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PROFESINALI VALDYMO 
SISTEMA

KRONOS GRIPTO 1010
  Siekis 10 m;
  Kėlimo galia 10 m. atstumu 630 kg;
  Kėlimo galia 4 m. atstumu 1630 kg;
  Kėlimo momentas 104 [kNm].

KRONOS 140 4WDM LONG
  Užkrovimo platformos ilgis 5,7 m;
  Keliamoji galia – 14 000 kg / 16 000 kg;
  Mechaniškai varoma, stūmimo jėga 
  – 75 kN (7500 kp).

KRANAS PRIEKABA



 22	 Privatūs	miškai	
 22 Išmoktos gyvenimo pamokos tvarkant miškus

 26	 Medžioklė	
 26 K. SLIVSKIS. 
	 	 Liepos	vidury	Žagarėje	maurojo	net	26	elniai

 29	 Miškas	ir	visuomenė	

 30	 Išėję	negrįžti

 31	 Nauji	leidiniai	

 32	 Laisvą	minutę

 33	 Datos	

 34	 Gamtos	kalendorius	

 4 Kronika

 6 Aktualijos	
 6    Duotas startas reformai

 8	 Užsienyje		
 8 E.	BARTKEVIČIUS,	R.	DELTUVAS.	
	 	 Pasauliui	reikia	miško	

 11 A.	KULIEŠIS. 
	 	 Ruošiamasi	Europos	ir	pasaulio	miškų	apskaitai	2020	m. 

 12	 Miškininkystė	
 12 E. RIEPŠAS. 
	 	 Kalninės	pušys	Kuršių	nerijoje:	istorija	ir	dabartis

 15 Miškų	kontrolės	rezultatai	sklaido	neveiksnumo	mitus				

 16 J. MOTIEJŪNAITĖ,	R.	IRŠĖNAITĖ,	
	 	 J.	KASPARAVIČIUS,	E.	KUTORGA.	
	 	 Didieji	grybų	pasaulio	atėjūnai	–	pavojingi,	
	 	 nekenksmingi	ar	tiesiog	įdomūs?

 18	 Urėdijose
 18	 K.	GRIGALIŪNAS.
	 	 Valstybinių	miškų	sanitarinės	būklės	
	 	 apžvalga	2017	m.	I-ame	pusmetyje

 20 Rūpinantis	miško	genetinių	išteklių	palikimu	ir	jų	ateitimi

TURINYS

26 psl.20 psl.
Regioninis seminaras Rokiškio miškų urėdijoje Atvirojo Lietuvos tauriųjų elnių kvieslių čempionato 

dalyviai laukia pasirodymo



4       2017 LIEPA

ISSN 1392-6829

LEIDĖJAS 
Viešoji įstaiga „Mūsų girios“
Vytenio g. 50-312, 
03229 Vilnius
Tel./faks. 8 5 2752047 
El. paštas info@musu-girios.lt
www.musu-girios.lt

Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A/S LT887044060001501044
AB SEB bankas

REDAKCINĖ KOLEGIJA
Edmundas Bartkevičius (pirmininkas),
Marius Aleinikovas,
Marijonas Bernotavičius,
Raimondas Juzikis,
Antanas Kilčauskas,
Andrius Kuliešis,
Eglė Mankevičienė,
Rimantas Prūsaitis,
Edvardas Riepšas,
Albinas Tebėra,
Valdas Vaičiūnas

REDAKCIJA
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
tel./faks. 8 5 2752047,
mob. tel. 8 687 10616;
el. paštas rimondas.v@musu-girios.lt
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas Trepėnaitis
tel. 8 5 2752047,
mob. tel. 8 687 10614;
el. paštas vaclovas.t@musu-girios.lt
Dizainerė – maketuotoja
Jūratė Kemeklytė Bagdonienė

Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 2000 egz.
Kaina 3,10 € 
su nuolaida 2,05 €

„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R.Vasiliauskas
Vytenio 50-312, LT-03229 Vilnius, Lithuania

Redakcijos ir autorių nuomonė ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius
ar jų dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
Ž U R N A L A S

Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058
2017 m. liepa Nr. 7 (831)

VY
TA

UT
O 

KN
YV

OS
 n

uo
tra

uk
a

Naujienų agentūros ELTA užsakymu rin-
kos ir viešosios nuomonės tyrimų kompani-
jos „Baltijos tyrimai“ gegužės 24 – birželio 7 
dienomis atliktos apklausos duomenimis, 53 
proc. apklaustų suaugusių Lietuvos gyven-
tojų teigė pasitikintys miškų urėdijomis.

Liepos	 3	 d. LR Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis priėmė  Lietuvos miško ir miš-
ko pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federacijos pirmininkę Ingą Ruginienę ir fe-
deracijos narę Astą Čepienę. Susitikime taip 
pat dalyvavo aplinkos viceministras Marty-
nas Norbutas. Diskutuota apie rengiamą 
valstybinių miškų valdymo reformą, kaip 
bus apsaugoti šiame sektoriuje dirbantys 
žmonės. 

Liepos	4	d.	LMSA Ukmergės skyriaus nariai 
su tarptautinio fotografijos plenero, skir-
to fotografo, mokslininko ir visuomenės 
veikėjo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio 
(1837-1905) atminimui pažymėti, dalyviais 
iš Lenkijos ir Ukrainos pasodino Ukmergės 
rajone veisiamoje giraitėje proginį ąžuo-
liuką Lietuvos valstybės 100-mečiui.

Liepos	7	d. LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
mitetas atmetė Vyriausybės siūlomą miškų 
urėdijų reformos planą ir nubalsavo už li-
beralo Simono Gentvilo ir konservatoriaus 
Pauliaus Saudargo pateiktą siūlymą. Šio 
siūlyto valdymo modelio esmė – iki 2019 m. 
gruodžio 31 d. miškų urėdijos dydį turėjo su-
daryti ne mažiau kaip 30 tūkst. ha ir ne dau-
giau kaip 70 tūkst. ha miško ploto. Nuo 2020 
m. sausio 1 d. miškų urėdijos plotas būtų nu-
statomas Vyriausybės nustatyta tvarka.

Liepos	 11	 d. pratęstoje sesijoje LR Seimas 
ypatingos skubos tvarka  priėmė miškų 
urėdijų reformą įteisinančias LR Miškų 
įstatymo pataisas. 

Liepos	13	d.	tinklapio „Delfi“ rubrikoje „Nuo-
monių ringas“ buvo paskelbta prielaida, kad 
miškų urėdijose grobstoma mediena ir dėl to 
valstybės įmonės netenka dalies pajamų. Ge-
neralinė miškų urėdija, reaguodama į žur-
nalistės Indrės Makaraitytės straipsnį „Ar 
jūs suvokiate, kokie tai skaičiai“, bei siekda-
ma išvengti šališkumo ir neobjektyvumo, 
kreipėsi į miškų, mokymo, kontrolės ins-
titucijas, prašydama pateikti objektyvią 
informaciją dėl miško naudojimo efekty-
vumo. 

Liepos	 14-16	 d.	 vyko tryliktasis „Žagarės 
vyšnių festivalis – 25“, skirtas Žagarės re-
gioninio parko 25-mečiui. Jo metu Lietuvos 
medžiotojų ir žvejų draugija, Joniškio me-
džiotojų ir žvejų draugija ir Žagarės regioni-

nis parkas surengė atvirąjį Lietuvos tauriųjų 
elnių kvieslių čempionatą (plačiau – 28 p.).

Iki	 liepos	 15	 d.	privačių miškų savininkai ir 
kiti valdytojai turėjo apskaičiuoti, deklaruo-
ti ir sumokėti privalomuosius 5 proc. atskai-
tymus iš pajamų už parduotą žaliavinę me-
dieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už 
parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Jeigu 
per kalendorinį pusmetį privataus miško sa-
vininkas negavo tokių pajamų, deklaracijos 
teikti nereikėjo.

Liepos	17-21	d. JAV, Niujorke vykusiame dar-
niam vystymuisi skirtame Jungtinių Tau-
tų Aukšto lygmens politiniame forume da-
lyvavo 65 šalių ministrai, tarp jų – aplinkos 
ministras Kęstutis Navickas. Iš forumo tri-
būnos  dar kartą patvirtinta, kad Lietuva pa-
siryžusi laikytis Paryžiaus klimato kaitos 
susitarimo įsipareigojimų.

Liepos	 20	 d. surengta žiniasklaidos atsto-
vams pažintinė išvyka į Kauno marių regio-
ninį parką, kur pristatytas Žiegždrių geolo-
ginis takas su atodangomis, Arlaviškių kada-
gynas, kiti lankytini objektai, Kauno marių 
atsiradimo istorija.     

