimą.
Arūnas Pranaitis dirbti Žuvinto valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje
pradėjo baigęs biologijos studijas Vilniaus
universitete. Vėliau 5 metus vadovavo
Metelių regioninio parko direkcijai, o
2002 m. vėl sugrįžo į Žuvintą biosferos
rezervato direktoriumi.
Jam vadovaujant Žuvinte pradėti vykdyti gamtinėms buveinėms bei rūšims išsaugoti ir atkurti svarbūs projektai, pievoms ir šlapynėms atkurti taikytos neįprastos priemonės, kaip gyvulių ganymas ir
pan. Panaši veikla vykdoma ne tik buvusiame Žuvinto gamtiniame rezervate, o ir

VMT darbuotojas
Kęstutis Motiekaitis

AM darbuotoja
Giedrė Ričkutė
RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Buvęs miškų ūkio ministras
Gintautas Kovalčikas

sos slėniu, kad dalyviai galėtų pasiklausyti
paukščių balsų, susipažintų su slėnio gyvūnija ir augalija.
Birželio 5-ąjai šiemet pasitaikius darbo savaitės pradžioje, Lietuvoje dauguma aplinkosaugininkų šią dieną minėjo
tarnybos postuose, o jų deleguoti atstovai
tradiciškai rinkosi pirmadienio popietę į
Vilniuje, A. Juozapavičiaus gatvėje esančią
Aplinkos ministerijos posėdžių salę.
Pasveikinti aplinkos apsaugos ir jai artimose srityse dirbančius žmones atvyko
ministerijos vadovybė, europarlamentaras, buvęs aplinkos ministras Valentinas
Mazuronis, LR Seimo nariai Paulius Saudargas, Virginija Vingrienė, kiti svečiai.
„Tvari gyvensena turėtų būti ne tik
šūkis, bet ir mūsų kasdienybė“, – sakė
pradėdamas Pasaulinės aplinkos dienos
minėjimą aplinkos ministras Kęstutis
Navickas. – Puoselėkime aplinką, kurioje
gera“.
Europarlamentaras Valentinas Mazuronis sveikinimo kalboje pažymėjo,
kad aplinkosauga tapo globalios politikos dalimi ir ES institucijų renginiuose,
posėdžiuose šiems klausimams skiriama
apie trečdalis darbo laiko. Jis palinkėjo
buvusiems kolegoms saugoti gamtos
sveikatą, nes sveikoje aplinkoje ir patys
būsime sveikesni. LR Seime prie aplinkos
apsaugos politikos formavimo jau kelintą
kadenciją prisidedantis Paulius Saudargas
pabrėžė, kad Lietuvoje taip pat turime atsakingai žiūrėti į aplinkosaugos problemų
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Aplinkosaugos vadovus sveikina jaunieji gamtos mylėtojai

Amalvo pelkėse, Žaltyčio apyežeryje, Buktos girioje. Neatskiriama A. Pranaičio veiklos dalis – tiriamasis darbas. Apie Žuvinto
gamtinio rezervato ornitofauną jis yra
paskelbęs keliolika straipsnių, išleisti leidiniai „Paukščių šalis – Žuvintas“, „Meldinė
nendrinukė. Jos vis dar gieda“.
Šia premija yra paskatinti ir keli miškininkai: 2003 m. skirta Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiajam specialistui Rimantui Grikevičiui ir Kretingos
miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkui Rimantui Antanui Kvikliui, 2009
m. – Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos eiguliui Petrui Dabrišiui, 2011 m. –
Kėdainių miškų urėdijos Paliepių girininkijos Lapkalnio eiguvos eiguliui, Skinderiškių dendrologinio parko įkūrėjui ir puoselėtojui Kęstučiui Kalteniui.
VMI darbuotoja
Ona Greičiūnienė

Juozo Virbicko vardine premija už indėlį žuvininkystės mokslui, visuomenės
švietimą, tausojant žuvų išteklius, šiemet
paskatinti – Klaipėdos universiteto Jūros
technologijų ir gamtos mokslų fakulteto
Gamtos mokslų katedros lektorius Antanas Kontautas ir neformaliojo ugdymo
pedagogas-ekspertas Vacys Paulauskas.

Geriausiais aplinkos apsaugos inspektoriais šiemet pripažinti: Utenos RAAD
Ignalinos rajono agentūros vedėjas Viktoras Ksenzovas, Marijampolės RAAD
Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus
vedėja Snieguolė Ambrasienė ir Panevėžio
RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Alfredas Breivė.
Už gerus tarnybos rezultatus aplinkos
Apdovanojimai gamtos
ministras Kęstutis Navickas pareiškė pasergėtojams
dėkas Aplinkos ministerijos sistemos 103
darbuotojams, tarp jų ir keliems miškų
Aplinkos ministerijos Garbės ženklu paūkio institucių darbuotojams. Tai AM
žymėtas Valstybinės saugomų teritorijų
Gamtos apsaugos ir miškų departamento
tarnybos vyriausiojo specialisto dr. Romo
Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjui NeriPakalnio indėlis, saugant kraštovaizdžio
jui Kupstaičiui ir šio skyriaus vyriausiajai
ir biologinę įvairovę, populiarinant gamtos
specialistei Giedrei Ričkutei, Valstybinės
ir kultūros paveldo vertybes, bei Aplinkos
miškų tarnybos Aplinkos apsaugos skyapsaugos agentūros Jūrinių tyrimų deparriaus vedėjui Kęstučiui Motiekaičiui, Valstamento Techninio aptarnavimo skyriaus
tybinio miškotvarkos instituto darbuotovedėjo Vytauto Ašmonto ilgametis darbas.
jams – Žemės reformos skyriaus
vedėjai Onai Greičiūnienei, GIS ir
VMI darbuotoja
VMI darbuotojas
kartografijos skyriaus vyriausiajai
Vilija Adžgauskienė
Algis Pavasaris
specialistei Vilijai Adžgauskienei
bei Administravimo ir teisės skyriaus vyriausiajam specialistui
Algiui Pavasariui.
Ministro padėkomis taip pat
paskatintas buvęs miškų ūkio ministras Gintautas Kovalčikas bei
aplinkosauginių pilietinių akcijų
iniciatoriai ir dalyviai, aplinkosaugininkų talkininkai.
MG inf.
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Miško dauginamosios medžiagos
ekspertų susitikimas Prancūzijoje
Netoli Arkašono miestelio plyti bene didžiausia Europoje Pilos kopa (Dune du Pilat), beveik 3 km
ilgio ir 110 m pločio siena atskirianti pajūrinės pušies masyvą nuo Atlanto vandenyno

Europos Komisija šių metų balandžio 26-27 d. Prancūzijoje, Arkašone surengė 26-ių ES valstybių Nuolatinio miško
dauginamosios medžiagos ekspertų komiteto susitikimą, skirtą teisėkūros klausimus šioje srityje spręsti. Jame dalyvavo ir tarptautinių organizacijų EBPO, EUFORGEN, ISTA, ISF, EFNA, DG Sante (COM) atstovai – iš viso 60 ekspertų.
Iš Lietuvos susitikime dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Česnavičius ir VMT
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėjas Karolis Mickevičius.
Spausdiname jų parengtą šio susitikimo apžvalgą.

S

usitikimas prasidėjo išvyka į pajūrinės pušies sėklinę plantaciją, miško
medelynus, auginančius sodmenis su
uždara ir atvira šaknų sistemomis, bei
INRA miškų tyrimų institutą. Ekspertai
pakviesti į Nouvelle – Aquitaine regioną
pietvakarių Prancūzijoje įvertinti, kokių
sprendimų ėmėsi šalies vyriausybė, norėdama įveisti mišką.
Vietinių miškininkų teigimu, šiame regione yra vienas prasčiausių dirvožemių
visoje Europoje, o gal net ir pasaulyje.
Dar 1900 m. regione, kuris dėl smėlingų,
rūgščių ir pelkėtų dirvožemių tiko tik
avių ganymui, Prancūzijos miškininkai
nutarė visą daugiau kaip 1 mln. ha plotą
apželdinti geriausiai prisitaikiusia vietine,
labai produktyvia (kirtimo amžius 30 metų) bei puikiai kopas nuo pustymo
sulaikančia pajūrine pušimi (Pinus pinaster). Nepaisant maždaug kas dešimtmetį
pasikartojančių niokojančių vėtrų (1999 m.
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išversta 30 mln. m3 miško 100000 ha plote;
2009 m. – 40 mln. m3 miško 200000 ha)
ir net šalnų (tuo galėjome įsitikinti apžiūrėdami apšalusius pakelėse eukaliptus),
šis kraštas miškininkų pastangomis virto
žaliuojančių miškų oaze. Dėka šių pušų susibalansavo vandens režimas, augavietės
tapo net per sausos, tačiau dėl monokultūrinio landšafto padidėjo gaisrų pavojus.
Pirmasis sustojimas buvo trečios kartos Pinus pinaster sėklinė plantacija, įveista 2006 m. (17 ha plote auga maždaug 5300
medžių). Šios rūšies pušys pradeda derėti
6-7 metais, todėl šioje plantacijoje buvo
ruošiamas jau penktas derlius. Paminėta,
kad pirmaisiais metais surenkama apie
20-30 hektolitrų kankorėžių, vėliau šis
skaičius padidėja kelis kartus. Plantacija
įveista tarp anksčiau sodintų tos pačios
rūšies ir tai pačiai dauginimo programai priklausiančių medynų, todėl apsidulkinimas vyksta natūraliai, jau žinomų

komponentų žiedadulkėmis. Dėl specifinio šios rūšies augimo medžių viršūnės nepjaustomos.
Antrasis objektas – miško savininkų
kooperatyvui Alliance priklausantis medelynas. Kooperatyvas vienija apie 40000
miško savininkų ir 500 įmonių. Bendras
kooperatyvui priklausančių miško savininkų valdomas miško plotas yra apie 57000
ha, kasmet iškertama apie 3 mln. m3 medienos. Metinė apyvarta – 190 mln. eurų.
Moulis-en-Médoc esančiame medelyne kasmet konteineriuose išauginama
apie 25 mln. sodmenų: 90 proc. sodmenų
sudaro pajūrinė pušis, dar šiek tiek auginama terpentininės (Pinus taeda) pušies.
Pastaroji kilusi iš pietrytinės JAV dalies ir
paplitusi labai panašiuose kaip šio regiono dirvožemiuose, tačiau pasižymi didesniu atsparumu vėjui. Rotacijos laikas taip
pat trumpas – 30 metų, prieaugis 15-20
m3/ha. Sėjama gegužės – birželio mėnesį

UŽSIENYJE

Naudet medelyno šiltnamiuose

(per dieną išsėjama maždaug po 0,7 mln.
sėklų). Parduodami iki 25 cm paaugę sodmenys kitų metų birželio – spalio mėn.
Nuo spalio iki sausio mėn. šie sodmenys
sodinami miške. Neįprasta mūsų akims –
šiltnamių konstrukcijos aptrauktos ne plėvele, o smulkių akučių tinklu, kuris atlieka apsaugos nuo paukščių ir pavėsinimo
funkcijas.
Trečiasis pažintinis objektas – Prancūzijos Nacionalinis žemės ūkio tyrimų
institutas INRA. Ši mokslinė organizacija
atlieka žemės ūkio mokslo tyrimus Europoje ir savo apimtimis yra antra pasaulyje.
Įstaigą sudaro 13 departamentų, išdėstytų
visoje Prancūzijos teritorijoje. Pagrindinės
problemos, kurių sprendimui kreipiamas
didžiausias dėmesys, tai klimato kaita,
aplinkosauga, darni žemdirbystė. INRA atstovai papasakojo apie pajūrinės, terpentininės pušų bei eukalipto selekcinę proPajūrinės pušies sėklinė plantacija

Tinklu apsaugoti pasėliai Alliance medelyne

gramą bei dauginimą. Pajūrinės pušies selekcinė programa vykdoma nuo 1995 metų. Nuo to laiko atrinkta per 4000 rinktinių
medžių, įveista 200 ha sėklinių plantacijų.
Šiuo metu naudojamos 3-ios kartos sėklinių plantacijų dauginamoji medžiaga. Instituto mokslininkų skaičiavimais, I kartos genetinė vertė – 15 proc. pagerintas
tūris ir tiesumas, II kartos – atitinkamai
30 proc. ir III kartos – 40 proc.
Paskutinis sustojimas – beveik 100 ha
dydžio Naudet privačiame medelyne, kuriame daugiausiai auginami sodmenys su
atvira šaknų sistema. Po 1999 m. praūžusio škvalo savininkas nusprendė nebeatkurti savo miško ir vietoje išverstų medžių
neįtikėtiname smėlyne įsteigė medelyną.
Dabar čia kasmet konteineriuose išauginama nuo 2 mln. iki 5 mln. sodmenų,
kurie parduodami jau kitais metais. Taip
pat išauginama nuo 5 mln. iki 10 mln.

sodmenų su atvira šaknų sistema. Lapuočiai su atvira šaknų sistema auginami 1 metus, o spygliuočiai pagal formulę
1+1. Medelyne veikia nuosava vandens
siurblinė, kuri pumpuoja vandenį iš 20
m gylio į specialias talpas. Jose vanduo
išvalomas ir reikalui esant maišomas su
įvairiomis trąšomis, per laistymo sistemą
tręšiami sodmenys.
Antroji diena skirta pranešimų pristatymams, diskusijoms bei siūlymams
aptarti. Sesiją pradėjo Prancūzijos Žemės
ūkio ir miškų ministerijos Nouvelle-Aquitaine regiono direkcijos direktorius Olivje
Ože, kuris pristatė miškų sektorių šalyje
bei regiono atkūrimą pajūrine pušimi. Pateiksime šiek tiek statistikos. Prancūzijoje
bendras miškingumas sudaro 28 proc.
Tai yra 26 mln. ha miškų, išdėstytų net 4
kontinentuose. Apie 17 mln. ha yra europinėje dalyje ir 9 mln. ha valdomi užjūrio
Smėlžemyje įveisti želdiniai

2017 birželis

11

Konteineriuose išauginti sodmenys

teritorijose, daugiausiai Gajanoje (8 mln.
ha). Net 75 proc. miškų priklauso privatiems asmenims, 10 proc. miškų yra valstybiniai ir 15 proc. – municipaliniai. Esama per 3,2 mln. miško savininkų, iš kurių
vos 200000 turi didesnes kaip 10 ha miško
valdas, 2,1 mln. savininkų – iki 1 ha. Miškotvarkos planus turi 64 proc. miško valdų, 1 mln. ha miškų yra sertifikuoti PEFC
sistema.
Miškų pramonėje dirba daugiau kaip
56 tūkst. darbuotojų, kurie sukuria 16 milijardų eurų kasmetinę apyvartą, gaunamą
iš medienos ir jos produktų. Bet tai sudaro
vos 0,8 proc. Prancūzijos BVP. Net 80 proc.
iškertamos medienos yra spygliuočių mediena, kurios 60 proc. tūrio sudaro pajūrinės pušies mediena ir 20 proc. – pocūgės.
Aktyviai ieškoma būdų, kaip pagaminti
Paruošti transportavimui sodmenys

Pinus pinaster sėklų 1 kg gali
kainuoti apie 600 eurų

daugiau lapuočių medienos, kuri turi nemažą paklausą rinkoje. Šis ir keletas kitų
tikslų, kaip aukštesnės genetinės vertės
miško dauginamosios medžiagos panaudojimas, platesnis miško panaudojimas
socialinėms reikmėms, miško prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų pokyčių,
naujų medienos eksporto rinkų paieška,
didesnis indėlis į šalies ekonomiką ir kiti,
įtraukti į naująją šalies miškų ūkio sektoriaus 2017-2026 m. programą.
Komiteto pirmininkės D. Čarels pristatymuose prisimintas ir apibendrintas
2016 m. balandžio mėn. Soprone (Vengrija) vykęs grupės susitikimas ir pasiekti svarbiausi susitarimai. Susitikime tarp
kitų klausimų akcentuota medžių rūšių
sąrašo papildymo galimybės (iki šiol neįtraukti guobiniai), taip pat medžių rūšių
pavadinimų trumpinių standartizavimas
ir pavadinimų pakeitimas. Pirmininkė
atkreipė dėmesį, kad darbo grupės pasiūlytas Larix x eurolepis pakeitimas į
Larix x marshlinsii Komisijos buvo atmestas. Taip pat buvo pristatytas naujas Augalų sveikatos įstatymas, paremtas Europos
Parlamento ir Tarybos 2016/2031 reglamentu. Juo siekiama užtikrinti vienodas
įgyvendinimo sąlygas ir Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant
sudaryti ES karantininių kenkėjų sąrašą,
pateikti ataskaitų dėl stebėsenos formą
ir nurodymus. Taip pat pabrėžtas Augalų
paso būtinumas visiems augalams (nauja
jo forma bus priimta 2017 gruodžio mėn.).
Akcentuota profesionalių operatorių registravimo svarba bei priminta, kad tiems,

kas parduoda galutiniam vartotojui, to nereikalaujama.
Svarstant EBPO miškų schemos redagavimo klausimus, daug diskutuota dėl
jos 5.3 straipsnio neatitikimo Tarybos
1999/105 direktyvos 13 str. 3a punkto
nuostatoms dėl galimybės maišyti dauginamosios medžiagos siuntas.
Austrijos atstovė I. Štrošneider skaitė
pranešimą apie ES šalyse veikiančias miško medžių sėklų tyrimo laboratorijas: kokie panašumai, skirtumai, akreditacijos ir
t.t. Įdomu buvo sužinoti, kad nuo šių metų
Vokietija atsisakė ISTA (Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos) akreditacijos ir ją
pakeitė ISO standartu. Pagrindinė priežastis – per brangus akreditacijos išlaikymas.
Pristatytas daugiašalis projektas
SUSTREE, kuriame dalyvauja Austrijos,
Čekijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos ir
Slovakijos mokslininkai. Pagrindinis tikslas – pateikti būtinus sprendimus, susijusius su miško dauginamąja medžiaga, jos
galimu panaudojimu už natūralaus paplitimo arealo ribų dėl klimato kaitos
pokyčių.
Kitas Austrijos atstovas K. Viursteris
pateikė idėją, kuri, anot jo, turėtų palengvinti informacinių dokumentų apie parduodamą, perduodamą į kitas šalis miško
dauginamąją medžiagą išdavimą ir apsikeitimą tarp valstybių. Pasiūlyta šalyse
turimas duomenų bazes integruoti į jau
veikiančią FOREMATIS sistemą, kurioje
būtų galima apsikeisti būtina informacija.
Slovėnijos atstovė prof. H. Kraiger
pristatė LIFEGENMON projektą, dalinai
finansuojamą LIFE programos lėšomis.
Šiame projekte dalyvauja Vokietijos, Graikijos ir Slovėnijos mokslininkai, siekiantys sukurti ilgalaikį miško genetinių išteklių stebėjimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų pokyčių tinklą. Tam
tikslui išskirti 6 stebėjimo bareliai: po du
kiekvienoje šalyje partnerėje – vienas paprastajam bukui (Fagus sylvatica), kitas
kėniui (Abies alba/Abies borisii-regis).
Kitas darbo grupės susitikimas planuojamas 2018 m. Slovėnijoje.

www.miskobirza.lt
Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams
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VIRGINIJOS VALUCKIENĖS nuotrauka

LMA užsienio nariu išrinktas
Rimvydas Vasiliauskas-Vasaitis

L

ietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime
balandžio 25 d. surengta šių metų sausio mėn. LMA užsienio nariu išrinkto habilituoto mokslų daktaro Rimvydo
Vasiliausko, nuo 2006 m. – Rimvydo Vasaičio, inauguracija.
Iškilmėse jis skaitė pranešimą „Guoba (Ulmus spp.) ir guobinių
maras Gotlando saloje“. LMA užsienio nario diplomą ir kitas regalijas įteikė LMA prezidentas akademikas Valdemaras Razumas
(nuotraukoje – dešinėje).
Rimvydas Vasiliauskas-Vasaitis 2013 m. buvo išrinktas Latvijos žemės ūkio ir miško mokslo akademijos užsienio nariu.