Liepos	 24	 d.	 Valstybinėje miškų tarnyboje 
aptarti šių metų pirmo pusmečio miškų 
kontrolės rezultatai, jie palyginti su 2016 m. 
pirmo pusmečio (plačiau – 15 p.). 

Liepos	27	d. Valstybinės saugomų teritorijos 
tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre 
surengtas renginių ciklo „Gamta po  stogu” 
susitikimas su keliautoju, kelionių portalo 
„pamatykLietuvoje.lt” sumanytoju Arvydu 
Dotu, kuris pristatė išsamų nacionalinių 
ir regioninių parkų lankytinų vietų žemė-
lapį. Jame pateikti šių lankytinų vietų duo-
menys, apžvalgos bokštai, pažintiniai takai, 
gamtos objektai, piliakalniai, jų ir poilsiavie-
čių koordinatės. Informaciją apie nacionali-
nių ir regioninių parkų lankytinas vietas ga-
lite rasti https://pamatykLietuvoje.lt/parkai 
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nuomojamų tarnybinių patalpų kartu su 
gyvenančiais šeimos nariais. 

  Valstybinė saugomų teritorijų tarny-
ba kartu su Suomijos valstybine įmone 
„Metsähallitus” laimėjo „Dvynių“ projek-
tų konkurse projektą „Gebėjimų efektyviai 
įgyvendinti ES reikalavimus gamtos ap-
saugos srityje stiprinimas”. Projekto vyk-
dymas Makedonijoje turėtų prasidėti šių 
metų rudenį, jo trukmė – 24 mėn. 

Laimėjusį projektą sudaro 4 veiklos: 
tvarkymo planų rengimas gamtinėms sau-
gomoms teritorijoms; gebėjimų stiprini-
mas vertinimo studijoms rengti; gebėjimų 
stiprinimas biologinės įvairovės stebėse-
nos metodikoms rengti ir Nacionalinės bi-
ologinės įvairovės monitoringo programos 
parengimas. 

  Lietuvos aplinkos apsaugos investici-
jų fondas paskelbė kvietimą teikti paraiš-
kas finansavimui gauti pagal šias programos 
2017 m. lėšų naudojimo finansavimo kryp-
tis: vandenų apsauga, aplinkos oro apsauga, 
prevenciniai projektai. Paraiškas gali teikti 
Lietuvoje veikiantys juridiniai asmenys arba 
šalyje įregistruoti kitose Europos ekonomi-
nės erdvės valstybėse įsteigti įmonių filialai, 
įgyvendinantys projektus Lietuvos teritori-
joje. Pateikimo terminas – nuo 2017 m. lie-
pos 20 d. 8.30 val. iki 2017 m. rugsėjo 20 d. 
12.00 val. 

  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čiui pažymėti Kauno Tado Ivanausko zo-
ologijos muziejus pradėjo įgyvendinti pro-

Liepos	28	d.	Aplinkos ministerijos vadovy-
bė pakvietė į Vilnių atvykti miškų urėdijų 
atstovus, kuriems pristatė valstybinių miš-
kų valdymo pertvarkos eigą, planuojamą 
būsimos miško įmonės struktūrą.

Liepos	 29	 d.	 per televiziją TV3 startavo 
16 laidų ciklas „Kur giria žaliuoja“– apie 
gamtą, miškus ir žmones, kurie rūpina-
si Lietuvos miškais. Laidą rengia TV3 kū-
rybinė komanda, vadovaujama Mindaugo 
Rainio. Ją veda visuomenei žinomas TV3 
orų prognozių rengėjas, pranešėjas ir „Lie-
tuvos talentų“ teisėjas Naglis Šulija.

  Lietuva ir Gruzija birželio pabaigoje 
Tbilisyje žengė dar vieną žingsnį link glau-
desnio bendradarbiavimo miškų valdymo 
srityje. 18 mėn. truksiančiame ES finan-
suojamo Dvynių projekto metu ketinama 
padėti Gruzijos miškininkams kurti dar-
naus miškų ūkio principais paremtą miškų 
valdymo sistemą.

Projektą „Tvaraus miškų valdymo sti-
prinimas Gruzijoje“ įgyvendina LR aplin-
kos ministerija kartu su partneriais iš 
Vengrijos. 25 ekspertų komanda iš abiejų 
valstybių pagrindinių miškų institucijų at-
liks apie 100 misijų į Gruziją. Jų metu bus 
peržiūrėta Gruzijos miškų sektoriaus teisi-
nė bazė, teikiami pasiūlymai jai tobulinti, 
stiprinami instituciniai gebėjimai, tobu-
linama su miškais susieta institucinė są-
ranga bei miškų informacijos ir stebėsenos 
sistema. Be to, ir patys gruzinai pažintinių 
vizitų į Lietuvą ir Vengriją metu galės tie-
siogiai susipažinti su mūsų miškų ūkiu.

  Siekdamas įvertinti miškų urėdijų val-
domo nekilnojamojo turto panaudojimą, 
aplinkos ministras Kęstutis Navickas su-
darė specialią komisiją, kuri atliko tar-
nybinį patikrinimą. Nustatyti 46 atvejai, 
kuomet miškų urėdijoms priklausančios 
gyvenamosios patalpos buvo nuomojamos 
buvusiems darbuotojams, 5 atvejai – ne-
dirbantiems asmenims. Miškų urėdijose 
paplitusi praktika tarnybines gyvenamą-
sias patalpas miškų urėdų sprendimais iš-
braukti iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų 
ir jas išnuomoti pagal gyvenamųjų patal-
pų nuomos sutartis tretiesiems asmenims. 
Komisijos pateiktoje ataskaitoje užfiksuoti 
26 tokie atvejai. 

LR civilinio kodekso nustatyta, kad tar-
nybines gyvenamąsias patalpas darbdavys 
skiria apgyvendinti darbuotojams tokiam 
laikotarpiui, kol nepasikeičia jų darbo po-
būdis, arba kol nenutrūksta darbo santy-
kiai su darbdaviu, arba kol neišnyksta įsta-
tymų nustatytos sąlygos. Pasibaigus darbo 
sutarčiai, darbuotojas privalo išsikelti iš 

jektą „Paukščiai – Lietuvos ambasadoriai“. 
Projekto metu 2017-2018 m. visuose etno-
grafiniuose Lietuvos regionuose spalvotais 
žiedais lizduose planuojama žieduoti 200 
vnt. (po 100 vnt. kasmet) saugomų paukš-
čių rūšių: juodųjų gandrų, juodųjų ir rudų-
jų peslių, mažųjų erelių rėksnių, jūrinių, 
žuvininkų erelių jauniklių. Dešimčiai šių 
paukščių uždėti GPS siųstuvai ir per pa-
lydovinį ryšį bus stebima šių paukščių mi-
gracija. 

  Paskelbus 2017 metus Lietuvoje pilia-
kalnių metais, po 2 mėn. trukusio balsavi-
mo (rinko 1000 dalyvių) gražiausiu šaly-
je piliakalniu pripažintas Širvintų rajone, 
Neries slėnyje esantis Kernavės piliakal-
nių kompleksas. Jį sudaro Aukuro kalnas, 
du priešpiliai – Mindaugo sostas ir Liz-
deikos kalnas, papilys – Įgulos kalnas bei 
Kriveikiškio piliakalnis. Visas kompleksas 
nuo 2004 m. saugomas UNESCO Paveldo 
sąraše. 

Antra vieta įvertintas Varnių regioni-
niame parke esantis Šatrijos piliakalnis – 
viena aukščiausių Žemaitijos kalvų (aukš-
tis – beveik 229 m). Trečiu liko Merkinės 
piliakalnis, vienas lankomiausių Dzūkijos 
nacionalinio parko objektų, nuo kurio atsi-
veria Nemuno ir Merkio santaka. Lietuvoje 
yra beveik 900 piliakalnių, dalį jų vis dar 
slepia miškai.

Lietuvos ornitologų draugija 2017 
metų paukščiu paskelbė langinę kregž-
dę (Delichon urbicum), plačiai paplitusią 
mūsų šalies miestuose ir miesteliuose. 

Visus norinčius kviečiame į „Forest Sport 2017“ 
taurės tarptautines miškininkų varžybas, 
kurios vyks 2017 m. rugpjūčio 18-20 d. 

Latvijoje, Vestiena vietovėje.