Būsimasis mokslininkas gimė 1963 m. liepos 25 d. Kauno rajone, Raguolių kaime (dabar Girionys). 1986 m. baigė LŽŪA Miškų
ūkio fakultetą. Parengęs ir apgynęs 1989 m. Leningrado miško
technikos akademijoje žemės ūkio mokslų kandidato (dabar mokslų daktaro) disertaciją, mokslinius tyrimus tęsė 1989-1998 m.
Lietuvos miškų institute. Kartu 1991-2001 m. LŽŪU Miškų ir
Agronomijos fakultetų studentams dėstė Augalų apsaugos ir
fitopatologijos disciplinas, ėjo docento pareigas. Antrąjį mokslų
daktaro laipsnį 1998 m. įgijo Švedijos agrarinių mokslų, o habilituoto mokslų daktaro laipsnį – 1999 m. Vilniaus universitete.
Nuo 2001 m. Rimvydas dirba Švedijos agrarinių mokslų universiteto Miško mikologijos ir patologijos departamente, tiria
svarbiausių Lietuvos medžių (pušies, eglės, ąžuolo, uosio) ligas
sukeliančių parazitinių grybų biologiją ir ekologiją. Tyrimų rezultatus anglų kalba yra paskelbęs 28-iuose pasaulyje vertinamuose mokslo žurnaluose su aukštais citavimo indeksais. Vienas
ir su bendraautoriais paskelbė per šimtą mokslinių straipsnių ir
tris monografijas, išrinktas tarptautinio mokslo žurnalo „Baltic
Forestry“ redakcinės kolegijos nariu.
Mokslinę ir pedagoginę veiklą jis sieja ir su Lietuvos mokslo garsinimu. Eidamas Tarptautinės miškų tyrimo organizacijos
(IUFRO) darbo grupės koordinatoriaus pareigas, vien per 3 metus Lietuvoje surengė 4 tarptautinius simpoziumus bei pasitarimus (2009 m., 2011 m. ir du 2012 m.), vadovavo trims doktorantams (V. Lygiui, A. Menkiui ir R. Bakiui), kurie Švedijos agrarinių
mokslų universitete įgijo mokslo daktaro laipsnius.
Doc. dr. Artūras GEDMINAS
LAMMC Miškų instituto Miško apsaugos
ir medžioklėtyros skyriaus vedėjas
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BANGOS GRIGALIŪNAITĖS
nuotraukos

Klevinė uncinulė ant
raudonojo klevo lapo

Tulasnio uncinulė ant
paprastojo klevo

Įvairūs mikromicetai ant džiūstančių
uosialapio klevo atžalų

Klevinis žvynokas ant
paprastojo klevo lapų

Klevinio stiebalaužio acervuliai
ant uosialapio klevo stiebų

Žvynuotoji skylėtbudė paprastojo
klevo šakavietėje birželį

Žvynuotoji skylėtbudė ant
uosialapio klevo kamieno liepą

Klevams (Acer) kenkiantys grybai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ, GTC Botanikos institutas

Klevai (Acer) priklauso klevinių (Aceraceae) šeimos genčiai, kurioje yra 150 rūšių, ypač gausu jų porūšių. Lietuvoje auga
12 rūšių, iš jų labiausiai paplitęs paprastasis klevas (A. platanoides L.) ir natūralizavęsis uosialapis klevas (A. negundo L.).
Paprastasis klevas užauga iki 30 m aukščio, gyvena iki 250 metų, auga su kitais lapuočiais miškuose, sodinamas parkuose, miestuose, sodybose. Tik nutirpus sniegui iš klevo teka vertinga sula. Ji saldesnė negu beržo, turi daug mineralinių
medžiagų. Iš klevų sulos gaminamas sirupas, kuris daugiausiai išgaunamas iš raudonojo ir cukrinio klevo Kanadoje.
Natūralioje ir urbanizuotoje aplinkoje augančius klevus pažeidžia įvairūs grybinių ligų sukėlėjai. Ant klevo (Acer) genties
augalų nustatėme net 34 grybų rūšis. Mechaniškai sužalotus klevus puola medienos puvinius sukeliantys grybai Chondrostereum purpureum, Phellinus igniarius, Nectria cinnabarina, Polyporus squamosus, Shizophyllum commune.
Šiame straipsnyje pateiksime dažniausiai aptinkamus grybus, surinktus ant klevų miškuose, miestų parkuose, skveruose.
Miltligė. Tulasnio uncinulė (Sawadaea tulasnei). Grybiena balta, matoma viršutinėje klevų lapų pusėje. Suaugę
medžiai serga šia liga rečiau, o pažeisti jauni klevai žiemą labiau nukenčia nuo šalčio.
Lietuvos miestuose neatsparūs miltligei
(ligos sukėlėjas – klevinė uncinulė (Sawadaea bicornis) yra trakinis (Acer campestre), ginalinis (A. ginnala), tankiažiedis
(A. ginnala ssp. semenovii), platanalapis
(A. pseudoplatanus) bei totorinis (A. tataricum) klevas.
Klevinis žvynokas, juodasis lapų
dėmėtumas (Rhytisma acerinum). Vasaros viduryje ant paprastojo klevo lapų
atsiranda didelės juodos dėmės. Tai grybo stromos, sudarytos iš labai tankiai
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suaugusių į kompaktišką masę grybienos hifų. Grybas stromų paviršiuje produkuoja pailgas konidijas, žiemoja nukritusiuose lapuose.
Ant paprastojo klevo aptinkamas R.
Punctatum, kuris ant lapų sudaro mažesnes
dėmeles. Labai dėmėti lapai mažiau asimiliuoja deguonies, ankščiau laiko nukrinta.
Ligai plisti nepalankios sąlygos – sausra.
Dėmėtligė. Ligų sukėlėjai – klevinis
cilindrasporis (Cylindrosporium platanoidis), jovarinis cilindrasporis (Cylindrosporium pseudoplatani), klevinė diskulė (Discula campestris), klevinė diplodina (Diplodina acerina). Ant klevo lapų
matomos smulkios, kiek kampuotos, rusvos, gelsvos dėmės.

Klevinis stiebalaužis (Aureobasidium
apocryptum). Ant klevų lapų išryškėja
pilkšvai žalsvos arba rudos, netaisyklingos, dažniausiai susiliejančios dėmės. Grybas parazitinis, Lietuvoje nėra plačiai
išplitęs. Klevinis stiebalaužis aptiktas ant
uosialapio klevo atžalų. Dėmių vietose
vystosi ir kiti parazitiniai bei saprotrofiniai grybai – Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Fusarium sp.,
Trichoderma viride ir kt.
Žvynuotoji skylėtbudė (Polyporus
squamosus). Grybo vaisiakūniai ant klevų
aptinkami gegužę – rugpjūtį. Pradinėje infekcijos stadijoje mediena darosi rožinio
atspalvio, vėliau paruduoja, joje atsiranda daug plyšių, kuriuos užpildo grybiena.

Tuopinė klevakempė ant
paprastojo klevo kamieno

Paprastasis raudonspuogis
ant nukritusių klevo šakų

Juodkotė ugniabudė ir purpurinė
plutpintė ant uosialapio klevo kamieno

Paprastasis raudonspuogis
ant uosialapio klevo

Kietoji kempinė ant
paprastojo klevo kamieno

Purpurinė plutpintė ant
uosialapio klevo kamieno kovą

Auksaviršė skujagalvė
ant uosialapio klevo

Dvispalvis gleiviaporis ant
uosialapio klevo kelmo

Šiaurinis dyglenis paprastojo
klevo šakavietėje liepą

Šiaurinis dyglenis rugsėjį

Putlioji odapintė

Paprastoji alksniabudė

Kelmučio sukeltas
klevo puvinys

Sutręšusi klevo mediena,
vėduokliškos rizomorfos

Kelmučio rizomorfos
panašios į šaknis

Juodkotės ugniabudės
vaisiakūniai

Sutręšusi paprastojo klevo
mediena

Saprotrofiniai grybai
ir kinivarpos

Gelsvoji raudenė
ir šydabudė

Dumbliai ant
paprastojo klevo

2017 birželis

15

miškininkystė

Medžiai apsikrečia grybo sporoms patekus
į atviras žaizdas.
Tuopinė klevakempė (Oxyporus populinus). Vaisiakūniai pusiau apskritų
kepurėlių pavidalo, čerpiškai suaugę, atkilusiais nuo substrato kraštais. Tipingas požymis – samanomis arba dumbliais apaugęs, žalias kepurėlių paviršius.
Dažniausiai auga ant klevų, rečiau ant
kitų lapuočių medžių (ąžuolų, liepų, uosių,
guobų, gluosnių) liemenų, kelmų ir šakų.
Paprastasis raudonspuogis (Nectria
cinnabarina). Pavasarį ant žemės nukritusių šakų randami vaisiakūniai su aukšliais
ir sporomis. Iš saprotrofinės būklės N. cinnabarina pereina į parazitinę, kai sporos
pakliūna į nusilpusį, sužalotą klevą. Sporos
greitai užkemša vandens indus. Medžio
audiniuose grybiena plinta greitai, apie
žaizdą nespėja susidaryti kaliaus audinys.
Dėl to ant vėžio užpultų šakų neatsiranda
surambėjimų.
Purpurinė plutpintė (Chondrostereum purpureum). Vaisiakūniai išsiplėtę, sudaro čerpiškai suaugusias nedideles violetines kepurėles. Pasireiškia kaip silpnas
biotrofas, bet gali sukelti baltąjį medienos
puvinį.
Kietoji kempinė (Phellinus igniarius).
Vaisiakūniai daugiamečiai, pavieniai, rečiau suaugę po du, plokščios kanopos
pavidalo. Paplitusi ant įvairių lapuočių, o
ant klevų reta. Sukelia medienos baltąjį
puvinį.
Auksaviršė skujagalvė (Pholiota aurivella). Ant kamieno išsidėstę grupelėmis
pusiau apvalūs, gelsvi vaisiakūniai. Auksaviršė skujagalvė dažna ant lapuočių medžių
šakų, kamienų, kelmų, stuobrių. Sukelia
medienos puvinį. Miestų želdynuose aptikta tik ant seno uosialapio klevo. Taip pat
sukelia medienos baltąjį puvinį.
Dvispalvis gleiviaporis (Gelatoporia
dichroa). Vaisiakūniai vienmečiai, išsiplėtę,
atšokusiais nuo substrato kraštais, pusiau apskritų kepurėlių pavidalo. Trama
minkšta, balta, sultinga, dvisluoksnė. Auga
ant kelmų, išvirtusių lapuočių medžių, sukelia baltąjį medienos puvinį.
Dvispalvis gleiviaporis ant uosialapio
klevo kelmo
Šiaurinis dyglenis (Climacodon septentrionalis). Paprastojo klevo pažeistame
kamiene liepą vystosi gelsvi, iki 30 cm skersmens vaisiakūniai, sudaryti iš suaugusių
plokščių skiaučių, čerpiškai išsidėsčiusių
viena virš kitos. Trama kieta, 2-4 cm storio.
Sukelia baltąjį medienos puvinį.
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Putlioji odapintė Sarcodontia spumea (Spongipellis spumeus). Vaisiakūniai
išauga vasarą ant gyvų pažeistų klevų,
uosių, guobų, drebulių ir kitų lapuočių,
kartais ant virtuolių medžių miškuose.
Medienos centre sukelia baltąjį puvinį. Retai aptinkama, 1992 m. įrašyta į Lietuvos
raudonąją knygą.
Paprastoji alksniabudė (Schizophyllum commune). Auga ant paprastojo klevo.
Vaisiakūniai – smulkūs, vėduoklės formos,
panašūs į veltinį.
Paprastasis kelmutis (Armillaria
mellea) ir juodkotė ugniabudė (Flammulina velutipes). Plačiausiai paplitę miškuose,
parkuose. Jų plitimą skatina apie kelmus išsivystę gausūs vaisiakūniai, kurie produkuoja gausybę sporų. Jomis pro
šaknų, medžių kamienų žaizdas apsikrečia
sveiki medžiai. Susidariusios rizomorfos driekiasi dirvoje, pasiekia ir sveikų
medžių šaknis ir jas pažeidžia. Medžių
žieve skverbiasi grybo hifai, pasiekia liemens medieną, plinta toliau. Labiausiai
pažeidžiami dvikamieniai klevai.
Paprastasis klevas dėl nepalankių jam
augti sąlygų, įvairių sužalojimų dažnai
pasiduoda puvinių sukėlėjams. Bet puviniai, ypač branduolio, vystosi ilgus

dešimtmečius ir medis išlieka atsparus
net vėtroms. Neretai išverčiamas sveikas medis, o pažeistas puvinių išlieka.
Sutręšusioje klevo medienoje įsiveisia kinivarpos ir saprotrofiniai grybai.

Kiti organizmai

Gelsvoji raudenė (Lycogala flavofuscum). Neparazitinis gleivūnas. Jų vegetatyvinis kūnas neturi tvirto apvalkalėlio,
kitoks nei kitų grybų mitybos pobūdis.
Tai heterotrofinis organizmas – minta organinėmis medžiagomis iš drėgnos aplinkos. Auga gegužę – spalį ant pūvančios
medienos ir ant gyvų medžių.
Dumbliai (Trentepohlia sp.). Jie labiausiai išplinta pavasarį ant įvairių lapuočių
medžių kamienų, bet žalos nedaro ir apsaugos priemonės nenaudojamos.
Miestuose atspariausi grybinėms ligoms
ir kenkėjams yra platanalapis (Acer pseudoplatanus) ir sidabrinis (Acer saccharinum) klevai.
Norint ilgiau apsaugoti medžius nuo
puvinių sukėlėjų, naikinami ant jų pasirodę vaisiakūniai, šalinami seni kelmai,
stuobriai, dezinfekuojamos atviros medžių
žaizdos.

istorija

Organizuoto miško ūkio pradžia
Sūduvoje (1796-1807 m.)
Prof. ROMUALDAS DELTUVAS

(Tęsinys, pradžia 5 nr.)

Užnemunės teritorijos apgyventumas
XVIII-XIX a. sandūroje
Naujoji Rytų Prūsijos teritorija 1796 m. buvo padalinta į Karo
ir valdų rūmų Baltstogės ir Plocko departamentus. Lietuviškoji
Užnemunė atsidūrė Baltstogės departamento sudėtyje. Šio departamento teritorija padalinta į 10 kaimiškųjų pavietų (rajonų), iš
kurių Užnemunėje įsteigti Marijampolės ir Kalvarijos pavietai.
Kalvarijos pavietui priskirta 45 kvadratinių mylių (apie 2550
km 2) teritorija, kuri buvo bene labiausiai sukultūrintas, tankiausiai apgyvendintas kraštas. Jo dirvos buvo turtingesnės negu
Marijampolės rajone ir valstiečiai čia gaudavo 10-12 grūdą, o
apie Vilkaviškį net ir gausesnį grūdą. Paviete beveik nebuvo
miškų – tik pakraštyje link Alytaus driekėsi Buktos giria. Todėl
buvo jaučiamas medienos stygius. Šiame regione 1 km 2 gyveno
vidutiniškai apie 19 žmonių, o vakarinėje jo dalyje gyventojų
tankumas siekė net 35 žmones 1 km 2. Kaimuose ir miesteliuose
kūrenosi 8927 ugniakurai, prie jų glaudėsi 49381 gyventojas.
Kalvarijos paviete buvo 7 karaliaus (Kalvarija, Liubavas, Alytus, Simnas, Vilkaviškis, Virbalis, Vištytis) priklausomybės miesteliai, o Rudamina priklausė vietos bajorams (2 lent.).
Tuometinė Kalvarija buvo didžiausia Sūduvos gyvenvietė,
įsikūrusi ant Šešupės kranto. Didžioji miestelio dalis buvo
išsidėsčiusi pelkėtoje vietovėje, kurioje stigo geriamo vandens.
Miestelyje stovėjo 440 namų su 2705 gyventojais. Daugumą jų
sudarė žydai. Gatvės buvo negrįstos, tik pagerintos krūmynų
kūliais ir medžio pagaliais. Todėl po gausesnio lietaus eiti jomis
buvo neįmanoma. „Kvėpuoti tenka dvokiančiu puvimo tvaiku, namai gresia sugriūti, viešpatauja tokia nešvara, kad smarvė darosi
nepakeliama netgi keliaujančiam pro šalį“, – rašė vokietis A. K.
Holšė.
2 lentelė. Gyventojų skaičius didžiausiose Sūduvos gyvenvietėse 1800-1907 m.