Daugiau informacijos tinklapyje www.forestsport.lt

Iki susitikimo...
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Duotas	startas	reformai	
Kai liepos 7 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas atmetė 

Vyriausybės siūlomos miškų urėdijų reformos planą ir nu-
balsavo už liberalo S. Gentvilo ir konservatoriaus P. Saudar-

go pateiktą siūlymą (jam pritarė 6 komiteto nariai, 4 balsavo prieš), 
didžiajai miškininkų bendruomenės daliai buvo atsiradusi viltis, jog 
LR Seimas nesiryš pratęstoje pavasario sesijoje balsuoti už Miškų 
įstatymo pataisas arba jas atidės svarstymui bent iki rudens. Pagal 
šių parlamentarų projektą miškų urėdijos jungtinės veiklos sutarties 
pagrindu galėtų kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kom-
pleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti, įgyti. Jungtinės veiklos sutarties 
įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdytų Aplinkos ministeri-
ja. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. miškų urėdijos dydį turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 30 tūkst. ha ir ne daugiau kaip 70 tūkst. ha miško plo-
to. Nuo 2020 m. sausio 1 d. miškų urėdijos plotas būtų nustatomas 
Vyriausybės. Jei komiteto pasiūlymui būtų pritaręs Seimas, vietoj 42 
miškų urėdijų būtų likusios 15-25.

Tačiau liepos 11 d. popietę, nepaisant anksčiau vykusių miškų urė-
dijų darbuotojų bendruomenės, visuomeninių organizacijų protesto 
akcijų, streiko, ilgų debatų tarp politikų, ginčų visuomenėje, LR Seimas 
ypatingos skubos tvarka vis dėlto patvirtino miškų urėdijų pertvarką. 
Už palaikymą balsuojant „valstiečiai“ pažadėjo opozicijoje esantiems 
konservatoriams grąžinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengva-
tą šildymui. Atmetę P. Saudargo ir S. Gentvilo planą atlikti reformą 
etapais, Seimo nariai pritarė Agnės Širinskienės, Sauliaus Skvernelio, 
Ramūno Karbauskio ir Virginijaus Sinkevičiaus siūlymui valstybinių 
miškų ūkio pertvarką pradėti 2018 metais, įpareigojant Vyriausybę ir 
aplinkos ministrą iki 2017 metų pabaigos priimti sprendimus, kurios 
miškų urėdijos ir kokiais principais būtų sujungiamos.

Baigdami pavasario sesiją, už Miškų įstatymo pataisas balsavo 
82 Seimo nariai, prieš – 16, o 12 susilaikė. Miškų urėdijų reformą 
rėmė „valstiečiai“ (49 balsai) ir konservatoriai (21 balsas) bei dalis li-
beralų (5 balsai). Socialdemokratai ir „tvarkiečiai“ balsavo prieš arba 
susilaikė. 4 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų są-
jungos frakcijos nariai balsavo už reformą, 3 Mišrios Seimo narių 
grupės atstovai balsavo už, o vienas – „valstietis“ miškininkas Kęs-
tutis Bacvinka – prieš.

Seimas nutarė panaikinti Generalinę miškų urėdiją, o valstybi-
nius miškus valdyti leido vienai ar daugiau įmonių, kurių skaičių nu-
statys Vyriausybė. 

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos 14 d. pasirašė Sei-
mo priimtas Miškų įstatymo pataisas.

Dar liepos 13 d. aplinkos ministras Kęstutis Navickas oficialiu 
raštu kreipėsi į visas 42 miškų urėdijas dėl valstybinių miškų val-
dymo pertvarkos. Iš miškininkų sudarytai darbo grupei pateikus 
galutinius pasiūlymus, jie bus pristatomi kiekvienos miškų urėdi-
jos darbuotojams atskirai organizuojamuose susitikimuose. Seimui 
priėmus Miškų įstatymo pataisas, atsiverė kelias pereiti prie vienos 
valstybinių miškų įmonės valdymo modelio.

„Urėdijos nebus naikinamos, o palaipsniui pertvarkomos į cen-
tralizuotai valdomus ne mažiau kaip 25 regioninius valstybės įmo-
nės padalinius. Kadangi girininkija – smulkiausias, bet labai svarbus 
miškininkavimo vienetas, po pertvarkos išliks esamas girininkijų 
skaičius su visais šioje grandyje dirbančiais specialistais: girininkais, 

eiguliais, medelynų specialistais bei miško darbininkais”, – pažymėjo 
aplinkos ministras.

Standartizavus girininko veiklą, jo pavaduotojai ir eiguliai mažiau 
dirbs su medienos ruoša, jos apskaita ir įvairiais medienos matavi-
mais, o atliks darbus, susijusius su aplinkosauginėmis, ypač gamto-
tvarkinėmis funkcijomis.

Skaičiuojama, kad pertvarkius valstybinių miškų ūkio valdymą, 
kasmet būtų sutaupyta po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų 
iš valstybės biudžeto. Šias lėšas bus galima panaudoti miškininkų at-
lyginimams didinti ir miškų gamtosauginėms funkcijoms sustiprinti. 
Iš pradžių planuojama panaikinti tas pačias funkcijas vykdančių spe-
cialistų atlyginimų skirtumus, o vėliau ir padidinti miškininkų darbo 
užmokestį.

Be to, bus užtikrintas darbo santykių stabilumas, laikomasi dar-
buotojų darbo, ekonominių bei socialinių teisių. Reorganizuojamų 
miškų urėdijų darbuotojams darbo sutartyse bus išsaugotas neper-
traukiamasis darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, numatytos 
Darbo kodekse.

Bendrąsias administracines funkcijas vykdančių darbuotojų su-
mažės ne daugiau kaip keturiais šimtais, tačiau jiems bus sudaromos 
sąlygos persikvalifikuoti, organizuojamos konsultacijos dėl karjeros 
galimybių, bus vertinama kompetencija bei parengta jų integracijos į 
darbo rinką programa.

Perėjimas prie galutinės vienos valstybės įmonės su regioniniais 
padaliniais (miškų urėdijomis) turėtų įvykti per 2018 metus. 

Liepos 25 d. paaiškėjo, kad valstybės įmonės „Valstybinių miškų 
urėdija“ centrinę būstinę planuojama steigti Panevėžio rajone, šalia 
greitkelio Vilnius–Panevėžys.

„Patalpos, dėl kurių laukiame tarybos sprendimo yra Katinų gy-
venvietėje. Tai yra buvusi mokykla. Turėsime padaryti patalpų pri-
taikymą, bet jos yra didelės ir dalis, matyt, liks bendruomenei, kuri 
jas ir dabar naudoja“, – BNS sakė K. Navickas. „Norėjome, kad vieta 
atitiktų du kriterijus. Būtų viduryje Lietuvos ir šalia greitkelio. Tre-
čias motyvas – čia yra viena iš trijų didžiausių miškų urėdijų Lietu-
voje“. Anot ministro, Panevėžio rajono taryba sprendimą dėl patalpų 
skyrimo Valstybinių miškų urėdijai turėtų priimti rugpjūčio mėnesį.

Aplinkos ministerija liepos 28 d. visų miškų urėdijų atstovams 
Vilniuje oficialiai pristatė pertvarkos eigą ir būsimosios valstybės 
įmonės struktūrą.

MG inf.
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AKTUALIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 
IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 
2017 m. liepos 11 d. Nr. XIII-628, Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4.  Gamtotvarkos  priemonės  miškuose  – vidinės 

miškotvarkos projektuose suprojektuotos specialios 
gamtinės aplinkos tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos 
palankiai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, bendrijų, 
buveinių ir ekosistemų apsaugos būklei, jų ilgalaikiam 
išlikimui ir plėtrai užtikrinti.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5.  Kompleksinė  miškų  ūkio  veikla  – veikla, api-

manti miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, taip 
pat racionalų miškų išteklių naudojimą bei prekybą medi-
ena ir miško ištekliais, tačiau nepakenkiant gamtotvarkos 
priemonių miškuose įgyvendinimui.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 12 dalimi:
„12. Miško kirtimo  liekanos  – kelmų antžeminė dalis, 

nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, medžių viršūnės, 
šakos, smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra 6 
cm ir mažesnis, stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai.“

4.  Buvusias 2 straipsnio 12–31 dalis laikyti atitinkamai 
13–32 dalimis.

5. Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip:
„31.  Valstybinis  miškų  pareigūnas  – valstybinių 

miškų miško apsaugos darbuotojas, dirbantis pagal darbo 
sutartį, valstybės tarnautojas, turintys įstatymų nustaty-
tus įgaliojimus. Vyriausiųjų valstybinių miškų pareigūnų, 
vyresniųjų valstybinių miškų pareigūnų ir valstybinių 
miškų pareigūnų statusas suteikiamas Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu.“

 
2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo 

miškų urėdija (urėdijos), valstybinių rezervatų direkcijos, 
nacionalinių parkų direkcijos, savivaldybės ir kiti juridiniai 
asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai patikėjimo teise 
perduodami šiems subjektams Vyriausybės nutarimais 
valstybinėms funkcijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir nepanau-

doti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypai, 
kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais 
ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi privažiavimo 
kelius, Vyriausybės nutarimais perduodami patikėjimo teise 
valdyti miškų urėdijai (urėdijoms). Kiti nuosavybės teisėms 
atkurti nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami 
aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.“

 
3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu:
„8) Vyriausybės pavedimu  įgyvendina miškų urėdijos 

(urėdijų) savininko teises ir pareigas;“.
2. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu:
„9) nustato miškų urėdijai (urėdijoms) privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gam-
totvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas;“.

3. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 4 dalį.
4. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Miškų urėdija (urėdijos) atlieka šias valstybines 

funkcijas:
1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir 

jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo ju-
ose kompleksinę miškų ūkio veiklą;

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, 

įgyvendina bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsau-
gos sistemą;

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) 
įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) 
visų nuosavybės formų miškuose;

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 
tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijas.“

 
4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4.  Valstybinių miškų pareigūnų – valstybinių miškų 

miško apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
gyvybė ir sveikata papildomai privalomai draudžiamos nuo 
nelaimingų atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vyk-
dymu. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi kolektyvinėse 
arba, jų nesant, darbo sutartyse ir negali būti mažesni už 
nurodytus Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme.“

 
5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Lietuvos Respublikoje miškų urėdija (urėdijos) veikia 

pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių 
įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniu-
ose miškuose, Vyriausybės nustatyta tvarka  didmeninėje ir 
mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę medieną, miško 
kirtimo liekanas ir  nenukirstą mišką.  Didmeninė prekyba 
valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir 
miško kirtimo liekanomis vykdoma per elektroninę medien-
os pardavimo sistemą organizuojant aukcionus ilgalaikėms 
(nuo trijų iki dešimties metų trukmės), pusmetinėms (šešių 
mėnesių trukmės) ir trumpalaikėms (iki trijų mėnesių 
trukmės) sutartims sudaryti. Mažmeninėje prekyboje par-
duodama iki 7 procentų metinės pagrindinių miško kirtimų 
normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Mažmeninėje 
prekyboje parduodamas nenukirstas miškas ir žaliavinė 
mediena, prioritetą teikiant malkinės medienos pardavimui 
gyventojams.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2.  Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir gam-

totvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti Vyriausybės 
nustatyta tvarka miško valdytojams nustatomi privalomieji 
5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už 
parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie at-
skaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir nau-
dojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms  ir gamtotvarkos 
priemonėms miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, 
apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams rengti, 
bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybi-
nei miško priešgaisrinės apsaugos sistemai organizuoti ir 
išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei 
kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo 
darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei moky-
ti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms 
kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo 
sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), infor-
macijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai pavaldžių 
institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio ir gamtot-
varkos priemonių miškuose srityse bei kitoms bendrosioms 
miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose 
finansuoti). Lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nus-
tato Aplinkos ministerija.“

 
6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Savivaldybių vykdomosios institucijos miško valdy-
tojo teikimu, o miestų miškuose – be šio teikimo, kai yra 
svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirti-
mai, specializuoto ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas 
išsaugoti miško išteklius, miško verslai ir pan.), gali visuose 
miškuose uždrausti ar apriboti fizinių asmenų lankymąsi bei 
vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą.“

 
7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų apskai-

tos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti 
informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinė 
miškų inventorizacija atliekama visuose miškuose.“

 
8 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„18 straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių 

nelaimių
1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo būti 

sukurta ir palaikoma bendra valstybinė miško priešgaisrinės 
apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir 
priešgaisrines saugos priemones. Šią sistemą rengia ir jos 
įgyvendinimą organizuoja miškų urėdija (urėdijos) kartu su 
savivaldybėmis ir kitomis kompetentingomis institucijomis. 
Miško valdytojai, savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo 
laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsau-
gos reikalavimų.

2. Bendra miško priešgaisrinės apsaugos sistema finansuo-
jama Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos 
ir miškų urėdijos (urėdijų) lėšomis. Miško valdytojai ir sa-
vininkai savo lėšomis įgyvendina profilaktines priešgaisrines 
saugos priemones (įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, 
valo užšlemštą mišką ir kita).

3. Aplinkos ministras nustato specialiąsias apsaugos ir 
stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones, 
privalomas visiems miško valdytojams, savininkams ir nau-
dotojams, kai savivaldybės teritorijoje išdžiūvusių, išverstų, 
išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris sudaro 
daugiau kaip 25 tūkst. kubinių metrų.“

 
9 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi lai-

kytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos 
reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš miško arba tinkamai 
apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną. 
Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi pranešti Vals-
tybinei miškų tarnybai apie medžių ligų ir kenkėjų židinius.“

 
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir 

įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 

m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respub-

likos aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio 
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė

Pastaba. Įsigalioja 2018-01-01 (Įstatymo 10 straipsnio 2 da-
lis įsigalioja 2017-07-15).
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Pasauliui	reikia	miško

Kiekviena Vokietijos Federacijos 
žemė iš esmės savarankiškai tvar-
ko savo miškus: greta federalinio 

Miškų įstatymo, nusakančio bendruosius 
miškininkavimo, kooperatyvų organiza-
vimo ir miško ūkio skatinimo principus, 
gyvuoja žemių Miškų įstatymai ir miško-
tvarkos instrukcijos. Bavarijos žemė suva-
žiavimui buvo parinkta neatsitiktinai – jau 
daug metų jos miško ūkyje žengiama pla-
čiai reklamuojamu savu bavarišku keliu, 
kurio šūkis yra Saugoti ir naudoti. To ke-
lio sėkmės pagrindas yra konstruktyvus 
ir pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas 
tarp Bavarijos miškų tarnybos, Bavarijos 
valstybinių miškų įmonės, privataus ir ko-
munalinio (bendruomeninio) miško ūkio 
darbuotojų.

Bavarijos miškų tarnyba atstovauja vi-
sus Bavarijos miško ir miško ūkio intere-
sus. Miškų plotas čia sudaro apie 2,6 mln. 
ha, iš jų – 56 proc. miškų yra privatūs, 30 
proc. – valstybiniai žemės, 12 proc. – ben-
druomeniniai ir 2 proc. – valstybiniai fe-
deraliniai miškai. Vidutinis medynų tū-
ris yra 396 m3 – didžiausias Vokietijoje, 
jų vidutinis amžius – 79-83 metai, miško 
ir medienos klasterio metinė apyvarta – 

apie 37 mlrd. eurų, jis teikia 196000 darbo 
vietų. Tarnyboje dirba apie 1400 pareigū-
nų. Bavarijos miškų tarnyba nėra valdymo 
įstaiga – tai valdymo ir specialiųjų įstaigų 
grupės bendrinis (kuopinis) pavadinimas. 

Įstaigų grupei mažėjančios viršeny-
bės tvarka priklauso: Bavarijos valstybės 
mitybos, žemės ūkio ir miškų ministeri-
ja, kurioje yra Miškų skyrius, suskirsty-
tas į 8 poskyrius (referatus); 47 rajoniniai 
Mitybos, žemės ūkio ir miškų departa-
mentai su miškų skyriais; 340 girininki-
jų, prižiūrinčių kelių bendruomenių teri-
torijoje esančius miškus, konsultuojančių 
ir mokančių privataus ir bendruomeninio 
miško savininkus; specialiosios įstaigos 
(Miško sėklų ir sodmenų veisimo centras, 
Miškų ir miško ūkio tyrimo institutas, 
Ūkininkų mokykla, Miškų mokykla ir 
miško technikų mokykla). Bavarijos vals-
tybinės miškų tarnyba teikia informaciją 
apie žemės miškus, prižiūri Miškų įsta-
tymo laikymąsi, atstovauja viešąjį intere-
są, oprganizuoja konsultacijas ir finansinę 
paramą privačiam ir bendruomeniniam 
miško ūkiui, paslaugas bendruomeniniam 
miško ūkiui, tvarko valstybinių miškų vi-
suomenines paslaugas, miškų pedagogiką, 

vykdo profesinį planavimą miškuose, pro-
jekto Natura 2000 miške įgyvendinimą, 
stiprina miško savininkų kooperatyvus, 
vertina miško želdinių ir žėlinių būklę, 
vykdo fitosanitarinę registruotų įmonių 
importuojamos ir eksportuojamos me-
dienos (ypač taros medienos) kontrolę ir 
stebėseną, prižiūri ir populiarina medie-
nos vartojimą ir medienos klasterį, orga-
nizuoja profesinį švietimą, mokslinius ty-
rimus ir saugomų miškų vadybą.