Miestelis

Gyventojų skaičius

Miestelis

Gyventojų skaičius

1800 m.

1907 m.

1178

4808

Kalvarija

2705

7669

215

420

Liubavas

425

Nėra d.

Marijampolė**
Sudargas (Jansburg)
Liudvinavas
Naumiestis
(Wladyslawow)
Pilviškiai**

1800 m.

1907 m.

312

1512

Simnas

703

2031

2320

3572

Alytus**

219

1145

333

3065

Vilkaviškis**

1804

5263

Prienai*

1224

3056

Virbalis

1630

3365

Zapyškis

107

297

Vištytis

1579

2521

Balbieriškis

920

1221

Rudamina

269

Nėra d.

Panemunė

480

1976

Kybartai

Šakiai

574

3165

Iš viso

*1796 m. įsteigta girininkija
**1805 m. įsteigta girininkija

Nėra d.

3121

16997

48207

Sąraše minimas karališkasis Alytaus miestelis tuo laiku turėjo
33 namus ir 219 gyventojų. Iš tikrųjų tai buvo Alytaus miesto,
įsikūrusio dešiniojoje Nemuno pusėje, priemiestis. Po valstybės
padalijimo Alytaus miestas atiteko carinei Rusijai.
Vilkaviškio miestelyje buvo 314 namų ir 1804 gyventojai.
Miestelį supo derlingi laukai, gatvės daugiau ar mažiau buvo
grįstos.
Marijampolės pavietui priskirtas apie 90 kvadratinių mylių
(apie 5100 km2) plotas. Jame būta 7 karaliaus priklausomybės
miesteliai (Marijampolė, Sudargas, Liudvinavas, Naumiestis,
Pilviškiai, Prienai, Zapyškis) bei 3 bajorų priklausomybės (Balbieriškis, Panemunė, Šakiai) miesteliai. Marijampolė buvo neseniai
sujungta su Starapolės miesteliu ir mažesnė už Naumiestį, Prienus, Vilkaviškį, Virbalį, Vištytį.
Paviete augo nemažai spygliuočių ir lapuočių miškų, bet beveik pusėje teritorijos žėlę tankūs krūmynai. Iš miškų atkovotos
žemės tiko kviečiams, rugiams, vasariniams javams ir linams
auginti, jos duodavo 8-12 grūdą. „Nuo Jansburgo arba Sudargo
prie Nemuno beveik iki senosios Lietuvos sienos ties Kaunu, nutolusiu per 12 mylių, vietovės buvo romantiškai gražios“, – rašė
A. K. Holšė.
Šis kraštas buvo rečiau apgyvendintas nei Kalvarijos pavietas
– gyveno 72115 žmonių arba 14 gyventojų 1 km 2 (kūrenosi 8601
ugniakuras). Dauguma gyventojų buvo laisvieji ar atleistieji nuo
bendruomeninio darbo dvaruose valstiečiai, mokėję nustatytą
bendruomenės mokestį (Hochzinser). Didžioji gyventojų dalis
kalbėjo tik lietuviškai, nesuprato lenkų ir vokiečių kalbos. Bet tarp
jų buvo ir vokiečių kilmės naujakurių.
Sūduvos laisvieji valstiečiai buvo pasiturintys: turėjo pasidėję
grynųjų pinigų, laikė dideliuose aruoduose net kelerių metų grūdų
atsargas, tvartuose – po 20-30 gyvulių.
A. K. Holšės teigimu, kaimuose vyravo primityvaus gyvenimo
tradicijos. Valstiečių gyvenamos trobos (stubos) buvo be langų,
kaminų, kai kuriose nebuvo ir krosnių. Šildytis ir valgiui gaminti
nuo senų laikų naudotos atviros ugniavietės su vaškaromis. Orui
į gyvenamąsias trobas įleisti ir dūmams iš jų išleisti medinėse sienose buvo iškertamos viena ar dvi 2-jų pėdų pločio ir vienos pėdos
(1 pėda = 31,3854 cm) aukščio angos, kurios reikalui esant buvo
uždaromos kaiščiais arba užstūmomis. Gyventa prieblandoje.
Tačiau po 100 metų, remiantis 1907 m. Juozapo Mykolo
Bazevičiaus (1867-1929; Jozef Michal Bazewicz. Opis Krolestwa
Polskiego. Warszawa, 1907, 120 p.) paskelbtais duomenimis, gyventojų skaičius Sūduvos miesteliuose padidėjo beveik 3 kartus
arba 284 proc. (2 lent.). Nors Kalvarija ir toliau išliko didžiausia
Sūduvos gyvenviete, ženkliai išaugo Šakių, Kybartų, Vilkaviškio,
Naumiesčio miesteliai, į trečią vietą pakilo Marijampolė.
Plečiantis miesteliams, kaimams ir juose didėjant gyventojų,
reikėjo vis daugiau medienos ir žemdirbystei tinkamos žemės,
kuria įvairiais būdais buvo veržiama miško žemė.
2017 birželis
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Dubravos miškininkai duotą
pažadą ištesėjo
VACLOVAS TREPĖNAITIS
Šiltnamiuose per metus bus auginamos dvi sėjinukų rotacijos

Prisimenant istorines ištakas
Dubravos eksperimentinės – mokomosios
miškų urėdijos miškininkams šie metai
įsimintini istoriškai – prieš 60 metų moksliniams tyrimams Kauno priemiestyje,
Panemunėje 1957 m. gegužės 1 d. įkurta
Dubravos miškų tyrimo stotis, veikusi iki
1991 sausio 1 d. Jai iki 1966 m. vadovavo
Jurgis Gečys, vėliau iki 1992 m. – Albertas
Vasiliauskas.
Miškų tyrimo stočiai buvo priskirta
Dubravos giria su keliomis girininkijomis,
o nuo 1972 sausio 1 d. – šiaurinę Kazlų Rūdos girios dalį tvarkiusios Kauno miškų
ūkio Kuro ir Kačerginės girininkijos. Nuo
1973 m. sausio 1 d. iš dalies Kuro ir Kačerginės girininkijų miškų dar įsteigta Ežerėlio girininkija.
Jau trečias dešimtmetis įpusėjo, kai buvusi miškų tyrimo stotis reorganizuota
į Dubravos eksperimentinę – mokomąją
miškų urėdiją, kuri perėmė stoties veiklą.
Kad finansiškai išsilaikytų Dubravos
EMMU, kaip ir kitos miškų urėdijos,
turėjo imtis gamybinės veiklos. Ši miškų
urėdija tapo ir praktinės miškininkystės
parodomąja-mokymo baze miškų urėdijų
Tradicinės objekto atidarytuvės –
ąžuolo vainiko kirtimas
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miškininkams, ASU bei KMAI kolegijos
studentams bei visuomenei šviesti. Čia
lankosi šalies politikai, priimami kolegos
ir svečiai iš užsienio šalių.
Miškų urėdijai vadovavo prof. Albertas Vasiliauskas, prof. Andrius Kuliešis,
dr. Juozas Jonikas, nuo 1998 m. miškų urėdu dirba Kęstutis Šakūnas.
Dubraviškių miškininkų atmintyje ilgam išliks 2010 m. rugpjūčio 8-osios naktis, kai nuo atūžusio Kauno mariomis
škvalo buvo išguldyta nemaža Dubravos
girios dalis. Tragiškų viesulo padarinių
likvidavimas tapo profesiniu iššūkiu bei
stimulu ieškoti pažangesnių technologijų,
kaip sparčiau išsiauginti miškų atkūrimui
reikiamą kiekį kokybiškų sodmenų, jais
aprūpinti ir kitas miškų urėdijas.

Atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas
Dubravos EMM urėdijos medelyne nuo
2012 m. kasmet buvo išauginama apie 200
tūkst. aukštos selekcinės kategorijos karpotojo beržo sodinukų su apribota šaknų
sistema. Jų auginimo patirties įgyta pagal
paslaugų teikimo sutartį prieš tai auginant hibridines drebules šiltnamiuose.

Tai pastūmėjo Dubravos EMM urėdijos
miškininkus domėtis kitų šalių patirtimi,
siekti aukštesnių miškų institucijų pritarimo auginti medelyne ir kitus miško sodmenis su apribota šaknų sistema. Remdamiesi Lenkijos, Latvijos bei Švedijos
tokių medelynų patirtimi, mokslininkų rekomendacijomis, jie skaičiavo, kiek ši inovacija kainuos, ar ekonomiškai atsipirks.
Baugino tai, kad sodmenų išauginimui su
apribota šaknų sistema reikalingos didelės
pradinės investicijos statant šiltnamius,
sodmenų saugyklas – šaldytuvus, įsigyjant
šiai technologijai reikalingus mechanizmus, laistymo sistemą ir kt.
Sukaupus savų lėšų ir gavus 2012 m.
lapkričio 8 d. Miškų ūkio konsultacinės
tarybos pritarimą, šios inovacijos įgyvendinimas prasidėjo 2014 metais. Pamiškėje
prie Vaišvydavos gyvenvietės, netoli nuo
esamų medelyno pastatų buvo parinkta tinkama plėtrai vieta, parengtas techninis projektas ir, įveikus biurokratines
procedūras, 2014 m. gruodį gautas leidimas statybai. Darbus atliko UAB „Statybų
ritmas“. Šio objekto statyba ir įrengimas
miškų urėdijai kainavo 605155 eurų.

Dubraviškiams sėkmingo darbo auginant miško sodmenis linki LR Seimo Aplinkos
komiteto pirmininkas dr. K. Mažeika (centre) ir generalinis miškų urėdas dr. R. Prūsaitis

AUTORIAUS, GEDIMINO KAZLOVO, ZITOS BITVINSKAITĖS, VYTAUTO RIBIKAUSKO nuotraukos

Miškų urėdas K. Šakūnas (centre) pristato pavasario
pasėlius, išvežtus į lauko aikšteles

2015 m. gruodžio pradžioje duris atvėrė per nepilnus metus pastatytas didelis modernus miško sodmenų sandėlisšaldytuvas. Prie jo įrengtos nerūšiuotų
sodinukų laikymo ir rūšiavimo patalpos,
dvi ilgalaikio sodinukų laikymo (šaldymo)
kameros bei sandėlis, kompresorinė. Šaldytuve telpa iki 3 mln. sodinukų ir
sėjinukų, išaugintų atvirame grunte, arba
3-4 mln. vnt., išaugintų konteineriuose.
Šiomis patalpomis už sutartinę kainą gali
naudotis ir kaimyninės miškų urėdijos,
neturinčios tinkamų sąlygų miško sodmenims rūšiuoti ir laikyti per žiemą.

Miškų urėdijos įkūrimo 60-mečiui –
viso projekto pabaigtuvės

Svečias iš Latvijos – LVM padalinio ,,LVM sėklos ir sodmenys“ direktorius G. Grandans
(pirmas iš dešinės) su medelyno viršininku J. Paičiumi aptaria technologinius ypatumus

auginti iki vegetacijos sezono pabaigos.
Pagaminti metaliniai padėklai (5100 vnt.),
įsigytas autokeltuvas ir konteinerizuotų
sodinukų pikavimo įrenginys. Ši technologinė įranga pareikalavo apie 2,8 mln.
eurų investicijos.
Visa tai su anksčiau pastatyta miško
sėklų laikymo saugykla, kankorėžių aižykla, katiline, administraciniu medelyno
pastatu, nauja miško sodmenų saugykla –
šaldytuvu sudaro modernų Dubravos medelyno kompleksą.
Jis pradėjo veikti jau šių metų ankstų
pavasarį, kurio darbu rūpinasi medelyno
viršininkas Jonas Paičius ir jo pavaduotoju
paskirtas Vytautas Grunskis.
Sėjinukams auginti įsigyta 5,6 mln. vnt.
konteineriukų. Į daugumą jų, kurių durpžemio substrato paviršius mulčiuotas perlitu,
sėta po vieną sėklą, o eksperimentui pabandyta į dalį sėti ir po dvi sėklas. Eglių ir pušų
pasėliai 5 savaites laikyti šiltnamyje, o sudygę
išvežti į lauko aikšteles, kur konteinerių
kasetės sudėtos ant padėklų. Gegužės viduryje konteineriuose pasodintos gilės ir
išvežtos daiginti į lauko aikšteles, kur taip pat
įrengta automatinė laistymo sistema.
Nors viso projekto įgyvendinimui
prireikė 3,6 mln. eurų, dalį lėšų medelyno
modernizacijai teko skirti ir iš Bendrųjų
miško ūkio reikmių finansavimo programos, pirmoji Dubravos medelyne įdiegta
miško sodmenų auginimo technologija

Dubravos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas,
pristatydamas 2015 m. gruodyje pirmąją
projekto dalį (įrengtą sodmenų saugyklą),
viešai pažadėjo, kad 2017 m., kai miškų
urėdija pažymės įmonės įkūrimo 60-ties
metų sukaktį, bus įgyvendintas visas medelyno modernizavimo projektas ir pristatytas miškininkams, visuomenei. Duotas
pažadas ištesėtas.
Per 2016-2017 m. pastatytas gamybinis pastatas, kuriame sumontuota BCC
kompanijos konteinerių užpildymo durpžemio substratu, dozuoto sėjimo, dezinfekavimo linija. Greta pastatyti 4 tunelinio
tipo 80 m ilgio ir 16 m pločio (1300 m 2
ploto) metalinių konstrukcijų šiltnamiai,
kurie padengti dviem 200
mikronų polietileninės plė- Dubravos miškų urėdo K. Šakūno padėka paskatinti: buvusi miško
plėtros kuratorė – GMU Miškų atkūrimo ir apsaugos
velės sluoksniais su oro tar- medelynų
skyriaus vyriausioji specialistė E. Mankevičienė ir prie šio projekto
pu. Juose sumontuota moder- įgyvendinimo prisidėjęs mokslininkas dr. V. Suchockas
ni šildymo suskystintomis
dujomis įranga, veikia ventiliacijos, laistymo, pavėsinimo sistemos su procesų valdymo kontrolės įrenginiu.
Taip pat laistymo ir tręšimo
poreikis nustatomas papildomais tyrimais, matavimais.
Prie šiltnamių įrengtos
5 lauko aikštelės sėjinukams

Partnerių iš Lenkijos dovana – išauginti
pavyzdiniai vienmečiai ąžuoliukai

prilygsta daugelyje Europos, Skandinavijos šalių naudojamoms. Taip dvigubai
sutrumpinamas sodmenų išauginimo laikas (įprastai 4 metus auginami miško sodmenys išaugs tinkami sodinimui per 2
metus), efektyviau panaudojamos aukštos
selekcinės vertės sėklos, sodmenys nepatiria persodinimo streso.
Ligi šiol Dubravos medelynas kasmet
realizuodavo maždaug po 1,5 mln. vnt.
miško sodmenų. Pagal projektą modernizuotame medelyne buvo planuojama konteineriuose kasmet išauginti po 3,5 mln. sodinukų. Tai būtų: paprastoji pušis (1 mln.
vnt.), paprastoji eglė (1 mln. vnt.), karpotasis beržas (1 mln. vnt.), paprastasis ąžuolas
(0,25 mln. vnt.), juodalksnis (0,25 mln.
vnt.). Projektavimo bei statybos eigoje patobulinus projektą po kelių metų tikimąsi
kasmet realizuoti po 2 mln. sodinukų,
išaugintų konteineriuose, ir 3 mln. sodinukų su pagerinta šaknų sistema (konteineris + gruntas).

Birželio pradžioje Dubravos
medelyne nestigo svečių
Birželio 9 d. popietę Dubravos medelyne
surengtas oficialus įgyvendinto projekto
pristatymas. Jame dalyvavo dauguma miškų
urėdų, miškų institucijos vadovų, kai kurie
vyriausieji specialistai, atvyko generalinis
miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, generalinio miškų urėdo pavaduotojas dr. Valdas Vaičiūnas, Valstybinės miškų tarnybos
2017 birželis
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Šventiškai nusiteikę medelyno darbuotojai

direktorius dr. Paulius Zolubas, ASU MEF
dekanas, LMS prezidentas prof. Edmundas
Bartkevičius, KMAI kolegijos direktorius
dr. Vaidotas Lygis, Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vedėjas Zbignev
Glazko, Miškų instituto mokslininkai, buvę
Dubravos miškų urėdijos urėdai, Kauno rajono savivaldybės, Kauno marių regioninio
parko atstovai, darbų rangovai. Sulaukta
svečių ir iš LR Seimo – Aplinkos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos bei Seimo nario dubraviškio Kęstučio Bacvinkos.
Pasidžiaugti Dubravos miškininkų pasiekimais atvažiavo jų partneriai iš Lenkijos
(Bialystoko valstybinės miškų direkcijos ir
Suvalkų miškų urėdijos atstovai).
Videofilmu pristačius Dubravos medelyno modernizavimo prielaidas ir projekto
įgyvendinimo eigą, miškų urėdas Kęstutis
Šakūnas įteikė padėkas prie šio projekto
įgyvendinimo pridėjusiems miškininkams –
Stanislovui Žebrauskui, Eglei Mankevičienei, dr. Vytautui Suchockui. Savo ruožtu už
kelių metų projekto sėkmingą įgyvendinimą
ir atkaklumą miškų urėdui K. Šakūnui
pagyrimų nešykštėjo kolegos, LR Seimo
Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis
Mažeika, Kauno rajono savivaldybės atstovai bei partneriai iš Lenkijos, įteikę dubraviškiams kaip perimtos patirties ir sėkmės
Dubravos EMM urėdijoje birželio 19 d.
viešėjusiam LR Seimo pirmininkui
Viktorui Pranckiečiui (kairėje) miškininkai
pristato konteineriuose sudygusius ąžuoliukus
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Modernizuotas medelynas pristatomas Dubravos EMM
urėdijos 60-metį pamininčiam kolektyvui

simbolį – keliolika konteineriuose išaugintų
vešlių vienmečių ąžuoliukų.
Tradiciškai rangovų atstovas UAB „Kaminta“ statybos direktorius Mangirdas
Bigenis įteikė simbolinį objekto raktą
miškų urėdui K. Šakūnui. Perkirtus simbolinę užtvarą (ąžuolų ūglių ir lapų vainiko pynę), šeimininkai visus pakvietė
apžiūrėti naująjį miško sodmenų auginimo kompleksą. Pasidalijus į tris grupes,
svečių gidais tądien buvo miškų urėdas
K. Šakūnas, vyriausiasis miškininkas Gediminas Kazlovas ir medelyno viršininkas
Jonas Paičius. Apžiūrėti konteinerių užpildymo durpių substratu ir sėklų sėjimo
į konteinerius įrengimai; šiltnamiai, kur
žaliavo sudygę pušies ir eglės sėjinukai
bei rikiavosi dygimui išdėstomos kasetės
su konteineriuose tik pasėtomis sėklomis;
aikštelės prie šiltnamių, į kurias suvežami
sudygę sodmenys tolimesniam augimui
lauko sąlygomis; šiltnamių apšildymo,
vėdinimo, pavėsinimo bei laistymo sistemos, sodmenų laikymo šaldytuvas bei
medelių rūšiavimo patalpos.
Birželio 13 d. Dubravos EMM urėdijoje
surengtas šia tema seminaras ir medelyno pristatymas per 80 šalies miškininkų,
atsakingų už miškų atkūrimą bei sodmenų
išauginimą. Dalykinėje modernizuoto medelyno apžiūroje dalyvavo Aplinkos ministeriMiškų urėdas K. Šakūnas, įteikdamas
Panevėžio m. u. medelyno viršininkui E. Kaluinai
simbolinį ąžuoliuką, palinkėjo sėkmės kuriant
antrąjį šalyje modernų miško medelyną

jos, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės
miškų tarnybos specialistai, miškų urėdijų
vyriausieji miškininkai, medelynų viršininkai. Atvyko Latvijos valstybinių miškų atstovai, kuriems yra aktuali ir įdomi miško
sodmenų auginimo tema.
Po seminaro, kuriame pranešimus
skaitė generalinio miškų urėdo pavaduotojas dr. Valdas Vaičiūnas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyr.
specialistė Zita Bitvinskaitė, Dubravos
EMM urėdijos vyriausiasis miškininkas
Gediminas Kazlovas, Panevėžio miškų
urėdijos medelyno viršininkas Egidijus
Kaluina, su susidomėjimu visi apžiūrėjo
miško sodmenų su apribota šaknų sistema
naująjį kompleksą, išsakė savo pastabas.
Dubravos EMM urėdijos administracijos vadovai sakė esantys dėkingi visiems
seminare dalyvavusiems kolegoms už domėjimąsi naujomis technologijomis, už
pateiktus klausimus bei išsakytas kritines pastabas. „Ypač esame dėkingi Latvijos valstybinių miškų atstovui Gunčiui
Grandns už jo konsultacijas bei žinias, kuriomis jis atvirai dalijasi su mumis jau ne
vienerius metus, – sakė miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Gediminas Kazlovas. – Kviečiame visus besidominčius miško
sodmenų auginimo klausimais, ketinančius
kurti panašų medelyną ar įsigyti sodmenų
su uždara ar pagerinta šaknų sistemomis,
kreiptis į Dubravos miškų urėdijos specialistus jus dominančiais klausimais“.
Dubraviškai palinkėjo pažangesnę miško sodmenų auginimo estafetę perimti Panevėžio miškų urėdijai, kurie šiemet
pradeda šia linkme modernizuoti savąjį
medelyną. Medelyno viršininkui Egidijui
Kaluinai įteikti du simboliniai sodmenys,
išauginti Lenkijos ir Latvijos medelynų
šiltnamiuose.
Birželio 16 d. naujovės Dubravos medelyne pristatytos miškų urėdijos darbuotojams.

Miškų urėdijų 2017 m. gegužės mėn. parduotų
apvaliosios medienos sortimentų kainos, Eur/m³
Sortimentas

Pušies pjautinieji rąstai

2017 m.
gegužės
mėn.
vidutinė
kaina
53

Indeksas
2017 m. sausis=100

2017 m. sausio - gegužės
mėn. vidutinė
kaina

96

55

Eglės pjautinieji rąstai

62

97

63

Ąžuolo pjautinieji rąstai

208

100

207

Uosio pjautinieji rąstai

116

99

113

44

98

44

Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai

72

99

73

Juodalksnio pjautinieji rąstai

58

102

58

Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai

48

100

48

Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai

36

100

36

Eglės popierrąsčiai

25

96

26

Pušies popierrąsčiai

25

100

25

Beržo popierrąsčiai

27

104

27

Drebulės popierrąsčiai

24

109

23

Uosio popierrąsčiai

47

118

42

Plokščių mediena (spygliuočių)

22

105

21

Plokščių mediena (lapuočių)

21

100

21

Malkinė mediena

23

100

23

Iš viso apvalioji mediena

39

100

40

Kainos be PVM ir transporto išlaidų

GMU inf.
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Renginio dalyviai su projekto įgyvendintojais
prie skulptūros „Karaliaus Gedimino žinia“

Medžio skulptūras kūrė VšĮ „Meninė drožyba“ darbuotojai (medžio drožėjas
A. Sakalauskas su komanda prie skulptūros „Karaliaus Palemono žinia“)

Skulptūra „Pietų
karalystės didžiausias
Žvėrinčius“

Atnaujintas Žvėrinčiaus miško
STASĖ ASIPAVIČIENĖ

P

rienų miškų urėdijos miškininkai pradžiugino Prienų ir Birštono
krašto žmones gražia visuomenine dovana – gegužės 11 d.
pristatė atnaujintą Žvėrinčiaus miško taką su naujomis medžio
skulptūromis, pavėsinėmis, sporto įranga. Pristatyme dalyvavo Prienų
miškų urėdas Robertas Judickas, Nemuno kilpų regioninio parko
direktorė Dalia Križinauskienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, architektė Greta Jonkutė,
skulptorius, medžio drožėjas VšĮ „Meninė drožyba“ vadovas Algimantas Sakalauskas su komanda, projekto architektas Juozas Križinauskas
ir renovacijos darbus vykdžiusios UAB „Hidrosta“ generalinis direktorius Valdas Paulauskas, vyr. inžinierius Algirdas Budrys.
Žvėrinčiaus miškas yra vienas seniausių Nemuno Prienų kilpoje, menantis LDK karališkus laikus. Čia buvo patogi vieta medžioklėms: iš aplinkinių Trakų ir Aukštadvario miškų išbaidytiems
žvėrims pabėgti ir išsigelbėti beveik nebuvo galimybės – jie atsidurdavo Nemuno kilpos apsuptyje. Pasak legendos, po čia augusiu didžiuliu ąžuolu medžioklės metu ilsėdavosi Lietuvos didysis
kunigaikštis Vytautas. Tad daug metų senolis Žvėrinčiaus ąžuolas
buvo vienas iš turistų traukos objektų. Tačiau 2005 m. uraganas
„Ervinas“ paguldė ant miško samanų senolį (1,8 m skersmens ir
15 m aukščio) poilsiui, kur jis ilsisi iki šių dienų.
Norėčiau paminėti, kad Prienų miškų urėdijai ir Birštono
bendruomenei Žvėrinčiaus miško takas buvo svarbus jau seniai. Buvusio ilgamečio Birštono girininkijos girininko Arvydo
Vilkaičio iniciatyva, Žvėrinčiaus miške dar 1968 m. pradėtas kurti pasivaikščiojimo takas, puoštas įdomesniais keistais medžiais,
kelmais. Jo paskirtis buvo labiau poilsinė, pritaikyta sportui ir
laisvalaikiui, tad takas vadintas Sveikatingumo taku.
Per keletą metų 3,5 km ilgio atkarpoje iki Žvėrinčiaus ąžuolo
kas 200-400 m buvo pastatyta keliolika medžio skulptūrų, pri-
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menančių kokį nors žvėrį. Šiems statiniams panaudoti natūraliai
išaugę keistų formų medžiai ir kelmai. Žvėrinčiaus miške Birštono
girininkas A. Vilkaitis įžvelgė įdomius medžių siluetus, panašius
į įvairius žvėris. Juos šiek tiek pakoregavo, stilizavo ir taip gimė
įvairių gyvūnų figūros, prie kurių dar įkomponuodavo po suolelį,
stoginę ar kažką panašaus į sportinį įrenginį. Taip Žvėrinčiaus
take atsirado Apuoko namelis, Ožio krėslas, Tetervinų suolelis, Šerno migis, Briedžių pavėsinė, Stumbro stalas, Vilkų irštva
ir pan. Netrukus taką atrado ir pamėgo Birštone poilsiaujantys
žmonės. Net ėmė dažniau lankytis ir dviratininkai. Todėl 1999 m.
šis rekreacinis objektas tapo dviračių ir pėsčiųjų taku. Dabar
Žvėrinčiaus miške šis takas jau siekia apie 15 km ir yra viena
patraukliausių dviračių takų Birštone.
Padėką medžio drožėjui A. Sakalauskui (centre kairėje)
įteikia Prienų miškų urėdijos urėdas R. Judickas

AUTORĖS nuotraukos

Urėdijose

Kviečiame pakeliauti Žvėrinčiaus miško taku

takas džiugins lankytojus
Pagal išgales taką bendromis pajėgomis prižiūrėjo Prienų
miškų urėdija, Nemuno kilpų regioninis parkas bei Birštono
savivaldybė. Vėliau ir Prienų rajono valdžia bandė prisidėti prie
šio gamtos tako tvarkymo: vienais metais daugiau, kitais mažiau,
nelygu koks žmogus tuo metu vadovavo, nes ši vieta buvo patraukli ir Prienų miesto žmonėms.
Bet medis – ne amžinas. Per keliolika metų take esančios
medinės skulptūros, suoliukai, treniruokliai susidėvėjo, supuvo ir
reikėjo imtis renovacijos. Tam ryžosi Prienų miškų urėdija.
„Žvėrinčiaus miške dalis tako patenka į Birštono miesto ribas.
Dėl šios priežasties savivaldybė tokių darbų atlikti negalėjo, todėl
nusprendėme užsakyti projektą ir atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių
tako infrastruktūrą savomis lėšomis. Per dvejus metus projektą
įgyvendinome. Šio tako skulptūrų, pavėsinių, laužaviečių ir kitų
objektų įrengimas mums atsiėjo apie 17 tūkst. eurų. Manome,

kad Žvėrinčiaus take pastatyti įrenginiai ilgai tarnaus ir džiugins
žmones,“ – sakė atidaryme Prienų miškų urėdas Robertas Judickas.
Dabar sutrūnijusių pavėsinių vietoje stovi naujos ir tvirtos,
kokios ir turi būti gamtoje. Pavėsinės padarytos su ta mintimi, kad
nekiltų pagunda negeriems žmonėms jas niokoti. Patvarūs atrodo
ir sportiniai įrenginiai.
Labiausiai praeinančius taku lankytojus turėtų žavėti trys
skulptūros liaudiškais motyvais, menančiais istorinę mūsų
šalies praeitį. Skulptūros aukštos, formos atitinka tradicinius
liaudiškus motyvus ir reikalavimus. Medžio drožėjas A. Sakalauskas džiaugiasi, kad architektas J. Križinauskas labai gerai parinko
skulptūros formą, o jų komandai beliko užpildyti atitinkamu turiniu.
Kviečiame pakeliauti Žvėrinčiaus mišku ir pasigrožėti jame
įrengtu gražiu taku.
Pavėsinės, lauko baldai ir sportui skirti įrenginiai – tvirti ir patikimi
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Ministro priesakai –
visam gyvenimui
D

ar ankstyvoje vaikystėje susižavėjęs dėdės – Kazio Rutkos,
dirbusio 1936-1940 m. Seinų miškų urėdijos urėdu, uniforma bei artimųjų rate turėjęs būrį miškininkų iš pašaukimo,
suvalkietis Gintautas Silverijus Rutka šiai profesijai irgi liko ištikimas
visą gyvenimą, beveik keturi dešimtmečiai prabėgo vadovaujančiame
poste. 1982 m. jam suteiktas nusipelniusio miškininko vardas. O
ir šiandien jam nesvetima tai, kas susiję su mišku, širdį skauda dėl
kintančios miškų politikos, galimų skubotų reformų.
Buvęs ilgametis Raseinių miškų urėdijos vadovas Gintautas
Silverijus Rutka birželio 20 d. paminėjo 85-ąją jubiliejų. Šia proga
jį pakalbinome.

AUTORĖS nuotrauka

NIJOLĖ PETROŠIŪTĖ

Ministro pavyzdys
Apie savo metų kraitį sukaktuvininkas kalba nenoriai: jei būtų jo
valia, jubiliejinių metų nebeskaičiuotų. Bet to padaryti neleidžia
artimieji, buvę kolegos. „80-mečio proga miškų urėdija man tokią
šventę suruošė, kad ir mirdamas jos nepamirši. Ir 85-mečiui siūlė.
Bet padėkojęs atsisakiau. Ką jau čia bešvęsti...“, – sako garbus
miškininkas.
Bet visai kitokia gaida nuskamba Gintauto balsas, kai imame
kalbėtis apie mišką, nuveiktus darbus. Jei kas atsuktų atgalios jo
gyvenimą, jis vėl, sako, rinktųsi miškininkystę, niekur kitur savęs
neįsivaizduoja. Sektinu pavyzdžiu jam buvo ne tik dėdė urėdas, o
ir pokario miškų ūkio ministras Algirdas Matulionis. „Tai buvo
miškui atsidavęs žmogus. Didžiąją darbo laiko dalį jis praleisdavo miškų ūkiuose, kur lipdavo į guminius batus ir traukdavo į
miškus. Prabūdavo po keletą dienų, kol viskas tapdavo aišku. Su
ministru kartu privalėjo būti ūkio direktorius, vyr. miškininkas,
girininkai. Ministras buvo gana griežtas, reiklus, tačiau jo pastabos, kritika visuomet būdavo konstruktyvi, pamokanti. Ne baimę,
o gėdą jausdavome, jei ministras rasdavo už ką pakritikuoti.
Miškuose dažnai lankydavosi ir kiti ministerijos darbuotojai. Jie
žinojo realią padėtį miškuose. Todėl ir miškų ūkiuose dirbti buvo
smagu, konkretu ir aišku“– prisimena darbo metus Gintautas.
Jam dabar skaudu, kad nūdienos ministrais tampa žmonės,
nepažinę realaus darbo miške, miškininkų, vykdantys tik partines
programas. Nuo to blogiau ir miškui, ir valstybei.

Tesimoko blaivininkai
Pastaruoju metu itin daug iečių laužoma Seime ir kitur dėl tautos blaivinimo. Ir ko tik politikai nesiūlo. Jų oponentai teigia, kad
uždraudus gerti viešumoje degtinės mėgėjai trauks į miškus ir ten
kliukins nelegalią „samanėlę“. Gintautas Rutka ir šiuo klausimu
prisimena ministro A. Matulionio veiksmus. „Pokaryje iš tiesų
miškuose klestėjo „samagono bravorėliai“. Ministras išleido
įsakymą: jei eiguvoje bus rasta varykla, eigulys bus besąlygiškai
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Gintautas Rutka

atleistas iš darbo. Miškininkai gerbė ministrą ir vertino savo
darbą. Bendromis pastangomis „bravorėliai“ miškuose išnyko.“

Kadrų politikoje pasigenda įžvalgos ir pasitikėjimo
Jubiliatui kelrodė žvaigžde liko ir ministro A. Matulionio vykdyta miškininkų kadrų politika. Jis pateikia savo asmeninį pavyzdį.
Baigus 1955 m. miškininkystės mokslus tuometinėje LŽŪA, jauną
specialistą paskyrė dirbti į Kazlų Rūdos miško pramonės ūkį,
1956 m. – Lekėčių miško ruošos punkto viršininku. Po kiek laiko
atvykęs ministras išreiškė norą susipažinti su jauno vadovo darbu.
O tai reiškė, kad ministras „įkrito“ į guminius batus ir su Gintautu išplumpsėjo į Lekėčių miškus. Jiedu malėsi visą dieną po girią,
sukorė daug kilometrų, o vakare ministras pasakė, kad Gintautas
ruoštųsi važiuoti į Raseinius. Reikia perimti vadovavimą miškų
ūkiui, nes direktorius ir vyr. miškininkas už aplaidumą pažeminti
pareigose. Gintautui net žadą atėmė toks ministro pasakymas –
puolė teisintis, kad iki 30-ties dar tolokai, tokiam darbui patirties
neturintis, nesugebėsiąs. Bet ministras nuramino: „Matau, kad
sugebėsi. Tik nevok ir degtinę gerk ne iš kibiro, o iš stikliuko...“
Taip 1960 m. Gintautas Rutka ir atvažiavo į Raseinius, nugyveno čia prasmingus metus, laikydamasis ministro priesako.
Jis sako, kad to laikytis net sunku nebuvę, nes degtinė niekad neviliojusi, o vogti... „Kokia būtų buvusi gėda prieš žmones, prieš
šeimą, prieš ministrą, jei taip būčiau suklupęs.“ Taip ir sulaukė
85-ojo jubiliejaus miškų ūkio statytame keturbutyje, savo namų
nepasistatęs. „O kam? Argi čia blogai?“, – sako veteranas.