Įmonė Bavarijos valstybiniai miškai 
įkurta 2005 m. liepos 1 d., dabar valdan-
ti visus žemės valstybinius miškus. Refor-
ma siekta sukurti į privataus ūkio princi-
pus orientuotą įmonę, skirtą ūkininkauti 
Bavarijos valstybiniuose miškuose. Įmo-
nei priskirtas 808 tūkst. ha žemės plotas, 
kuriame – 720 tūkst. ha miškų. Tai di-
džiausia miškų įmonė Vokietijoje. Įmo-
nės struktūra reglamentuota Valstybinių 
miškų įstatyme. Jos valdymo organai: 2 
pirmininkai, 9 narių priežiūros taryba ir 
22 narių konsultacinė taryba. Įmonės su-
dėtyje yra 41 mūsų miškų urėdijos dydžio 
padalinys (plotas 25-40 tūkst. ha), 374 
girininkijos, 1 miško technikos atrami-
nis punktas, 2 miškų mokymo centrai, 1 

Prof. dr. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, prof. habil. dr. dr. h. c. ROMUALDAS DELTUVAS

Europos miškų tinklo dalyviai

Pasauliui reikia miško – toks buvo 68-ojo Vokietijos miškininkų sąjungos suvažiavimo, vykusio gegužės 17-21 d. Ba-
varijos žemės Regensburgo mieste, leitmotyvas. Vokietijos miškininkų sąjunga suvažiavimus rengia kas 2 metai, į 
juos susirenka per 1000 dalyvių. Parengiama plati seminarų, profesinių ekskursijų, kultūrinė programa, organizuojama 
žymių politikos ir miško ūkio atstovų podiumo diskusija, miško auginimo ir medienos produktų gamybos paroda, todėl 
kiekvienas toks renginys būna didelis iššūkis sąjungos vadovybei. Suvažiavime, be mūsų dviejų Lietuvos atstovų, da-
lyvavo Estijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Vengrijos ir Islandijos miškininkų delegacijos. Visas suvažiavimo darbas 
vyko  vokiečių kalba, o ekskursijose dažnai diskutuota ir tarmiškai. Žinoma, dėl to bavariško alaus skonis nepablogėjo...

Suvažiavimo dalyviai supažindinami su eglynų ugdymo tyrimais
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energetinės medienos centras ir 2 mede-
lynai. Įmonės personalą sudaro apie 2700 
tarnautojų ir darbininkų, jos metinė apy-
varta – apie 404 mln. eurų, metinis pelnas 
– 70 mln. eurų. 

Miškų urėdijos lygio padaliniuose dir-
ba 50-70 žmonių, iš jų – 10-12 miškinin-
kų. Metinis valstybinių miškų medienos 
tūrio prieaugis – apie 6,1 mln. m3. 2016 
m. iškirsta apie 4,7 mln. m3, iš jų – 3,8 
mln. m3 spygliuočių medienos. Nevykdo-
mi plynieji kirtimai (privačiuose miškuo-
se galima gauti leidimą plynai kirsti tik iki 
2 ha). Miškininkai ženklina medžius ne-
plyniems kirtimams. Sodinama tik treč-
dalyje miško veisiamo ploto ir tai daroma 
vis mažiau. 

Bavarijoje yra 160 miško rezervatų 
(valstybiniuose miškuose – 154, bendruo-
meniniuose ir privačiuose – 6), užimančių 
7316 ha. Užbaigti 407 ir tvarkomi 158 Na-
tura 2000 projektai.

Apie 1,4 mln. ha Bavarijos miškų yra 
privatūs, juos valdo 700 tūkst. savinin-
kų. Vidutinis miško valdos plotas nesiekia 
3 ha. Du trečdaliai privačių miško valdų 
yra mažesnės negu 20 ha. Stambiosios ir 
vidutinės valdos per kelias savininkų kar-
tas vis dar yra ženklių pajamų šaltiniai, jas 
prižiūri ir jose ūkininkauja profesionalai 
miškininkai. O smulkiųjų valdų savinin-
kus tenka nuolatos remti. 

Miško savininkų kooperatyvai, kurių 
yra 136, turi 60 metų istoriją. Jiems pri-
klauso 160782 nariai, valdantys 1275487 
ha miškų. Privačiuose miškuose 2016 m. 
iškirsta apie 9,4 mln. m3 medienos. Miš-
kotvarkos projektai privačioms miško val-
doms neprivalomi. 

Bendruomeninė miško nuosavybė kai 
kuriose Bavarijos vietovėse gyvuoja šim-
tmečius – daugiau kaip 2200 miestų ir 

kaimų bendruomenių valdo apie 273000 
ha miškų. Įstatymas įpareigoja tuos miš-
kus atitinkamai tvarkyti bendruomenių ir 
visuomenės gerovei. Bendruomeniniuose 
miškuose 2016 m. iškirsta apie 1,4 mln. m3 
medienos. Miškotvarkos projektams reng-
ti bendruomeniniuose miškuose 2016 m. 
skirta 706 tūkst. eurų parama.

Visų Bavarijos miškų nuosavybės for-
mų interesus politiškai atstovauja skėtinė 
organizacija – Bavarijos miško savininkų 
sąjunga. Bavarijos privačių ir bendruome-
ninių miškų valdose 2016 m. įgyvendina-
miems projektams skirta 23,7 mln. eurų 
finansinė parama, iš jos 13,8 mln. eurų – 
spygliuočių miškų pakeitimui į lapuočius 
ir medynų ugdymui (7000 ha plote). Bava-
rijos žemės miškuose 2015 m. kilo 69 gais-
rai ir išdegė 17 ha, o 2016 m. – 7 gaisrai, 
išdegė 38 ha miško.

Suvažiavimo dalyviams surengtas Ba-
varijos žemės ir Regensburgo miesto va-
dovybės priėmimas. Bavarijos Mitybos, 
žemės ūkio ir miškų ministras Helmu-
tas Bruneris sveikinimo kalboje pažymė-
jo, kad miškas yra neatsiejama Bavarijos 
kultūros dalis, formuojanti tėvynės veidą. 
Ministras kvietė surasti tvarius sprendi-
mus dviem didiesiems iššūkiams: klima-
to kaitai ir demografiniams pokyčiams. Jis 
džiaugėsi, kad nacionalinė miškų inven-
torizacija parodė Bavarijos miškus esant 
senesnius, mišresnius ir turtingesnius 
ekologinių elementų (negyva mediena, 
biotopų medžiai); kad juose sukaupti di-
deli medienos tūriai, užtikrinantys tvarų 
žaliavinės medienos tiekimą; kad miškai 
ir mediena sukuria darbo vietas periferi-
joje, teikia daugybę paslaugų visuomenei. 
Nepaisant tokių nenuginčijamų faktų, vi-

suomenėje stiprėja poliarizacija, kai vieto-
je detalių matoma tik balta ir juoda spal-
vos. Kaip miško savininkas ir kaip miškų 
ministras, jis sakė gerai žinąs vieną dalyką 
– miške dirbantys žmonės myli savo pro-
fesiją, tačiau vis dar trūksta geresnio visų 
veiklos aspektų išaiškinimo visuomenei, 
ne visada visuomenės baimėms dėl miš-
ko priešpastatomos žinios ir informacija. 
Ministras kvietė skirti gamtinę miško ap-
saugą ir žavėjimąsi ne visada pateisinamu 
naujų rezervatinių teritorijų steigimu. Jis 
sulaukė audringų plojimų, pareiškęs skep-
tiškai vertinąs siekius rezervatais pavers-
ti didelius miškų plotus, nes mediena yra 
vis svarbesnė XXI a. žaliava. Jis tęsė nie-
kaip nesuprantąs politikos, skatinančios 
medieną auginti ne namie, prie savo durų, 
bet kitose pasaulio dalyse, ir gabenti ją į 
Vokietiją. 

Po ministro kalbos nutilus ovacijoms, 
mes sugebėjome prie jo prasibrauti, pri-
sistatyti, pagirti jo kalbą ir paprašyti jos 
teksto. Ministras mums bežiūrint davė 
atitinkamą nurodymą savo nustebusiam 
padėjėjui ir jau po poros dienų kalbos 
tekstas buvo mūsų elektroniniame pašte.

Miškininkų siekis auginti mišką ir 
medienos gamybai, remiantis šūkiu Sau-
goti ir naudoti, buvo patvirtintas politikų 
bei miškininkų podiumo diskusijoje –to-
kias kalbas vėl lydėjo plojimai. Audringai 
pritarta nuskambėjusiam teiginiui, nema-
loniam žaliesiems, kad pocūgė jau daug 
dešimtmečių sėkmingai auginama Vokie-
tijoje ir ji neturėtų būti laikoma svetima 
medžių rūšimi. Dažnoje diskusijoje, ypač 
susietoje su bioekonomika, buvo klausia-
ma: ar ateina į Vokietiją medienos amžius? 
Bioekonomikos taryba 2016 m. balandžio 

Prof. R. Deltuvas ir  
prof. E. Bartkevičius prie Bavarijos 

valstybinių miškų būstinės

Miuncheno technikos universiteto Miškininkystės katedros  
prof. R. Mosandl (dešinėje) ir Bavarijos valstybinių miškų  
atstovas H. Rudolf aiškina eglynų ugdymo subtilybes 

Vokietijos miškininkų suvažiavimo dalyviai
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mėn. Vokietijos vyriausybei įteikė memo-
randumą dėl medienos panaudojimo didi-
nimo ir miško ploto plėtros bioekonomi-
kos žaliavų gamybai. 