Urėdijose

Užtat netoli Raseinių iškilo Norgėlų gyvenvietė, žmonių vadinta
miškininkų miesteliu. Kai atsikėlė Gintautas 1960 m. į Raseinius,
šioje vietoje tebuvo plynė ir mažytė miškininkų kontorėlė. Visos
girininkijos glaudėsi privačiuose namuose. Jaunas miškininkų vadovas suprato, kad miško įmonės ateitis priklauso nuo specialistų,
nuo mišką mylinčių žmonių noro čia dirbti. O Raseinių krašto miškai
šlapi, pažliugę, darbo sąlygos juose sunkios, didelių atlyginimų
nėra iš ko mokėti. Kaip žmones privilioti, jei darbo pasiūla kitur
anuomet buvo didžiulė. Tad jis nutarė privilioti žmones tuo metu
deficitiniu gyvenamuoju plotu ir ėmėsi būstų statybos Norgėluose.
„Patys čia ūkiniu būdu statėme daugiabučius, skirdavome sklypus pageidaujantiems statytis individualius namus, visapusiškai
padėdavome statybose. Be to, sudarėme sąlygas žmonėms verstis ūkiškai ir taip prisidurti prie kuklių atlyginimų“, – prisimena
buvęs miškų urėdas. Jo manymu, statybos žmones ir suvienijo,
vieni kitiems talkino, tapo artimais kaimynais. Gyvenvietėje buvo
pastatyta katilinė, išspręsta vandentiekio ir kanalizacijos problema, įrengti valymo įrengimai, veikiantys iki šiol. Šalia gyvenvietės
pastatyta užtvanka, įrengta poilsiavietė, kurią dabar prižiūri ir
puoselėja dabartinė miškų urėdija. Gyvenamuosius namus miško
darbininkams raseiniškiai tuo metu statė ir girininkijose. „Kai
išsprendėme darbuotojų socialines problemas, iškart šoktelėjo
mūsų įmonės ekonominiai rodikliai“, – prisimena veteranas.
Tai neliko nepastebėta ministerijos: po 12 įtempto darbo metų
Gintautui Rutkai 1982 m. suteiktas nusipelniusio miškininko vardas, į Raseinių miško pramonės ūkį atkeliavo ir pereinamoji raudonoji vėliava. Tuo metu tai buvo labai aukštas darbo įvertinimas.
O kiek lėšų ir pastangų dar reikėjo įdėti rengiant miškuos
išvažiuojamus visais metų laikais kelius. Tuo metu daug kur miško
keliu laikytos tik vikšrinio traktoriaus paliktos vėžės. Ne iškart atsirado dabartinis kelių tinklas, o metras po metro, metai po metų.

RASEINIŲ M.U. archyvo nuotraukos

Pastatė gyvenvietę miškininkams

Norgėlų gyvenvietėje kuriamas miškininkų veteranų parkas

stipresnių. Tokia ministro politika davė visokeriopos naudos. Dabar siūloma reforma veda prie atvirkštinių rezultatų. Darbininkų
miške kasmet mažėja ir ateityje jų mažės, nes žmonės ne tik emigruoja, bet ir persikelia į didmiesčius. Darbininkai iš didmiesčių
į miškus dirbti tikrai nevažinės. Nors įsigyjama daug įvairios
gudrios technikos, ji niekada visiškai nepakeis miške žmogaus
rankų, nes miškas yra gyvas, jautrus organizmas,“– įsitikinęs garbus miškininkas.
G. Rutka mano, kad planuojama miškų urėdijų valdymo
pertvarka naudinga bus tik miškų pardavėjams ir medienos
perpardavinėtojams. „Pajusim vienądien, kad miškai jau parduodami užsieniečiams. Sakot, to neleidžia mūsų įstatymai? Be jie
gali būti priimami tokie, kokių reikės“, – baiminasi pašnekovas.
Norėtųsi, kad taip neatsitiktų.

Ko ministras A. Matulionis nedarytų
Prakalbus šiemet apie valstybinių miškų valdymo galimą reformą,
buvęs raseiniškių miškininkų vadovas taip pat atidžiai seka naujienas apie pokyčius miškuose. Jis pasisako prieš miškų urėdijų
vadovų rotaciją bei prieš miškų urėdijų stambinimą. „Miškui gali
duoti naudos tik toks vadovas, kuris mišką pažįsta, kuris yra su juo
susigyvenęs, kuris jį girdi, mato, jaučia. Tam reikia konkrečioje
vietovėje praleisti ne vienerius metus. Aš gal tik dešimtmetį
padirbęs ėmiau pažinti kiekvieną miško kertę.
Įvedus rotaciją, bus vadovų, kurie, žinodami, kad dirba tik laikinai, dirbs atmestinai, tik stumdami laiką iki kadencijos pabaigos. Nepritariu ir miškų urėdijų stambinimui.
Ministras A. Matulionis, norėdamas į miškus pritraukti kuo
daugiau žmonių, miškų ūkius ir girininkijas smulkino, didino jų
skaičių. Vėliau smulkias ir nerentabilias įmones prijungdavo prie
Pirmasis namas Norgėluose – buvusi miškų ūkio kontora
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Miškininkų orientavimosi
sporto čempionatas
Švenčionėliuose

Š

venčionėlių miškuose gegužės 27 d. vyko Lietuvos miškininkų sąjungos ir Švenčionėlių miškų urėdijos organizuotas
šalies miškininkų orientavimosi sporto čempionatas. Metams prabėgus į varžybas rinkosi ne tik senbūviai, bet ir naujokai.
Tokių susitikimų metu su kolegomis diskutuojame ne vien tik apie
sportą, bet aptariame nuveiktus darbus, dalinamės patirtimi. Šių
metų čempionatas sulaukė gausesnio dalyvių būrio – iš viso startavo 52 miškininkai. Daugiausia sportininkų atvyko iš Švenčionėlių
(13), Zarasų miškų urėdijos (9) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (7).
Prie gausaus miškininkų būrio prisijungė atvykę generalinio
miškų urėdo pavaduotojas Andrius Vancevičius ir LMS prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius.
Tuoj po 11 val. automobiliais pajudėjome į varžybų finišo vietą
prie Kampuočio ežero. Pirmojo dalyvio starto pradžia 12 val. Kai
kurių dalyvių veiduose matėsi nedidelis jaudulys – juk pirmą kartą
bėgs pagal žemėlapį. Iki starto likus pusvalandžiui, patyrę sportiVyrų elito grupės nugalėtojai

Čempionų taurė – Švenčionėlių
miškų urėdo N. Jotauto rankoje
RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Moterų elito grupės nugalėtojos

ninkai darė apšilimą, o naujokai kolegų klausinėjo, ką reiškia vienas ar kitas sutartinis ženklas, teiravosi naudingų patarimų.
Nugalėtojų apdovanojimo ceremonija vyko parkelyje prie
Švenčionėlių miškų urėdijos administracinio pastato. Didžiausia
konkurencija šiemet buvo vyrų elito grupėje, kurioje bėgo net 14
sportininkų. Nugalėtoju tapo kaunietis Mindaugas Kvedaravičius,
antrąją vietą užėmė KMAI kolegijos studentas Marijonas Gipas,
trečiąją – nuolatinis čempionatų dalyvis, Zarasų miškų urėdijos
Gražutės girininkijos girininkas Tomas Kokanka. Gausiausia
tarp moterų taip pat buvo elito amžiaus grupė – joje varžėsi 5
sportininkės. Nugalėtoja tapo vilnietė Reda Velde, II ir III vietas
užėmė Zarasų miškų urėdijos darbuotojos Irma Žukauskaitė ir
Laura Ščevinskaitė. Komandinėje įskaitoje nepralenkiama buvo
Švenčionėlių miškų urėdijos komanda – surinkusi 41 tašką užėmė
pirmąją vietą. II vietą pasidalijo Zarasų ir Telšių miškų urėdijų
komandos, surinkusios po 20 taškų.
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Nuoširdžiai dėkoju visiems čempionato dalyviams, taip pat
LMS prezidentui prof. Edmundui Bartkevičiui, patikėjusiam organizuoti renginį, Audriui Smilgiui, parengusiam įdomią ir
sudėtingą trasą (kai kurie sportininkai dėl to patyrė neviltį), ir
šeimininkams – Švenčionėlių miškų urėdui Nauriui Jotautui,
l. e. p. vyr. miškininkui Remigijui Zemlevičiui, viešųjų pirkimų

inžinierei Onai Gylienei ir kitiems padėjusiems rengti čempionatą.
Kviečiame visus miškininkus ruoštis Europos miškininkų
orientavimosi sporto čempionatui, kuris rugpjūčio 1-5 d. vyks
Birštone.
Antanas Girčys
Lietuvos miškininkų sąjungos atsakingasis sekretorius

Vidutinė trasa
Vieta
I
II
III
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I
II
I
I
I
I
II
III
4
5
I
II
III
4
5
6
I
II
I
II

V (14)
Pavardė, vardas
Kvedaravičius Mindaugas
Gipas Marijonas
Kokanka Tomas
Budriūnas Justas
Kokanka Paulius
Janušauskas Paulius
Krencius Lukas
Velde Augusts
Staišiūnas Edvinas
Puidokas Vilius
Girčys Antanas
Lingė Danius
Tumėnas Gytis
Kozliuk Andrej
V12 (2)
Šnipaitis Ąžuolas
Glazko Sebastian
V14 (1)
Zemlevičius Gvidas
V16 (1)
Serva Arnas
V18 (1)
Tomaševskis Robertas
V35 (5)
Truncė Audrius
Glazko Zbignev
Tūba Vilmantas
Maštaitis Virgilijus
Andriukonis Laimis
V45 (6)
Truncė Darius
Vengalis Alvydas
Sabaliauskas Rimantas
Malčanovas Žanas
Jotautas Nauris
Šnipaitis Regimantas
V55 (2)
Bunevičius Vytautas
Karla Levas
V65 (2)
Kutka Rimvydas
Ravinskas Jonas

7,6 km
Klubas
Lėvuo OK, Kaunas
KMAIK
Zarasų m. u.
UAB "Šilinga"
Zarasų m. u.
ASU
ASU
HD Forest
Medžio stilius
ASU
ASU
Zarasų m. u.
Zarasų m. u.
Švenčionėlių m. u.
2,9 km
Ukmergės m. u.
AM
2,9 km
Švenčionėlių m. u.
4,6 km
Telšių m. u.
6,5 km
Švenčionėlių m. u.
7,6 km
ASU
AM
Švenčionėlių m. u.
ASU
Švenčionėlių m. u.
6,5 km
Alytaus m. u.
Telšių m. u.
Telšių m. u.
Švenčionėlių m. u.
Švenčionėlių m. u.
Ukmergės m. u.
5,5 km
Švenčionėlių m. u.
Zarasų m. u.
4,6 km
Medeina
ASU

14 KP
Laikas
44 min. 03 s.
44 min. 54 s.
50 min. 29 s.
50 min. 44 s.
54 min. 19 s.
54 min. 48 s.
54 min. 58 s.
55 min. 00 s.
59 min. 56 s.
67 min. 40 s.
77 min. 34 s.
107 min. 25 s.
135 min. 03 s.
139 min. 05 s.
6 KP
185 min. 32 s.
187 min. 30 s.
6 KP
77 min. 37 s.
8 KP
52 min. 06 s.
14 KP
194 min. 34 s.
14 KP
59 min. 36 s.
62 min. 21 s.
63 min. 10 s.
63 min. 37 s.
109 min. 02 s.
14 KP
42 min. 02 s.
66 min. 14 s.
172 min. 32 s.
173 min. 30 s.
DSQ
DSQ
9 KP
110 min. 25 s.
134 min. 52 s.
9 KP
63 min. 44 s.
68 min. 52 s.

Vieta
I
II
III
4
5
I
II
III
I
II
I
II
III
I
II
I
II
III

M (5)
Pavardė, vardas
Velde Reda
Žukauskaitė Irma
Ščevinskaitė Laura
Kokankaitė Brigita
Nutautaitė Viktorija
M14 (3)
Truncaitė Aistė
Tūbaitė Silvija
Budriūnaitė Vaiva
M18 (2)
Skaisgirytė Justė
Tūbaitė Gabija
M35 (3)
Grigaliūnaitė Agnė
Kumpytė Rasa
Servienė Lina
M45 (2)
Sabaliauskienė Danutė
Tūbienė Neringa
M 55 (3)
Kutkienė Violeta
Bunevičienė Genė
Barzdėnienė Nijolė

6,5 km
Klubas
HD Forest
Zarasų m. u.
Zarasų m. u.
Zarasų m. u.
Zarasų m. u.
2,9 km
Alytaus m. u.
Švenčionėlių m. u.
UAB "Šilinga"
5,5 km
SM Gaja
Švenčionėlių m. u.
6,5 km
Lėvuo OK, Vilnius
Lėvuo OK, Kaunas
Telšių m. u.
5,5 km
Telšių m. u.
Švenčionėlių m. u.
4,6 km
Medeina OK
Švenčionėlių m. u.
Švenčionėlių m. u.

14 KP
Laikas
54 min. 33 s.
75 min. 51 s.
154 min. 25 s.
158 min. 22 s.
162 min. 28 s.
6 KP
37 min. 06 s.
43 min. 15 s.
49 min. 23 s.
9 KP
49 min. 11 s.
108 min. 41 s.
14 KP
55 min. 00 s.
58 min. 59 s.
70 min. 53 s.
9 KP
86 min. 26 s.
106 min. 18 s.
8 KP
43 min. 41 s.
122 min. 33 s.
133 min. 33 s.

Komandinė įskaita
Vieta
I
II
II
4
5
5
7
8
9
10
10
10
10
14
15

Komanda
Švenčionėlių m. u.
Telšių m. u.
Zarasų m. u.
ASU
Alytaus m. u.
Medeina OK
Lėvuo OK, K
AM
HD Forest
SM Gaja
Ukmergės m. u.
Lėvuo OK, V
UAB "Šilinga"
KMAIK
Medžio stilius

Taškai
41
20
20
15
10
10
9
8
6
5
5
5
5
4
1
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VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotrauka

PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Miškininkų piketas 2017 m. birželio 21 d. prie LR Seimo

P

Kaip elgtis grupės
darbuotojų atleidimo
atveju?

astaruoju metu siekiant pertvarkyti Lietuvos valstybinių
miškų valdymą ir įgyvendinant bet kurį iš siūlomų pertvarkos variantų, darbuotojų neišvengiamai laukia toks
reiškinys, kaip masinis arba grupės darbuotojų atleidimas. Tiek
senajame, tiek nuo liepos 1 d. įsigaliojusiame LR Darbo kodekse,
grupės darbuotojų atleidimas apibrėžiamas vienodai. Juo suprantami atvejai, kai darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės numatoma per 30 kalendorinių dienų atleisti 10 ar daugiau darbuotojų
darbovietėse, kuriose darbuotojų skaičius yra nuo 20 iki 99 arba ne
mažiau kaip 10 proc. darbuotojų darbovietėse, kuriose darbuotojų
skaičius yra 100 ir daugiau. Nežiūrint, kokiu būdu vyktų galima
valstybinių miškų urėdijų pertvarka – ar į vieną įmonę, ar į 25-ias,
ar būtų likviduojamos visos miškų urėdijos, ar tik jų dalis – vis
tiek masinio darbuotojų atleidimo nebus išvengta. Net ir tikint
aplinkos ministro žodžiais, kad bus atleista tik 400 darbuotojų,
Tai vis tiek sudarys tuos 10 proc. nuo darbuotojų skaičiaus. Taigi,
vienu metu darbo rinka pasipildys nemažu kiekiu darbo ieškančių
siaurą miškininko specializaciją turinčių darbuotojų.
Susiklosčius tokiai situacijai ir procesams vykstant civilizuotai, darbuotojai, bent jau vadovaujantis teisės aktais, neturėtų būti
paliekami likimo valiai. Tiek senasis, tiek naujas Darbo kodeksas
numato, kad, prieš priimdamas sprendimą dėl masinio darbuotojų
atleidimo, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir
konsultuotis su jais dėl grupės darbuotojų atleidimo padarinių
sušvelninimo. Darbuotojų atstovai, gavę bet kokią pradinę
informaciją apie numatomus grupinius atleidimus, turi susitikti su darbdaviais, aptarti situaciją ir išsiaiškinti: kodėl ji įtakoja
darbo vietų mažinimą, ar tai būtina dėl ekonominių priežasčių,
ar nėra kitų problemos sprendimo variantų, kurias darbuotojų
kategorijas numatoma atleisti, kokios planuojamos pasekmes
švelninančios priemonės, kaip bus planuojama atleidimų eiga, t.y.
turi vykti informavimo-konsultavimosi procesas.
LMPF dėjo daug pastangų, kad šis procesas vyktų civilizuotai.
LMPF pirmininkė susitiko su valstybinių miškų valdymo pertvarkos iniciatoriumi aplinkos ministru, kuriam yra pavaldi miškų
urėdijų steigėja Generalinė miškų urėdija – svarbiausias miškų
urėdijų darbuotojų darbdavys. LMPF atstovai taip pat susitiko su
aplinkos viceministru, Gamtos apsaugos ir miškų departamento,
Generalinės miškų urėdijos vadovais, kelis kartus raštu kreipėsi į
Aplinkos ministeriją su prašymu atsakyti į konkrečius klausimus.
Deja, tiek susitikimuose, tiek raštu gautuose atsakymuose jokios
konkrečios informacijos negauta.
Tokia informacija būtina siekiant derėtis dėl reformos padarinių
sušvelninimo. Konkretizuojant, padarinių sušvelninimas – tai
darbuotojų perkvalifikavimo galimybių numatymas, kitų darbo
vietų siūlymas. Kaip padarinius švelninančios priemonės, esant
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grupės darbuotojų atleidimui, gali būti susitarimai ir dėl didesnių
išeitinių išmokų, ilgesnių įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminų,
negu tai numato Darbo įstatymų normos. Darbuotojams įspėjimo
termino laikotarpiu turi būti suteikta ne mažiau kaip 10 proc. darbo laiko naujo darbo paieškoms, paliekant visą darbo užmokestį.
Šiam tikslui susitarus gali būti skirta ir didesnė darbo laiko dalis.
Pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais, apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdaviai raštu privalo informuoti ir Darbo biržos teritorinius padalinius ne vėliau, kaip
iki įspėjimų apie atleidimą darbuotojams įteikimo. Labai svarbu
įsitikinti, ar įspėjimas darbuotojui dėl atleidimo atitinka įstatymų
reikalavimus. Jei jų neatitinka, reikia pranešti apie tai darbdaviui
ir reikalauti, kad būtų perkeliami atleidimo terminai. Darbuotojai gali ginčyti atleidimo iš darbo teisėtumą, o įspėjimo įteikimo
įrodinėjimo našta tokiu atveju tenka darbdaviui. Jeigu darbuotojas įteikto įspėjimo termino pabaigoje yra laikinai nedarbingas ar
išėjęs atostogų, įspėjimo termino pabaiga nukeliama iki laikinojo nedarbingumo ar atostogų pabaigos. Raštiškas sprendimas dėl
darbo sutarties nutraukimo darbuotojui įteikiamas nedelsiant,
suėjus įspėjimo terminui. Jeigu darbuotojai ginčija atleidimo iš
darbo faktą, darbdavio sprendimo įteikimo įrodinėjimo našta taip
pat tenka darbdaviui.
Svarbu žinoti, kad darbuotojai, turintys nepanaudotų atostogų
daugiau kaip už trejus metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Taip pat svarbu žinoti, kad iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo sudarytos įmonių kolektyvinės sutartys pagal iki tol galiojusių teisės aktų nuostatas, galios ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 d.
Atleidžiamiems darbuotojams tiek darbuotojų atstovai, tiek
darbdaviai privalo teikti įvairią pagalbą, tačiau ir patys darbuotojai
turi imtis atitinkamų veiksmų. Pirmiausia – daryti viską, kad tokia
situacija neatsirastų. Reikėtų dalyvauti darbuotojų susirinkimuose, susitikimuose, kuriuose informuojama apie padėtį įmonėse,
darbuotojų bei darbdavių teises ir pareigas. Dar iki gaunant oficialius pranešimus apie atleidimą iš darbo, darbuotojai privalo patys
domėtis ir įvertinti, ar jų turimas išsilavinimas ir įgūdžiai pakankami, ar teisės aktai nenumato jų situacijose kokių nors privilegijų
ar lengvatų atleidimo iš darbo darbdavio iniciatyva atveju. Būtina
išlaikyti savitvardą, išvengti panikos, nesibaiminti susitikti su vadovais, reikalauti jų paaiškinimų, būtinai dalyvauti darbuotojų
atstovų organizuojamuose kolektyviniuose veiksmuose.
Šis rašinys nepretenduoja į išsamų Darbo įstatymų normų
grupinio darbuotojų atleidimo atveju išaiškinimą, tačiau žinoti
bent jau teisės aktų pagrindus yra pravartu kiekvienam.
Juozas ŪSAS
LMPF patarėjas

Miškininkai išbandė
taiklumą šaudymo varžybose

J

urbarko saugaus eismo šaudykloje, Giedrių kaime
birželio 3 d. pirmąkart surengtos komandinės Lietuvos miškininkų stendinio šaudymo varžybos lygiavamzdžiais šautuvais Generalinės miškų urėdijos taurei
laimėti.
Sportingo aikštelėje, kurioje sąlygos artimos įvairių
paukščių medžiojimui, taiklumą išbandė LR Seimo,
Generalinės miškų urėdijos ir miškų urėdijų komandos bei pavieniai šauliai. Į varžybas susirinko per 30
komandų iš miškų urėdijų, iš viso beveik 90 šaulių.
Komandinėje įskaitoje varžybų nugalėtoja tapo Tauragės komanda (170 taškų), antrą vietą užėmė Vilniaus atstovai iš komandos „Dvyliktas kalibras“ (150 taškų), treti
buvo Anykščių miškų urėdijos atstovai su tiek pat taškų.
Individualioje įskaitoje taikliausiu pripažintas
Svajūnas Ringaila iš Telšių miškų urėdijos, antrą vietą
pelnė Edmundas Šiaudvytis iš Tauragės miškų urėdijos, trečia
vieta atiteko Kornelijui Aleknai iš Panevėžio miškų urėdijos.
Varžybų nugalėtojus pasveikino atvykę LR Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Mažeika ir generalinis
miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, įteikė jiems specialiai pagamintas taures, prizininkai paskatinti medaliais, o besivaržiusieji
asmeninėje įskaitoje – ir vardiniais diplomais.

Generalinis miškų urėdas taip pat padėkojo Šakių miškų urėdijos miškų urėdui Sigitui Tamošaičiui už idėją surengti tokias
varžytuves. Kitais metais planuojama surengti atrankines zonines
ir respublikines šaudymo varžybas su papildomomis rungtimis.
www. miskininkas.eu
http://miskininkas.eu/miskininkai-isbande-taikluma-saudymo-varzybose/
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Kad stumbrai
Žodis
skaitytojui

A

nkstyvą Joninių rytą, įsitaisęs ant patogios kaladės, skirtos užremti trobos duris, kad padorūs prašalaičiai žinotų – šeimininkų nėra namie, vėpsojau į suvešėjusį po lauko
praustuvu, bet eilinį kartą išdūrusį bei Joninių naktį vėl nepražydusį
Matteuccia struthiopteris, ir klausiausi paskutinio šią vasarą kieme
dar likusio špokiokio, įkyriai čerškiančio pro špokinyčios, lyg tyčia
pakabintos obelyje virš to paties praustuvo, skylę. Vėlyvas jaunosios šių metų varnėnų kartos atstovas garsiai reikalavo: kur mano
sliekas, bet tėtušiai neskubėjo.
Joninių nakties iškankinton makaulėn cvaktelėjo eilinė durna
mintis: o ką veikia gyvūnų teisių gynėjai ir šaunieji mūsų įstatymdaviai? Juk akivaizdi vaikų nepriežiūra!
Beje, ar girdėjot, kad mums, dar nenutolusiems nuo gamtos,
reikės susimesti Briuseliui ,,ant“ kontribucijos už vis dar tebenaudojamus lauko praustuvus ir dažno kaimo kiemo puošmenas –
dailias būdeles su širdele durų viršuje.
Amžiną atilsį mano tėvas mėgdavo pasakoti vieną savo vaikystės prisiminimą, kaip jis parsitempė namo pamiškėje pasigautą
lapiuką ir jį užsiaugino kaip kokį šunioką.
Nieko navatno. XX a. antras dešimtmetis, vienkiemis pamiškėje, jokių mokslų nesugadinti mano seneliai ir jų vyresnėlis, mano
būsimas tėvas, tik ką pradėjęs lankyti kaimo pradinę mokyklą.
XXI a. antro dešimtmečio pabaiga. Geroji žiniasklaida ištrimituoja graudulingą istoriją. Devyniolikmetis suvalkietis, pasivadinęs gamtos mylėtoju, anot žiniasklaidos, gyvenantis pačiame
Griškabūdžio miestelio pakraštyje, „internieto“ pagalba visam
pasauliui praneša gerąją žinią: išgelbėjau lapiuką. Bet atvažiuoja
rūstūs dėdės, aplinkos apsaugos inspektoriai, ir pagrasina: nu nu
nu, jaunikaiti.
Ką tas „gamtos mylėtojas“, jau galintis ženytis ir turintis prievolę tėvynę ginti, veikė per biologijos pamokas...
Nuo nusususios daugiabučių kvartalo pievelės iki džiunglėmis
virtusių pievų, nuo kolektyvinių sodų iki didžiųjų girių – viskas
verda, kunkuliuoja nauja gyvybe!
Žmonės! Nelįskit į Dievo daržą! Ponai žurnalistai, nustokit
kabint makaronus apie gyvūnų gelbėjimą!
Gražios vasaros ir malonaus skaitymo apie didžiausio Europos žvėries „gelbėjimą“.
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Vasaros pasididžiavimui. Tik mes, lietuviai, dailiame
drėgnų miškų augalėlyje įžvelgėme mistines galias, todėl pavadinome jį jonpaparčiu. Ir senelis Karlas Linėjus (Matteuccia struthiopteris), ir visi anglakalbiai (Ostrich fern), ir visi vokiečiakalbiai
(Straußenfarn), ir net demokratijos tėvai graikai (stroytos) jame
tepamatė tik stručio plunksnas...
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L

ietuvoje, kol kas dar gana tankiai gyvenamoje šalyje,
visos stambių laukinių gyvūnų populiacijos egzistuoja
tam tikrose ribose, palaikant jų optimaliausią tankumą
perteklių sumedžiojant.
Didėjant laisvėje gyvenančių stumbrų populiacijai, buvo
planuojama jų reaklimatizacija – apgyvendinti didžiausiuose
miškų plotuose, palaikyti optimalų tankumą perteklių išmedžiojant. Taip galėjome elgtis, kol neįstojome į Europos sąjungą. O įstoję sužinojome, kad stumbras Lietuvoje tapo šventa
karve, kurios negalima net paliesti.
Kadangi niekada nepritariau nesusijusioms su gyvenimo
realybe ekstremalioms gamtosauginėms nuomonėms, pasikapsčiau savo archyvuose ir suradau dokumentą, pavadintą
„Turistinės medžioklės Lietuvos TSR medžioklės plotuose
kainoraštis 1989/1990 metų medžioklės sezonui“. Dokumentas suderintas su Valstybiniu kainų komitetu, jį patvirtino tuometinio Valstybinio gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas B. Bradauskas ir miškų ūkio ministro
pirmasis pavaduotojas J. Gečys.
Tiesą pasakius, šis dokumentas gimė 1989 m. rugsėjo
25-26 d. Alytaus rajono Punios šilo medžiotojų namelyje. Jį
sudarant dalyvavo medžioklės tarpininkavimo firmos „Hubertus“ (Vokietija, Štutgartas) savininkas dr. Gerd Ruisinger,
dr. Gediminas Petružis, P. Kanapienis ir šių eilučių autorius.
Pacituosiu kainoraščio pradžią (kainos tuometinėmis VFR
markėmis): „Stumbras. Trofėjai: galva su ragais (preparuota

Pabaidytas stumbras
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būtų turtas, o ne bėda ir gėda
kaukolė su ragais). Medžioklės laikas: nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 1 d. Apmokėjimo pagrindas: trofėjaus įvertinimas pagal CIC
(Tarptautinės medžioklės tarybos ) patvirtintą formulę. Aukso
medalio vertės – 10500 markių, sidabro medalio – 7500, bronzos
medalio – 4800; neįvertintas medaliu trofėjus – 3000; stumbro
sužeidimas – 3000, patelės sumedžiojimas – 3000, patelės sužeidimas – 1500, jauniklio sumedžiojimas – 2100, jauniklio sužeidimas – 1500 markių.“
Aišku, niekas masiškai medžioti stumbrus nesiruošė, tačiau
turėti retą ir vertingą žvėrį kainoraštyje buvo prestižo reikalas.
Kainoraščiai buvo peržiūrimi kiekvienais metais. Pavyzdžiui,
medžioklės turizmui skirtame žurnale „Jagen Weltweit“ (1995 m.
1 nr.) medžiotojas ir žurnalistas Hans-Joachim Steinbach
straipsnyje „Bernsteinland“ skelbė jau kitas Lietuvos stumbrų
medžioklės kainas. Kartais užsienio žurnaluose paskaitinėdavau
Lietuvoje medžiojusių stumbrus medžiotojų įspūdžius.
Šiandieninių gamtos mylėtojų džiaugsmui nemedžiojama
stumbrų populiacija kasmet gausėja. Meilė gamtai irgi gali būti
akla. Todėl nenorima matyti ir spręsti rimtų stumbrų populiacijos
problemų. Pripažįstama tik vienintelė – daromi nuostoliai žemės
ūkiui. Manau, kad tai ne pati didžiausia.
Priminsiu, kad tik iš zoologijos soduose (1924 m.) išlikusių
66 stumbrų atrinkus 24 dar tinkamus veisimui atkurta
šiandieninė stumbrų populiacija. Giminingas veisimas praktiškai
neišvengiamas, todėl tokius žvėris reikia ne tik kruopščiai saugoti
nuo ligų, bet ir nuo išsigimimų.
Stumbrų išsigimimus iliustruoja šiemet kelyje žuvusių stumbriukų ragai:
a – vienaragės jauniklės patelės kaukolė,
b – dvimečio patinėlio ragai primena nusenusios patelės ragus

a

b

Tarptautiniame medžioklės žurnale „Wild und Hund“ (2014 m.
8 nr., 52-53 p.) žurnalisto Markus Deutsch straipsnyje apie
medžioklės Lietuvoje įspūdžius išspausdinta puiki stumbrų bandos nuotrauka. Deja, nuotraukos centre puikuojasi išsigimėlė –
beragė stumbrė. Kiekvienas zoologas, pamatęs tokią nuotrauką,
mus nepavadintų itin protingais... Žinoma, tai galėtų išeiti į gerą
– gal pasiūlytų kokią nors tarptautinę pagalbą stumbrų bandos
priežiūrai. Kad problema labai rimta, supratau pamatęs ir šiemet
žuvusių eismo nelaimėje stumbriukų ragus: dvimečio patinėlio
trumpi ragai susirietę tarsi nusenusios patelės, o jauniklė patelė –
vienaragė (žr. nuotraukose).
Neseniai „Žurnale apie gamtą“ fotografas Romualdas Barauskas pateikė kito išsigimėlio – kreivu sprandu patinėlio nuotrauką
su tekstu, kuriame išsakoma nuoširdi žmogiška užuojauta šiam
vargšui gyvūnui, pasmerktam visą gyvenimą būti pastumdėliu
stumbrų bandoje. Pridurčiau, tai ir neduodantis populiacijai
jokios naudos, naudojantis normaliems stumbrams reikalingus
pašarus, darantis nuostolius žemės ūkiui. Selekcinės medžioklės
reikalingumą pripažįsta ir stumbrininkas Rytas Papšys (,,Mūsų
girios“, 2017 m. 4 nr.).
„Valstiečių laikraščio“ žurnalistė Vida Tavorienė straipsnyje
„Dėl stumbrų aiškinosi Briuselyje“ (V.l. Nr. 17; 2017 03 01) rašo,
kad laisvėje ganosi mažiausiai 180 stumbrų, vien 2015 m. laisvėje
atvesta 40 jauniklių. Toks bandos prieaugis gana įspūdingas,
užtikrinantis tolesnį gausėjimą. Gaila, kad aplinkosaugininkams
nesisekė gaudyti laisvus stumbrus perkėlimui į naujus aptvarus.
Tai nėra paprasta ir be specialios įrangos, gaudyklų ir patyrimo
vargu ar pavyks.
Būtų tikslinga apjungti į susivienijimą visus žemdirbius,
kurių laukuose stumbrai ganosi, komercinius medžioklės plotus,
įskaitant ir stumbrų aptvarą, stumbrų bandos apsaugai ir naudojimui, lygiai tokiam, kaip naudojamos ir kitos medžiojamųjų
žvėrių populiacijos. Tokiu būdu išvengtume nesuvaldomo bandos gausėjimo, eliminuotume dažnai pasitaikančius išsigimėlius.
Nusenusių žvėrių trofėjinė medžioklė duotų pajamų atlyginimui
už stumbrų daromus nuostolius. Bendra sumedžiojimo apimtis
galėtų būti derinama su realaus prieauglio skaičiumi ir taip palaikomas bandos dydžio stabilumas.
Neabejoju, kad medžiojamų stumbrų elgesys irgi pasikeistų,
sumažėtų jų žala žemės ūkiui. Lietuvoje stumbrus medžioję
vokiečiai rašė, kad šis jautrus ir atsargus žvėris žmogaus
neprisileidžia arčiau kaip per 200 metrų.
Įjungti į susivienijimą stumbrų bandos apsaugai ir naudojimui ūkininkus man dar 1989 m. patarė dr. Gerd Ruisinger.
Žinoma, netiesiogiai ir kalbant ne tik apie stumbrus. Suinteresuotas medžioklės turizmo perspektyvomis Lietuvoje, jis bent kelis
kartus man kartojo – būtina, kad už medžioklę gaunami pinigai
pasiektų vietos gyventojus ir bendruomenes. Tik tada visi bus
suinteresuoti medžiojamųjų gyvūnų gausa ir apsauga.
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ
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Miškas ir visuomenė

Miško ir pajūrio tvarkymo talkoje

P

Eisime prie Juodosios tvirtovės

Klausomės paskaitos

Gamtosauginėje stovykloje
„Žalioji mūsų vasara“

asibaigus mokslo metams jaunieji miško bičiuliai noriai dalyvauja pajūryje rengiamoje gamtosauginėje stovykloje „Mūsų žalioji vasara“. Čia vienu metu susiburia apie šimtą aktyviausių sambūrio narių iš visos Lietuvos.
Ankstų birželio 20-osios rytą mes, Panevėžio rajono JMB
būrelių „Eiguliukai“ ir „Gamtos bičiuliai“ nariai, pajudėjome
link pajūrio į Girulius, kur birželio 20-26 d. vyko JMB sambūrio
stovykla.
Nemokamai pailsėti šioje stovykloje turėjome galimybę todėl,
kad Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos JMB
būrelio „Gamtos bičiuliai“ nariai Vainius ir Vytaras respublikiniame konkurse „Tiriamieji darbai miške“ užėmė 5 vietą. Vytaras buvo vienas iš prizininkų fotografijos konkurse „Kai miškas
pavasariu kvepia…”. Miežiškių pagrindinės mokyklos JMB būrelis
„Eiguliukai“ yra vienas iš aktyviausių šalyje, Aplinkos ministerijos konkurse „Miško draugas“ laimėjo 4 vietą, todėl du nariai gavo
nemokamą kelionę į vasaros stovyklą.
Atvykę supratome, kad nuobodu tikrai nebus. Su visomis
kuprinėmis ir lagaminais pradėjome krikštijimo procesą ir tapome pilnaverčiais stovyklos dalyviais. Pirmoji diena pralėkė
greitai: suskirstėme į būrius pagal amžiaus grupes, įsikūrėme
nameliuose, susipažinome su vadovais ir gavome užduotį sukurti savo komandos prisistatymą, vėliavą, šūkį. Taip pat kiekvienas
stovyklos dalyvis gavo JMB kepurėles bei marškinėlius.
Kitomis dienomis veiklos irgi tikrai netrūko – įgijome daugiau žinių apie šalies miškus, gamtą. Vyko „Miško universiteto“
paskaitos „Paskaita apie vilkus“, „Gamtos fotografavimas“, „Viešas
kalbėjimas“, jas vedė puikūs specialistai. Susitikome su Kretingos miškų urėdijos Palangos girininkijos girininko pavaduotoju
Raimondu Ereminu, surengėme miško ir pajūrio tvarkymo talką.
Aplankėme Juodąją tvirtovę, Palangos botanikos parką, Gintaro
muziejų. Kasdien atlikdavome įvairias komandines užduotis, dalyvavome protų mūšyje, kuriame buvo įvairių užduočių – teko
atnešti skruzdelę, nufotografuoti paukštį, atsakyti į klausimus.