Šiuo metu Vokietijos miškingumas 
laikosi ties 32 proc. riba, nors praėjęs 67-
sis Vokietijos miškininkų sąjungos suva-
žiavimas kėlė uždavinį padidinti miškin-
gumą iki 40 proc. Tačiau iškyla dilema 
– kur rasti žemės miškų plėtrai? 

Nepaisant, atrodo, sėkmingai vyks-
tančios miško pakeitimo – spygliuočių 
miškų į lapuočius – programos, klimato 
kaitos grėsmių, Vokietijos 2017 m. me-
džiu išrinkta eglė, teikianti gerų galimy-
bių medienos pramonei. Išlieka plati erdvė 
diskusijai – kas kaip mato mišką ir kodėl?

Didžiulėje Regensburgo katalikų Šv. 
Petro katedroje  suvažiavimo dalyviams 
vyskupas aukojo šv. Huberto mišias. Jis 
savo pamokslą pateikė kaip įvairių šventų-
jų raštuose išlikusių minčių apie medžius 
ir mišką apžvalgą. Be vargonų muzikos 
mišias lydėjo gausaus medžioklinių ragų 
ansamblio atliktos religinės ir medžioklės 
melodijos. Tai buvo tikrai įspūdingas ren-
ginys. Mes, užsienio atstovai, buvome pa-
sodinti prie pat didžiojo altoriaus.

Labai šiltą įspūdį paliko Bavarijos 
mokyklų mokinių parengtų filmukų apie 
mišką, jo auginimą ir gėrybes konkurso 
rezultatų apžvalga ir nugalėtojų pagerbi-
mas suvažiavime. Vaikams visam gyveni-
mui turėtų išlikti tūkstantinio susirinki-
mo plojimai už jų nuoširdžias pastangas 
patiems suvokti ir kitiems paaiškinti miš-
ką.

Vienoje iš Regensburgo aikščių suva-
žiavimo metu veikė šventinė miško ūkio 
paroda, miesto gyventojams ir svečiams 
įdomiai pasakojusi apie miško prigimtį ir 
miškininkų darbą. 

Suvažiavimo dalyviams surengta per 
50 pažintinių ekskursijų. Mums teko da-
lyvauti dvejose. Pirmojoje ekskursijoje su-
sipažinome su 1974 m. įsteigta Fraizin-
go eglynų ugdymo barelių sistema 10 ha 
plote. Medynas buvo įveistas miško že-
mėje 1949 m., sodinant 10000 eglučių 1 
ha. Barelių skyrimo metu buvo išlikę apie 
5600 vnt./ha. Vokietijoje medynų ugdy-

mas pagrįstas vadinamųjų ateities me-
džių atranka – atrinkti jaunystėje ateities 
medžiai ugdomi iki pagrindinio kirtimo. 
Bandymo metu visiškai neugdytas barelis 
lygintas su 9 įvairių ugdymų variantais. 
Pastarąjį kartą barelių medžiai matuo-
ti 2016 m. – tai buvo 8 matavimas per 42 
metus. Neugdytame barelyje išlikę 1535 
medžiai iš buvusių 5580 (1974 m.). Jo ne-
paveikė audros, tik 1995 m. iškirsti 2 m3 
kinivarpų užpultų medžių. 

Nevargindami skaitytojų kitais skai-
čiais, pateiksime vokiečių mokslininkų iš-
vadas:

 mažinant stiebų skaičių, iškertamas 
tūris turėtų būti kompensuojamas didė-
jančiais pasiliekančių ateities medžių ma-
tmenimis. Pasirodė, kad labai plačiame 
ugdymo intensyvumo intervale pasilie-
kančių augti medžių skersmuo mažai rea-
guoja – tik stiprus ir ekstremalus ugdy-
mas turėjo esminį skatinantį poveikį 
medžių skersmens prieaugiui; 

 atskirų medžių stabilumas ugdytuo-
se bareliuose yra pranašesnis už kolekty-
vinį medyno stabilumą neugdytame bare-
lyje ir įgalina kirtimus derinti prie rinkos 
poreikių; 

 ugdytuose medynuose yra galimi po-
lajiniai (buko) želdiniai; be  to ugdytuose 
stabiliuose medynuose galimi ilgi miško 
atkūrimo laikotarpiai; 

 ekonominės priežastys gali pateisinti 
medyno ugdymą žemiau kritinės skers-
pločių sumos (prisiminkime E. Asmano 
teoriją apie kritinę skerspločių sumą). Pa-
didėjęs skersmens prieaugis intensyviai 
ugdytuose medynuose įgalina anksčiau 
gauti vertingesnius asortimentus. Ugdy-
mas leidžia anksčiau iš medyno gauti pi-
nigų, o pasirinktos kapitalo palūkanos 
gali teigiamai paveikti dirvos rentą. Di-
desnis ugdymų skaičius įgalina pasiekti 
diversifikacijos efektą laike, niveliuojant 
rinkos svyravimus.

Antroji ekskursija skirta susipažinti 
su privataus miško savininkų kooperaty-
vų veikla – lankėmės Aukštutinio Pfalco 
miško savininkų kooperatyvų susivieniji-
me (Bavarijoje yra 7 tokie susivienijimai, 
kurie, kaip skėtinės organizacijos, įteisinti 

federaliniame Miškų įstatyme). Susivieni-
jimas įsteigtas 1973 m., jame yra 25 ko-
operatyvai, jungiantys 26000 savininkų, 
kurie valdo 208000 ha miškų. Aukštuti-
nio Pfalco miško savininkų kooperatyvų 
valdomi miško plotai yra tarp 1500 ha ir 
23000 ha. Kooperatyvo narys, priklau-
somai nuo jo valdomo ploto (gradacija 5 
ha), moka 10-20 eurų metinį nario mokes-
tį. Kooperatyvas susivienijimui moka 50 
eurų ir plius 5 ct/ha metinį mokestį. Su-
sipažinome su įdomiais miškininkavimo 
pavyzdžiais: 140 metų eglių-kėnių-bukų 
medyne puoselėjama artimo gamtai ūki-
ninkavimo idėja; 100 metų eglyne jau kelis 
dešimtmečius vykdomi retinimo kirtimai 
benzopjūklais ir medkirtėmis (pastaruo-
ju metu medkirte T-40, galinčia prinešti 
ir apdoroti visą nupjautą medį prie valks-
mo); elninių žvėrių pakenkimais eglyne 
prie Čekijos sienos (šeimininkai kaltino 
kaimynus čekus nereguliuojant žvėrių 
bandos, iš ten atėję elniai daro žalą Aukš-
tutinio Pfalco miškams). Greta pažeistų 
eglynų aplankėme buvusią ir laikiną Su-
detų vokiečių, po Antrojo pasaulinio karo 
čekų negailestingai išvarytų iš namų, gy-
venvietę. Entuziastai kopė į geležinės už-
dangos laikus menantį pasienio apžvalgos 
bokštą. 

Kitas Vokietijos miškininkų sąjungos 
suvažiavimas vyks 2019 m. Saksonijos 
sostinėje – Drezdene.

Suvažiavimui pasibaigus, Europos 
miškininkų sąjungų delegacijos susirinko 
į metinį savo tinklo posėdį, kuriame pri-
statytos trumpos miškininkų sąjungų vei-
klos metinės ataskaitos (priminsime, kad 
2016 m. toks susitikimas vyko Trakuose). 
Mes supažindinome kolegas su Lietuvos 
miškininkų sąjungos veiksmais dėl vals-
tybinių miškų valdymo reformos, rodėme 
nuotraukas iš miškininkų protesto akci-
jos prie LR Seimo rūmų. Apskritai visos 
miškininkų sąjungos daug dėmesio skiria 
darbui su visuomene ir miško bičiulių ju-
dėjimui. 

Miškininkų sąjungų susitikimą 
2018 m. pasisiūlė organizuoti lenkų 
miškininkai.  