Daugiausia ovacijų sulaukė talentų vakaras, kuriame stovyklautojai demonstravo savo gebėjimus – šoko, grojo įvairiais
instrumentais, dainavo savo sukurtas dainas. Didžiulį įspūdį paliko naktinis žygis, kurio metu turėjome rasti pavogtą pašto dėžę
bei vykdyti įvairias užduotis. Suradę lobį, šventėme Jonines –
kepėme dešreles. Kiekvienos dienos pabaigoje vyko aptarimas:
kas patiko, ko trūko, kaip sekėsi ir kaip jauteisi. Kiekvieną vakarą
taip pat šokome diskotekoje.
Pasibaigus stovyklai buvo liūdna palikti naujus draugus ir tokį
šaunų kolektyvą, bet tikimės, kad kitąmet vėl susitiksim.
Norėtume pasakyti didelį AČIŪ stovyklos vadovams, organizatoriams, būrelio vadovams ir stovyklautojams už šypsenas,
supratimą, palaikymą ir nuostabią nuotaiką.
Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos JMB „Gamtos
bičiuliai“ nariai Vainius Sarapas, Vytaras Sarapas, Jonas Kazokaitis,
Miežiškių pagrindinės mokyklos JMB „Eiguliukai“ nariai Urtė
Dapkevičiūtė, Julius Eigirdas
Būrio prisistatymas
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Vincentas Verbyla
1918 04 23 – 2017 05 28
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ekopiant į šimtąją gyvenimo vasarą, gegužės 28 d. mirė nusipelnęs šalies miškininkas, LMS Garbės narys, agrarinių
mokslų daktaras Vincentas Verbyla, augęs ir brendęs kartu
su nepriklausomybę 1918 m. atgavusia Lietuvos valstybe.
Jis buvo kilęs iš Marijampolės rajono Liudvinavo seniūnijos
Želsvos kaimo, netoli Buktos girios gyvenusių ūkininkų gausios
šeimos, vienuoliktas vaikas. Gyvenimas būsimąjį miškininką anksti
brandino ir grūdino – būdamas 5 metų neteko reikiamo gydymo negavusio tėčio. Padedant broliui Juozui, baigė 1940 m. Marijampolės
gimnaziją. Jo lydimas pėsčias atėjo stoti į tuometinę Dotnuvos
žemės ūkio akademiją. Prasidėjus okupacijoms miškininkystės
studijas baigė 1943 m. jau Vilniaus universitete. Bet tarybiniais
metais teko antrąkart studijuoti miškininkystę LŽŪA, nes valdžia
nepripažino vokiečių okupacijos metais išduotų VU diplomų.
Profesinį kelią Vincentas pradėjo 1943 m. toli nuo gimtinės –
Vilniaus, 1944 m. – Rokiškio, 1945 m. – Šimonių miškų urėdijose,
kur teko dirbti eiguliu, girininku be girininkijos, Svėdasų girininkijos girininku bei pokaryje įsteigto Troškūnų miško pramonės
ūkio miškų ūkio sektoriaus viršininku. Pokario sumaištyje buvo
sunku išlikti nerepresuotam, kai darbo vieta – miškas.
Vincentas 1946 m. grįžo į gimtinę, kur jį paskyrė įkurto
Vilkaviškio miškų ūkio direktoriumi. Šį miškų ūkį reorganizavus, jis 1947-1952 m. dirbo Kazlų Rūdos miškų ūkio vyriausiuoju
miškininku, 1952-1957 m. – šio ūkio direktoriumi. Daug dėmesio
teko skirti karo ir pokario kirtimų, gaisrų suniokotos Kazlų Rūdos
girios ir kitų miškų atkūrimui, apsaugai. Kiek leido galimybės jis
padėjo įsidarbinti iš tremties, įkalinimo vietų grįžusiems tarpukario miškininkams.
Apjungus Miškų ūkio ir Miško pramonės ministerijas ir jų kuruotas miško įmones į kompleksinę sistemą, 1958 m. ministras
A. Matulionis pakvietė V. Verbylą dirbti ministro pavaduotoju, atsakingu už miškininkystę, miškų apsaugą, kontrolę, mokslo naujovių
diegimą. Šią sritį jis atsakingai ir sumaniai kuravo iki 1984 metų.
Vincentas ramiai, be emocijų išklausydavo pavaldžių specialistų ir miškų ūkių vadovų, mokslininkų nuomonę, išsakydavo
savąją ir kartu ieškodavo kiekvienam atvejui tinkamiausio sprendimo. Niekuomet jis nepažemindavo oponuojančio pašnekovo,
nemėgo tuščių tribūninių kalbų. Už tai kolegų buvo vertinamas ir
gerbiamas. Jo profesinė nuomonė buvo svari ministrui A. Matulioniui.
Susidomėjęs tarpukario Kazlų Rūdos miškų urėdo Vinco Žemaičio pradėtais juodalksnynų tyrimais, V. Verbyla išanalizavo
Kazlų Rūdos girioje ir kitur augančius savaiminius juodalksnynais, tyrė jų našumą, medienos kokybę. Šia tema 1958 m. parengė
LŽŪA diplominį darbą, o 1974 m. apgynė mokslinę disertaciją
„Lietuvos juodalksnynų našumas ir ydingumas“.
Būdamas Lietuvos miškų instituto mokslinės tarybos nariu, jis
aktyviai prisidėjo prie įvairių mokslinių tyrimų plėtotės, parengė
rekomendacijas našių juodalksnynų auginimui, kartu su miško
selekcininku Stasiu Tuminausku apibendrino 1981 m. maumedžių veisimo Lietuvoje patirtį. Jam vadovaujant 1960-1980 m.
šalyje kurta selekcinė miško sėklinė bazė, suformuotas vertingas
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miško medžių genofondas, parengtas pagrindinių medžių rūšių sėklinis rajonavimas, veisti
bandomieji miško želdiniai. Deja, atėjus naujam ministrui ir
pasikeitus požiūriui į miškininkystę, dar kupinas jėgų dr. V. Verbyla buvo išstumtas į pensiją.
Dirbdamas 1984-1990 m. Lietuvos miškų institute, jis ėmėsi
kūrybinės veiklos: miškininkystės klausimais rašė spaudoje,
išleistame „Lietuvos miškų ūkio metraštis XX amžius“ (2004 m.),
kituose leidiniuose. Vėliau Vincentas su didele kantrybe ir pasišventimu rinko iš įvairių šaltinių eilutė po eilutės informaciją
apie Lietuvos miškininkų (įskaitant ir eigulius, miško darbininkus) likimus 1939-1953 m., jų tremtį, žūtis lageriuose bei
nelaimingus atsitikimus darbe, buityje vėlesniame laikotarpyje.
Tai reikšmingas jo palikimas ir istorine-kultūrine prasme, kurį
vertėtų apibendrinti išleistu miškininkų atminties žinynu.
Už svarų indėlį miškininkystėje 1968 m. jam suteiktas nusipelniusio miškininko, 1994 m. – LMS Garbės nario vardas. Šiais vardais
jis nesipuikavo, nemėgo liaupsių, išliko santūrus, su savo požiūriu.
Laisvalaikiu Vincentas mėgo pabūti gamtoje, keliavo, dalyvavo
medžioklėse, žūklėje. Iki garbaus amžiaus nesiskyrė su jaunystėje
pamėgta daina.
Mirus 1972 m. rudenį žmonai Liucijai, jam teko išleisti į gyvenimą
dukras Živilę, Liną bei sūnų Vidmantą. Šis taip pat tapo miškininku,
1984 m. – mokslų daktaru, dirba Valstybinėje miškų tarnyboje.
Polinkį biologijai, aplinkotyrai paveldėjo ir sūnaus dukra Rita: VU
studijavo ekologiją, 2015 m. apgynė ekologijos ir aplinkotyros mokslo
krypties daktaro disertaciją, dabar dirba Miškų institute jaunesniąja
mokslo darbuotoja. Tad galima sakyti išaugo trys su mišku susijusios
Verbylų kartos.
Ir kasmet gausėjant metų kraičiui, šis garbus miškininkas
išliko bendraujantis, žvalus, gerai menantis svarbesnius darbus,
įvykius. Iš didmiesčio buto jis persikėlė gyventi arčiau miško –
į Vilniaus priemiestį, kur buvusios Riešės girininkijos medelyne įsikūrusiame kolektyviniame sode gyveno kartu su dukterimi Živile. Tik paskutinieji metai jau ėmė slėgti jo pečius, prašėsi
dukrų Živilės ir Linos globos.
Gegužės 30-ąją miškininkų bendruomenė išlydėjo savo patriarchą amžinam poilsiui į Vilniaus miesto Saltoniškių kapines.
Buvusių bendradarbių, kolegų vardu –
dr. Julius Danusevičius, Vaclovas Trepėnaitis

Netekus LMS Garbės nario, nusipelniusio šalies miškininko
dr. Vincento Verbylos, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio
artimiesiems –
Lietuvos miškininkų sąjunga

Mirus dr. Vincentui Verbylai, nuoširdi mūsų atjauta jo artimiesiems – sūnui Vidmantui, dukroms Živilei, Linai ir kitiems –
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos darbuotojai

Išėję negrįžti

Robertas Algirdas Juknevičius
1950 02 27 – 2017 06 02
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idamas 68-uosius metus, birželio 2 d. mirė LŽŪA Miškų
ūkio fakulteto 1972 m. laidos miškininkas, visuomenininkas
Robertas Algirdas Juknevičius.
Jis gimė Klaipėdoje, o nuo mažų dienų augo Zarasuose, gamtos apsuptyje prie Zaraso ežero. Baigęs 1967 m. Zarasų vidurinę
mokyklą, studijavo miškininkystę tuometinėje LŽŪA, kur 1972 m.
įgijo miškų ūkio inžinieriaus diplomą.
Nuo jaunų dienų Robertas mėgo sportą, buvo rankinio komandos
vartininkas. Komandos sudėtyje jis atstovavo Zarasų vidurinę mokyklą, rajoną bei LŽŪA respublikinėse ir tarptautinėse rungtynėse.
Aktyvų jauną specialistą 1972 m. iškart paskyrė Panevėžio miško pramonės ūkio Gustonių girininkijos girininku. 1973-1978 m.
jis rūpinosi Kaišiadorių rajono kolūkiniais miškais, dirbdamas šio
rajono Žemės ūkio valdyboje vyriausiuoju miškininku. 1980 m.
grįžo į gimtinę, kur dešimtmetį dirbo Zarasų miškų ūkyje įvairiose
pareigose: Zarasų girininkijos girininku, 1981-1983 m. – Gražutės
girininkijos girininku, 1983-1984 m. – Tilžės meistrijoje eiguliu,
1984-1985 m. – priešgaisrinės chemijos stoties vyresniuoju techniku miškininku, 1985-1990 m. – miško apsaugos inžinieriumi.
Robertas gerai pažinojo tėviškės miškus, buvo kompetentingas gamtos žinovas, įsitraukė į aplinkosaugos propagavimo veiklą –
skleidė gamtos pažinimo žinias ir meilę tėviškės gamtai skaitydamas pranešimus konferencijose, įvairiuose renginiuose, vietinėje spaudoje.
Šeimoje buvo išauklėtas patriotine dvasia, meile Lietuvai.
Prasidėjus Atgimimui, Robertas tapo aktyviu Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalyviu nuo pirmųjų įsikūrimo dienų, reiškė viešai
savo mintis ir pastebėjimus aktualiais visuomeninių įvykių klausi-

mais. Buvo vienas iš „Laisvės
aukuras“ draugijos steigėjų. Ši
draugija siekė nustatyti žuvusių
už Lietuvos nepriklausomybę
karių palaidojimo vietas, sutvarkyti jų kapavietes bei propagavo atminimo pagerbimą. Išrinktas Zarasų rajono Sąjūdžio tarybos pirmininku. Jis taip pat aktyviai dalyvavo Žaliųjų judėjime.
1990 m. savivaldybių rinkimuose R. Juknevičius išrinktas
į Zarasų rajono tarybą, kur 5 metus dirbo etatiniu tarybos pirmininko pavaduotoju. Vėliau dirbo Visagino savivaldybėje skyriaus vedėju.
Kartu su žmona Stase užaugino dukrą Virginiją ir sūnų
Rolandą.
Ir išėjęs į pensiją Robertas neliko nuošalyje – dalyvavo rajono
politiniame gyvenime.
Amžinam poilsiui Robertą Juknevičių kraštiečiai palydėjo į
Zarasų miesto naujas katalikų kapines.
Nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems reiškia
LŽŪA Miškų ūkio fakulteto 1972 m. laidos kurso draugai

Mirus Marijai Vaičiūnienei, dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame LMS Garbės narį, buvusį Šakių miškų
urėdą Ksaverą Vaičiūną, sūnų – generalinio miškų urėdo
pavaduotoją dr. Valdą Vaičiūną, dukrą Daivą, kitus artimuosius –
Generalinės miškų urėdijos darbuotojai,
Lietuvos miškininkų sąjunga

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:
EGLĖ MANKEVIČIENĖ, dirbusi Miško atkūrimo ir apsaugos
skyriuje vyriausiąja specialiste, nuo 2017 m. birželio 9 d. pačiai
prašant atleista iš šių pareigų.

Valstybinėje miškų tarnyboje:
VIDMANTAS GEDVILA, g. 1971 m., baigęs 1995 m. LŽŪA
Miško ūkio fakultetą, laimėjęs konkursą, nuo 2017 m. birželio
1 d. paskirtas VMT Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio
poskyrio vedėju. Prieš tai dirbo Utenos miškų urėdijos Utenos
girininkijos girininku.

Švenčionėlių miškų urėdijoje:
SIGITAS ŠVEREIKA, dirbęs vyriausiuoju miškininku, nuo
2017 m. balandžio 21 d. šalių susitarimu išleistas į pensiją.

Radviliškio miškų urėdijoje:
ALBERTAS MINKUS, dirbęs Šeduvos girininkijos girininku,
nuo 2017 m. gegužės 2 d šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

GEDIMINAS POVILAUSKAS, įgijęs 2016 m. ASU miškininkystės
magistro laipsnį, nuo 2017 m. gegužės 3 d. paskirtas Šeduvos girininkijos girininku. Pieš tai dirbo centriniame medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio meistru;
VYTAUTAS IVANAUSKIS, dirbęs Legečių girininkijos girininko pavaduotoju, nuo 2017 m. gegužės 15 d. perkeltas į Liepynės
girininkiją girininko pavaduotoju;
RIMVYDAS BURAČAS, mokosi ASU Miškų ir ekologijos fakultete,
miškininkystės studijų programos IV kurse, nuo 2017 m. birželio 5 d.
paskirtas Legečių girininkijos girininko pavaduotoju;
ALBERTAS POŠKUS, 1996 m. LŽŪA Miškų fakultete įgijęs miškų
ūkio inžinieriaus kvalifikaciją, nuo 2017 m. gegužės 15 d. paskirtas
centrinio medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio meistru.

Utenos miškų urėdijoje:
VAIDA ŠYVYTĖ, baigusi 2016 m. ASU miškininkystės programos
bakalauro studijas, mokosi magistrantūroje, nuo 2017 m. birželio 1 d.
laikinai paskirta Utenos girininkijos girininke. Prieš tai dirbo Balčių
girininkijos girininko pavaduotoja.
2017 birželis
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Laisvą minutę

Medžių ir kr ūmų pa sauly je ...
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5.

4.
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3.

4.

5.

6.

7.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

8.

9.

10.

Vertikaliai:
1. Lietuvoje retas astrinių šeimos augalas, mėgstantis sausus pušynus,
tai ir indikatorinė KMB rūšis. 2. Tai daugiametė vandens žolė, paplitusi
tropinio, subtropinio klimato srityse, jos lapai dideli, žiedai iki 35 cm skersmens. 3. Gluosninių šeimos, tuopų genties lapuotis medis, dar vadinamas
epuše. 4. Aukštapelkėse, pelkėtuose pušynuose augantis erikinių šeimos
gailus augalas. 7. Sausuose pušynuose, aukštapelkių ir tarpinio tipo pelkių
pakraščiuose augantis uogakrūmis, kuris veda raudonas miltingas uogas. 8.
Rutuliškas žiemą vasarą žaliuojantis krūmas, parazituojantis ant lapuočių
medžių. 12. Erškėtinių šeimos daugiametis vasaržalis krūmokšnis, augantis
spygliuočių ir mišriuose, gana šviesiuose miškuose, veda raudonas rūgščias
uogas. 13. Retai šakotas drėgnų vietų medis arba krūmas tamsiai ruda arba
šviesiai pilka žieve, vaisiai plokšti dvisparniai riešutėliai. 16. Glazūruota
plona plyta, vartojama krosnims iš išorės, sienoms ir grindims kloti. 17.
Daugelio gaubtasėklių augalų dalis – dauginimosi organas. 20. Afrikos savanose lėtai augantis medis, turintis nepaprastai storą kamieną: skersmuo
– 9–12 m, apimtis iki 28 m. 21. Pušinių šeimos medis, kurio pavadinimas
kilo iš lotynų kalbos žodžio laridum – taukai. 23. Augalo antžeminė dalis,
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jungianti šaknis su lapais.
24. Malūno įtaisas smulkiai malti.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Horizontaliai:
5. Anksti pavasarį žydintis, labai nereiklus augalas, galintis
augti saulėkaitoje, apysausėje ir itin drėgnoje vietoje. 6. Augalas plonu šakotu stiebu, šakotais, dygliuotais lapeliais. 9.
Moteriškas vardas ir Lietuvoje savaime augantis durpynų,
viržynų krūmokšnis, primenantis viržį. 10. „Žiemos“ gėlė. 11.
Erškėtinių šeimos mažas plaukuotas laukų ir daržų augalas.
14. Žolinis jūrų augalas, išauginantis šliaužiantį šakniastiebį
ir leidžiantis iš jo bamblių kuokštines šaknis. 15. Medis, kurio
pavadinimas kildinamas iš lotyniško žodžio acer – smailus,
aštrus, ir graikų kalbos žodžio akros – smailus. 18. Pušinių
šeimos visada žaliuojantis didelis medis. 19. Erikinių šeimos
nedidelis krūmokšnis, apie 0,2-0,7 m aukščio, pradedantis
žydėti liepos antroje pusėje. 22. Kitas gluosnio pavadinimas.
25. Visžalis krūmas, natūraliomis sąlygomis užaugantis iki
5 m aukščio. 26. Šilkmedinių šeimos tropinio augalo, fikuso
sutrumpintas vardas. 27. Poeto Pauliaus Širvio eilėraštyje minimas medis. 28. Vasaržalis medelis ar krūmas šliaužiančioms
šakelėmis, vaisius sultingas arba mėsingas kaulavaisis.

Sudarė Ona Gylienė

1.

Sveikiname gimusius liepą
Su 30-uoju gimtadieniu
Liepos 5 d. šią sukaktį paž ym intį Šiaulių
mišk ų urėd ijos med ienos ruošos, prek ybos
ir techn in io padalin io šaltkalvį-autoelektriką DONATĄ ZUBRICKĄ, 19 d. –
Panevėžio miškų urėd ijos Pyvesos giri
nink ijos girin inko pavaduotoją MANTĄ
KALNIETĮ, 27 d. – Šakių miškų urėd ijos
Kidulių girin ink ijos girin inko pavaduotoją
LINĄ LINGAITĮ.

Su 40-uoju gimtadieniu
Liepos 3 d. šią su
kak
t į pa
ž y
m intį Ignalinos miš
kų urė
d i
jos darbininką VALDĄ
BERNATAVIČIŲ, 6 d. – Kaišiadorių miš
kų urė
d i
j os Būdos girininkijos eigulį
GEDIMINĄ JAŠČEMSKĄ, 7 d. – Valstybinės miškų tarnybos Finansų skyriaus vyriausiąją specialistę RITĄ BUŽINSKIENĘ,
17 d. – Švenčionėlių miš
k ų urė
d i
j os
Žeimenos girininkijos eigulį KĘSTUTĮ
TAMAŠAUSKĄ, 20 d. – Telšių miškų urė
dijos med ienos ruošos, prek ybos ir tech
nin io padalin io medvežės operatorių
EGIDIJŲ STANKŲ.

Su 50-uoju gimtadieniu
Liepos 2 d. šią sukaktį paž ym intį Veisiejų miškų urėd ijos Baltašiškės girin ink i
jos girin inką RIMGAUDĄ KUKUČIONĮ,
4 d. – Rokiškio miškų urėd ijos mechaniką
VIRGINIJŲ BLAŽĮ, 6 d. – Marijampolės
mišk ų urėd ijos Kalvarijos girininkijos
miško darbininką VALDĄ DRŪTĮ, 13 d. –
Raseinių mišk ų urėd ijos Vadžgirio giri
nink ijos girin inko pavaduotoją VAIDĄ
VAIČIUKYNĄ, 17 d. – Varėnos miš
kų

urėd ijos Zervynų girin ink ijos girin inką
ARŪNĄ BARYSĄ, Alytaus miš
k ų urė
d i
jos med ienos ruošos, prek ybos ir techn i
nio pada lin io medienvežio automobilio
vairuotoją GINTAUTĄ NARUŠEVIČIŲ,
21 d. – Veisiejų mišk ų urėd ijos Ančios gi
rin ink ijos girin inko pavaduotoją ILONĄ
ŽUKAUSKIENĘ, 25 d. – Pakruojo miš
kų urėd ijos Linkuvos girin ink ijos girin in
ką ARTURĄ STANKEVIČIŲ, Kretingos
miškų urėd ijos Darbėnų girin ink ijos eigulį
AUDRIŲ LUBĮ, 26 d. – Tauragės miš
kų urėd ijos med ienos ruošos, prek ybos ir
techn in io padalin io medvežės operatorių
GINTAUTĄ KELERĮ, 31 d. – Kėdainių
miškų urėd ijos miškotvarkos inžinierę
DIANĄ KINDURIENĘ.

kijos eigulį MINDAUGĄ ČAPLIKĄ, Marijampolės mišk ų urėd ijos med ienos ruo
šos, prek yb os ir techn in io pada l in io
traktorininką PETRĄ ŽOLYNĄ, 13 d. –
Švenčionėlių mišk ų urėd ijos med ienos
ruošos, prek ybos ir techn in io pada lin io
suvirintoją Stasį Ulevičių, 14 d. – Dubravos EMM urėd ijos med ienos ruošos, pre
kybos ir techn in io pada l in io medienvežio
automobilio vairuotoją VYTAUTĄ ŠUKĮ,
18 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėd ijos med ienos ruošos, prek ybos ir tech
nin io pada l in io vairuotoją LEONARDĄ
SMAILĮ, 26 d. – Kauno miš
kų urė
d i
jos ūkvedį ALGIMANTĄ VAIČIŪNĄ,
31 d. – Tytuvėnų mišk ų urėd ijos pagalbinę
darbininkę REGINĄ GALAŠEVĄ.

Su 60-uoju gimtadieniu

Liepos 19 d. sukan ka 65-eri buv u
siam ilgamečiam Valst ybin io miškot
varkos instit uto darbuotojui dr. BALIUI
BARONIŪNUI.

Liepos 2 d. šią sukakt į paž ym intį Ukmergės
miš
kų urė
d i
jos stalių JONĄ KULIEŠĄ,
4 d. – Šiaulių mišk ų urėd ijos miško pjovėją
RIČARDĄ BALTRUŠAITĮ, 5 d. – Radviliškio mišk ų urėd ijos ekonomistę VITALIJĄ
EISMONTIENĘ, 7 d. – Nemenčinės miš
kų urė
d i
jos Purviniškių girininkijos
eigulį GEDIMINĄ PAKALNĮ, Ukmergės
miškų urėd ijos sekretorę AUDRONĘ
VRUBLIAUSKIENĘ, 8 d. – Jonavos mišk ų
urėd ijos medelyno darbininką VACLOVĄ
TIMOFEJŲ, 9 d. – Šilutės miš
k ų urė
dijos Saugų med ienos ruošos, prek ybos
ir techn in io pada l in io valytoją VERĄ
VILKANAUSKIENĘ, 11 d. – Kazlų Rūdos
mokomosios mišk ų urėd ijos Šališkių girininkijos eigulį ALBERTĄ BRIKĄ, 12 d. –
Rokiškio miš
k ų urė
d i
jos Obelių girinin-

Kryžiažodžio „Augalijos pasaulyje...“,
išspausdinto 2017 m. 5 nr., atsakymai
Vertikaliai:

1. Blindė. 2. Primulė. 3. Barštis. 4. Amalas. 7. Garšva.
8. Akstis. 12. Atgiris. 13. Katpėdė. 16. Pikulė. 17.

Pintis. 20. Strugena. 21. Asiūklis. 23. Ėduonis. 24.
Šilingė.

Su 70-uoju gimtadieniu
Liepos 1 d. šią su
kak
t į pa
ž y
m intį bu
vu
sį miškų ūkio ministrą Gintautą
Kovalčiką, 15 d. – bu
v u
s į ilgametį
Šilutės mišk ų urėd ijos Saugų med ienos
ruošos, prek ybos ir techn in io pada lin io
medvežės vairuotoją VALENTINĄ RUPŠĮ.
Liepos 5 d. sukan ka 75-eri buv usiam
ilgamečiam Šilutės mišk ų urėd ijos miško
darbininkui POVILUI SKURDELIUI, 30 d.
– buv usiai ilgametei Šakių miškų urėd ijos
vyr. buhalterės pavaduotojai GENOVAITEI
DOMEIKIENEI.

Kryžiažodžio „Medžių ir krūmų pasaulyje...“
atsakymą (frazę) iki liepos 20 d. siųskite adresu
VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 03229 Vilnius
arba el. paštu info@musu-girios.lt, nurodydami
savo vardą, pavardę, telefono numerį.
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia UAB
„MMC Forest“ įsteigtas prizas – kuprinė
ECHO.

snis. 14. Avietė. 15. Gailis. 18. Kietis. 19. Adonis. 22.

Prizą – kelioninį valgymo rinkinį WILDO
Camp-a-box už teisingus kryžiažodžio „Augalijos
pasaulyje...“, išspausdinto 2017 m. 5 nr., atsakymus
laimėjo Jonas Rumbinas.

AUGALAI VAISTAI, O KARTAIS IR NUODAI

Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

Horizontaliai:

5. Viržis. 6. Krapas. 9. Mauda. 10. Taukė. 11. Alk-

Atvaisa. 25. Plūdė. 26. Vikis. 27. Pocūgė. 28. Akenis.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
2017 birželis darbuotojai ir jų šeimų
37nariai.

Gamtos kalendorius

VYTAUTO KNYVos nuotrauka

Brandžioji liepa keičia
dangų

L

ietuvoje daugybė vietų, įamžinusių
liepos didybę, švelnumą, grožį –
Liepkalnis, Liepynė, Liepdegėnai,
Liepudvarys, Lieplaukė, Liepupis, Liepos
Rožė, Liepos karūna, Liepgiris, Liepiškė,
Aukštaliepis, Liepaežeris. Liepa – meilės
deivės Mildos medis. Apie dailiai nuaugusią merginą sakydavo – aukšta kaip liepa;
apie skaisčią – krūtys liepžiedžiais kvepia;
apie gražuolę – žydi kaip liepa.
Liepa – prasidedančio žvaigždėkričio
metas. Mūsų pusėn atsisuka Kasiopėja,
Persėjas, Gulbė, Erelis, Šaulys. Ties Gulbe paukščių takas nusileidžia iki horizonto. Tą žvaigždžių juostą lietuviai pavadino
Paukščių taku. Po tokiu dangum sapnai
pranašiški. Kirdeikiuose sakoma: jei žąsį
per Onines sapnuosi – apkalbėtas būsi,
netikėtų svečių sulauksi; krūtis pirtyje
prausti – nevalia per rugiapjūtės pabaigtuves mergai sėsti prie senbernio ar praplikusio, nes be meilės apženys; žemuogės ant balto stalo – saugokis, mergele, gundytojo; su
svetima moterimi mylėsies – slogą gausi;
gaidys paryčiui sapnuojasi – vyriški reikalai
gerai seksis; plika merga ežere – orai keisis.
Jau XV a. rašė, kad lietuviai avi karninėmis liepų plaušų vyžomis ir laksto po
pelkes tarsi briedžiai. Neserga kojų sopėmis ir kitomis sukatomis. Žiedų nuovirai ir trauktinės gydo nuo „krūtinės sunkumo, kaulų laužymo, dieglių diegimo,
pykinimo, nevalgymo, šerpetų, spuogų,
dedervinių“.
Liepą pasaulį išvysta voverių ir ežių
vados, trečias krikštynas švenčia kiškiai,
briedžiai nuo karščio ir vabalų gindamiesi iki kaklo mirksta vandenyje. Nuo
prinokusių mėlynių tampi akylas it sakalas. Spiečia bitės. Žalčiai perpuvusiose
žemėse suradę šiltą vietą deda 15-30
kiaušinių, kuriuos peri saulė.
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Išlindusios pro samanas musmirės praneša apie grybavimo sezoną. Briedžiai jomis valo skrandį nuo kirminų, o elniai ieško
raudonviršių, turtingų mikroelementais.
Regionų gamtos subtilybes atspindi ir
miestelių heraldika. Ignalinos rajono herbe – 3 vandens lelijos, Molėtų – 3 link aukso
rakto plasnojantys sakalai, Švenčionių – 2 sidabriniai kiršliai, Zarasų – ežerų undinė
su elnio ragų karūna. Tik Švenčionėliai,
neturėję Magdeburgo teisių, neturėjo ir herbo. Dabar žalios spalvos skyde pavaizduotas auksinis didysis plačiažnyplis vėžys. Pro
miestelį vingiuoja švarioji Žeimena, o vėžiai
gyvena tik švariame vandenyje.
Liepą jau galima gaudyti vėžius. Pasakojama, kad Švenčionėliuose, Dūkšte veikė
vėžių supirktuvės. 1880-1914 m. iš čia
Švedijon, Prancūzijon, Lenkijon kasmet
iškeliaudavo 2000-2500 cnt. lietuviškų
„krabų“, 1914-1940 m. – iki 1000-1800 cnt.
Lietuviškų vėžių užsisakydavo ir Anglijos
karalienė. Į Lamėsto ežerą vėžiauti atvykdavo prezidentas A. Smetona su K. Petrausku ir P. Mašiotu.
Horoskopai. Prof. E. Šimkūnaitė liepą
vadino lapės ir liepos mėnesiu. Po šiuo ženklu gimę vyrai – tikri lapinai. Sukčiausią
aštrialiežuvį pergudrauja. Prieraišūs prie
vaikų. Likę vieni – antros pačios neieško, patys augina. Laputės – gražuolės, šaunuolės.
Mėgsta gražiai rengtis, vakarėliuose – nepailstančios šokėjos. Bet lapės – neištikimos žmonos. Vis žvalgosi ton pusėn, kur
šeimininko kapšas didesnis ir kiemas pilnas vištų. Lapinų sodyba – tikras rūmas.
Jie – dailidės, staliai, mūrininkai, „zimagorai“. Bet nesurasi lapino malūnininko,
bitininko, kalvio. Šiuo ženklu paženklinti
vyrai, jei duonos stinga, gali už jūrų marių
išvykti. Turto parsiveža, nes svečioje šalyje
darbštuoliai. Bažnyčioj jų batai blizga,
marškiniai pirktiniai. Moterys pasižymi
darbštumu, motiniška meile.
Šventės. Liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo, Lietuvos valstybės diena. Žmonėms kaimuose buvo svarbios Brolių
miegančiųjų dienos. Jeigu liepos 10-ąją
pradeda lyti, tuomet lietus nesiliaus 7 dienas, o gal ir savaites. Legenda pasakoja,
kad 7 broliai danguje eibių pridarė: šie-

navo dangaus pievas, išvydo žemuoges
sulig nykščiu, numetė dalgius ant debesų
ir ėmė smaguriauti. Dalgiai persmeigė
debesis. Prapliupo amžinas lietus.
Brolių dienos apyaušryje galima įžiūrėti patekant Sietyną. Sakoma, kad jį sudaro 7 žvaigždės, 7 karūnos. Gal iš čia ir kilo
7 brolių pavadinimas. O bažnyčia liepos
10 d. susiejo su 7 šventaisiais kankiniais,
kurių visą mėnesį verkė dangus.
Liepos pirmoji pusė – dar šienapjūtė,
smagus jaunimo bendravimo metas. Vaikinų suguldytas pradalges džiovindavo,
grėbdavo merginos. Smagu būdavo išvykti
savaitei į tolimas pievas. Per šienapjūtę
buvo paprotys laistytis vandeniu, kad
kitąmet gera žolė būtų. Aukštaitijoje XX a.
pradžioje išskirstytų į vienkiemius kaimų
pievos buvo bendros, o šienas dalintas
burtų keliu.
Liepos 16-oji šv. Mergelės Marijos
arba Škaplierinės diena. Tomis dienomis
prasidėdavo rugiapjūtė – Prapjovos. Rugiapjūtę stengtasi pradėti šeštadienį, dar
saulei nenusileidus. Jei pradėsi penktadienį, duona bus juoda (pasninko diena).
Rugiapjūtės pradžioj žiūrėta ir į mėnulį.
Pilnatis – dideli, kylantys be mielių pyragai; sengalis – rykštė pelėms; delčia – pjautuvo ženklas. Delčia spartina rugiapjūtę,
nes gali prasidėti lietūs. Pjauti rekomendavo per pilnatį. Pirmąją rugiapjūtės dieną
nešdavosi duonos, sakydami: „Tegu duona su duona susitinka“. Gubas rugių lauke
suremdavo iš 9 pėdų pagal prosenovišką
Mėnulio kalendorių. Darbus lydėjo sutartinės.
Rugiapjūtę baigdavo liepos 26 d. per
Onines. Šv. Oną valstiečiai vadindavo
Pjovėja arba Dievo ponia, bobute. Ona
tarp moterų šventųjų – antra po Marijos.
Labanore dainuodavo „Ona, gera žmona,
duoki grybų su smetona. Baravykų vežimą,
bruknių visą kirtimą, žuvų rietimą“. Lietuviai labai džiaugdavosi turėdami krikšto
motiną Oną, nes ji per visą gyvenimą savuosius globodavo. Suraskime laiko nusibraukti vasaros darbų prakaitą, pakelkime
akis į dangų, pasidžiaukime vienas kitu.
Dalia SAVICKAITĖ
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Geriausias
medkirčio
draugas

Ergo ActiveFrame
Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.

Kniaudiškių g. 149,
LT-37374 Panevėžys
Verslo g. 9, Kumpių k.,
LT-54311 Kauno r.

Molėtų g. 13,
LT-14262 Didžiosios Riešės k.,
Vilniaus r.

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

miško technikos pardavimas: tel. 8 610 27218
servisas: tel. 8 700 55100
Atsarginės dalys: tel. 8 614 03734

www.ponsse.com
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