Portalas sukurtas miškininkams, miško bičiuliams ir miško produktų naudotojams

www.miskobirza.lt
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Ruošiamasi	Europos	ir	pasaulio	
miškų	apskaitai	2020	m.	

nesusivėrusiais medynais ir pastoviai neapaugusių mišku plotų iš-
skyrimas leis patikslinti nuotoliniais metodais nustatomą miško 
žemės plotą. Iš pastarojo metodo tikimasi pasauliniu mastu pagal 
tą pačią metodiką unifikuotai įvertinti įvairių šalių, regionų miško 
plotus ir jų dinamiką;

3. Duomenų apie atskirų šalių miškus suvedimui, jų apdoroji-
mui ir analizei pristatyta FRA-2020 platforma, veikianti on line reži-
me. Šio darbo įrankio kūrėjai vienos lentelės pavyzdžiu ekspertams 
pailiustravo „platformos“ veikimą. Planuojama šį darbo įrankį pilnai 
užbaigti ir pristatyti nacionalinių korespondentų susitikime 2018 m. 
sausio – vasario mėn. Ekspertai pastebėjo vieną iš svarbesnių trūku-
mų – tęstinumo su ankstesniais darbo įrankiais nebuvimą; 

4. Siekiant apskaitos unifikavimo, iš kitos pusės būtinumo 
atsižvelgti į regioninius miškų  ypatumus, numatyta 2018 m. or-
ganizuoti bendrą visų šalių, o vėliau pagal regionus nacionalinių 
korespondentų darbinius susitikimus;

5. Ekspertai apsvarstė globalaus lygmens su miškais susiju-
sius indikatorius, taikytinus vertinant Jungtinėse tautose darnaus 
vystymosi tikslų (SDG) realizavimą. Pasiūlyta 20 indikatorių, iš 
kurių svarbiausi, indikuojantys artėjimą link darnaus miškų ūkio, 
yra: miško plotų pokytis, antžeminės biomasės sankaupa miške, 
miškų plotas legaliai išskirtose saugomose teritorijose, miškų plo-
tai su ilgalaikiais miškotvarkos projektais, su nepriklausomomis 
sertifikavimo sistemomis, iškirstas medienos tūris, jos legalumo 
atsekamumas, pažeistų ir degraduojančių miškų plotai. 

Išvykos į Suomijos miškus metu ekspertai susipažino su Šiau-
rės Karelijos Privačių miškų miško savininkų asociacijos veikla, ūki-
ninkavimo privačiuose miškuose organizavimu, Suomijos pelkėmis, 
jų panaudojimu ir konservavimu bei Koli nacionaliniu parku, orien-
tuotu į eksperimentus su natūriniu ūkiu, lydimine žemdirbyste. 

 Prof.  Andrius KULIEŠIS  
GFRA 2020 nacionalinis korespondentas,  

miškų apskaitos ekspertų pasitarimo dalyvis

Pradedant 2000 m. pasaulio miškai 
pagal Jungtinių Tautų maisto ir že-
mės ūkio organizacijos programą 

yra apskaitomi kas 5 metai. Europos miš-
kų apskaita derinama su Ministrų konfe-
rencijos Europos miškams išsaugoti data, 
o konferencija dažniausiai taip pat vyksta 
kas 5 metai. Artimiausia eilinė Ministrų 
konferencija planuojama 2020 m. Slova-
kijoje. 

Europos ir pasaulio miškų apskaitos 
procesas yra nenutrūkstamas, nuolat 
tobulinamas apskaitos turinys, naudo-
jami metodai, atsižvelgiant į vis naujus 
Europos ir viso pasaulio miškams išky-
lančius iššūkius.

Suomijoje, Joensuu mieste birželio 12-16 d. vyko Pasaulinės 
miško išteklių apskaitos GFRA-2020 ekspertų konsultacinis pa-
sitarimas. Tai septintasis nuo 1987 m. miškų pasitarimas. Anks-
tesni pasitarimai taip pat vyko Suomijoje, Kotkoje. Miško apskai-
tos ekspertų konsultacinis pasitarimas Joensuu organizuotas FAO 
bendradarbiaujant su Suomijos Gamtos išteklių institutu (LUKE), 
finansuojant Europos Komisijai, FAO, Suomijos užsienio reikalų, 
Žemės ir miškų ūkio ministerijoms. Jame dalyvavo 41 ekspertas iš 
Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos bei trijų Oke-
anijos šalių, taip pat 32 ekspertai iš tarptautinių organizacijų – 
FAO, UNEP (Jungtinių tautų aplinkos programa), UNFF (Jung-
tinių tautų miškininkystės forumas) bei 3 stebėtojai studentai iš 
Suomijos, Kanados ir Australijos universitetų.

Pasitarime siekta išnagrinėti ir aprobuoti Pasaulinės miško 
apskaitos FRA – 2020 m. metodinius, techninius ir technologi-
nius sprendimus. Darbo grupėse ir plenariniuose posėdžiuose pa-
tikslinta ir aprobuota:

1. Pasaulinės miškų apskaitos FRA-2020 turinys:
a) pritarta duomenų 10 lentelių pateikimui pagal kiekvienos 

šalies turimą informaciją ir 15 rodiklių pateikimui pagal įvairių 
tarptautinių organizacijų disponuojamą informaciją, patikrintą ir 
reikalui esant patikslintą nacionalinių korespondentų;

b) pritarta Jungtinių Tautų ekonominės komisijos Europai 
(UNECE) darnaus miškų ūkio monitoringo ekspertų pasitarimo, 
vykusio gegužės mėnesį Tromso, pasiūlymui iš miško žemės ploto 
išskirti ir pateikti informaciją apie laikinai nesusivėrusius taip pat 
pastoviai neapaugusius miškus medynais plotus; 

c) skirstant miško plotą pagal ūkininkavimo tikslus, pritarta 
ploto įvertinimui pagal visas tame plote taikomas funkcijas, taip 
pat įvertinant  kiekvienam plotui vieną pirminę funkciją; 

2. Nuotolinių metodų taikymas miško plotų apskaitoje su-
laukė nemažai kritikos iš ekspertų, atstovaujančių šalis su pati-
kimu miško plotų vertinimu, taikant antžeminės inventorizacijos 
metodus. Tikimasi, jog išskyrimas miško žemės plotų su laikinai 
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1 pav. Kopų tvirtinimas žabų užtvaromis

vyko. Ieškota kitų būdų stabilizuoti šių 
kopų slinkimą. 

Apie 1830 m. smėlio žolėmis buvo 
apželdinta Urbo kopa (kalnas) prie Nidos 
ir kopa tarp Juodkrantėje išlikusio miško 
(dabartinės sengirės ant parabolinių kopų) 
ir jūros kranto. Kai šis būdas nepadėjo ap-
saugoti Naglių kaimą nuo užpustymo, 
nutarta didžiąsias kopas želdinti mišku, 
pasinaudojant Wittenbergo universiteto 
profesoriaus J. D. Titiaus (Johan Daniel  
Ticijus) 1768 m. parengtame mokslinia-
me darbe pasiūlytu būdu (Bezzenberger, 
1889). Be abejo, pasinaudota ir vėlesnėmis 
publikacijomis šiais klausimais bei prak-
tine patirtimi tvirtinant kopas Vakarų 
Prūsijos pajūrio pakrantėje (Krause, 1850). 

Kalninių pušų planingas sodinimas  
nerijoje pradėtas 1870 m., vadovaujant ko-
pų inspektoriui Efa (Franz Ephia). Nuo  
1873 m. imta įrengti ir mechanines 
kvadrato formos užtvaras iš sukaltų kuo-
liukų, o vėliau iš įkastų į smėlį medžių 
šakelių ir nendrių kuokštų ar iš jų supintų 
30-50 cm aukščio tvorelių. Į iškastas so-
dinimui duobutes buvo dedama marių 
dumblo, mergelio ar net molio. Smėlio 
paviršių pridengdavo sukapotais žabais 
ar jūros dumbliais (1 pav.). Želdintojai 
kalnapušių sodmenis atsiveždavo dau-
giausia iš introdukcinių arealų Vokietijoje 
ir Danijoje. Žemesnėse reljefo vietose so-
dinta ir paprastoji pušis.

Kalninės	pušys	Kuršių	nerijoje:	
istorija	ir	dabartis	
Kalninių	pušų	želdinimo	istorija
Priminsiu, kad kalninė pušis (Pinus mugo 
Turra) paplitusi Vidurio ir Vakarų Euro- 
pos kalnuose. Karpatuose ir Alpėse jos 
auga iki 2500-2700 m aukščiau jūros lygio, 
iki miško ribos ir būna 3-5 (8) m aukščio. 
Gyvena iki 300 metų. Šviesamėgė, atspari 
šalčiui, šalnoms, sausroms. Užterštam 
orui atsparesnė už paprastąją pušį (Nava-
saitis, 2005). Savo areale dažniausiai auga 
intragresivinėse dviejų jos varietetų P. mu-
go Turra ir P. uncinata Mill. exMirb. po- 
puliacijose. Dėl laisvo, atsitiktinio tos pačios 
populiacijos individų kryžminimosi (pan-
miksijos) susiformavo didelė formų įvai- 
rovė (Peпшас, Циртаутас, 1984). Pagal 
tai kalninė pušis yra pati polimorfiškiausia 
(ryškiai skirtingos formos individų buvi-
mas rūšyje) rūšis visoje pušies gentyje. 

Dėl sąlyginai gero augimo nederlin- 
giausiose ir sausiausiose Europos žemėse 
ši pušis XIX a. viduryje pradėta sodinti 
pustomuose smėlynuose ir eroduojamuose 
dirvožemiuose Vokietijoje, Danijoje ir kt. 
Sėklos šiems želdiniams buvo renkamos 
šiose mišriose gamtinio arealo populiaci-
jose (Peпшас, Циртаутас, 1984). 

Siūlymai apželdinti Kuršių nerijoje 
aukštąsias slenkančias kopas mišku sie-
jami su danų kilmės želdinimo inspek-
toriumi Sorenu Bjornu (Soren Bjorns). 
Tačiau dėl menkos valstybės paramos tai  
įgyvendinti XIX a. pirmoje pusėje nepa-

ASU prof. emeritas, habil. dr. EDVARDAS RIEPŠAS

Kai kur nerijoje pirmiausia buvo sodi-
namos smėlio žolės (Amophilla arenaria), 
o po 2-3 metų – kalninės pušys. Pustomi 
didžiųjų kopų smėlynai tvirtinti 4x4 ir 
3x3 m dydžio mechaninėmis užtvaromis 
(kvadratais), įterpiant į smėlį 60 cm ilgio 
žabus arba nendres. Kupstynėje prieš 
mechaninį sutvirtinimą buvo išlyginami 
statesni kupstai. Kopų šlaituose (ypač sta-
tesniuose) mechaninės užtvaros darytos 
2x2 m dydžio. 

Kopos prie Nidos (Urbo ir Angių kal- 
nai) apželdintos 1875-1885 m., prie Preilos  
ir Pervalkos nuo 1897 m. Prie Smiltynės 
intensyviai želdinti pradėta nuo 1880 m.,  
vadovaujant kopų želdinimo meistrui Šive-
kui (Schiwek) ir L. Hagenui (Schwappach, 
1927). Prie Smiltynės, ant aukščiausios 
kopos tebestovi paminklas Liudvikui Ha-
genui.

Intensyvus želdinimas baigtas apie 
1905 m. Neapželdintos liko tik dvi didžių-
jų kopų atkarpos: tarp Juodkrantės ir Per-
valkos (patenka dabartinis Naglių rezer- 
vatas) bei tarp Nidos ir dabartinės vals-
tybinės sienos (Grobšto rezervatas). 

XX a. pirmoje pusėje kilę du pasauli- 
niai karai šiuos darbus sustabdė. Atli-
kus 1949 m. Kuršių nerijoje miškų ir kopų 
inventorizaciją buvo parengtas techninis 
agromiško melioracijos projektas. Nusta-
tyta, kad degvietės įvairiose naudmenose 
sudarė 528 ha, iš jų 247 ha aukštose ko-

2 pav. Aukštos kopos viršūnėje, toliau nuo atvirų erdvių 
70 metų kalninės pušys siekia tik apie 0,5 m aukščio

MIŠKININKYSTĖ
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pose, 158 ha kupstynėje ir 123 ha palvėje. 
Vėliau šios degvietės apželdintos papras-
tosiomis ir kalninėmis pušimis. 

Prieškarinis kalninių pušų plotas 1963 
m. buvo sumažėjęs apie 10 proc. (1 lentelė). 
Per 78 metus iki 2015 m. šių pušų želdynų 
plotas sumažėjo 45 proc.

Per 35 intensyvaus želdinimo metus Lie-
tuvos teritorijai priskirtoje Kuršių nerijoje 
buvo sutvirtinta ir apželdinta per 2500 ha  
smėlynų, iš jų – per 2400 ha kalninėmis 
pušimis (Daujotas, 1958). Kalninės pušys 
sodintos visose pagrindinėse Kuršių neri-
jos augavietėse. Didžiausi masyvai – kopų 
viršūnėse ir šlaituose, pačiose nederlingiau-
siose, tik kritulių drėkinamose augavietėse. 
Mažesniais plotais įveista kupstynėje ir 
palvėje. Didesni kalninių pušų masyvai  
suskirstyti kvadratais, tarp jų kas 28 m pa-
likti pravažiavimai. Kas penktas iš jų (kas 
140 m) buvo išsaugomi kaip keliai ar prieš-
gaisriniai proskiebiai (Daujotas, 1958).

Želdinimo	tikslai
Prieš beveik 150 m. pradėtų sodinti kal- 
ninių pušų želdynai Kuršių nerijoje atliko 
savo paskirtį – sustabdė smėlio pustymą,  
kopų slinkimą į marias (galime grožėtis 
netoli Preilos 68 m aukščio Senosios smuk- 
lės (Wetzekrugo), Karvaičių, Pervalkos ir  
kitomis kopomis). Buvo apsaugotos nuo  
užpustymo gyvenvietės, keliai, išsaugota 
žmonėms gyventi būtina aplinka. Kalna-
pušių želdynai, sudarydami tankią, tam-
siai žalią žemaūgių medelių dangą, gerai 
išryškina reljefo formas. Jeigu didžiosios 
kopos būtų apželdintos paprastosiomis 
pušimis, kaip neretai yra siūloma dabar, jos 
supanašėtų su žemyninių kopų pušynais, 
netektų vizualinės estetinės vertybės. 

Kuršių nerijos kalninių pušų želdynai 
aukštosiose kopose pripažinti UNESCO 
pasaulio paveldo kultūrine vertybe. Tai ir 
pasauliniu lygiu tokio masto analogo ne-
turintis miškininkystės pasiekimas. Todėl 
juos numatyta išsaugoti, o persenusius, 
džiūstančius – atkurti. 

Žemumose (palvėje), kupstynėje, že-
mesnėse kopose, rekreacinio prioriteto te- 
ritorijose šie želdiniai tapo nepageidau-
jami. Jie pavojingi miško gaisrams kilti, 
visiškai netinka poilsiavimui, neatlieka ir 
apsauginių, ūkinių miško funkcijų. Todėl 
yra rekonstruojami, pakeičiant kitų vietinių 
medžių rūšių želdynais arba formuoja-
mos atviros erdvės – smiltpievės, kurių 
Kuršių nerijoje trūksta. Per artimiausią 
dešimtmetį numatyta rekonstruoti apie 
300 ha tokių kalninių pušų želdynų.

Kilmė
Kuršių nerijoje augančių kalninių pušų 
kilmė nustatyta naudojantis DNR tyrimų 
rezultatais (Danusevičius, 2015). DNR 
haplotipų palyginimas su įvairių kalninės 
pušies arealo vietų populiacijų haplotipais 
parodė didžiausią panašumą su pietvakarių 
Vokietijos Schwarzwald populiacijomis. 
Kuršių nerijos kalninės pušies genofon-
das yra aukštos genetinės įvairovės, todėl 
nėra genetinių grėsmių jo atkūrimui nau-
dojant vietinį, jau prie nerijos adaptacinės 
aplinkos prisitaikiusį genofondą. Ypač 
verta išsaugoti retai aptinkamus P. mugo 
ssp. unicata ir ssp. P. mugo pumillio mor-
fotipus. Nutarus žūstančius kalninių pu-
šų želdynus aukštosiose kopose atkurti 
žemaūgėmis pušaitėmis, verta įkurti ssp. 
P. mugo pumillio klonų sėklinę plantaciją 
(Danusevičius, 2016).

Morfologinių	formų	įvairovė
L. Čibiras 1963 m. nustatė, kad Kuršių 
nerijoje auga trijų kalninės pušies varietetų 
individai: rostrata Ant., rotundata Ant. ir 
pumillio Haenke. Vyrauja P. mugo f. rotun-
data.

Atlikus tyrimus didesniame kaip 500 
ha plote visose Kuršių nerijos kalninių 
pušų augavietėse, nustatyta, kad pagal lajų 
formą išsiskiria kūginės, padrikos, skėtinės 
ir rutulinės lajų formos individai (Peпшас, 
Циртаутас, 1984). Pagal šakojimąsi ir 
spyglių tankį – kompaktinės ir įprastinės 
lajos formos individai. Visos šios for-
mos gali būti aptinkamos kiekviename 
kalninių pušų želdyne. Vyrauja kūginių 
(21-65 proc.) ir padrikų (18-51 proc.) lajų 
kalninės pušaitės. Retai aptinkami labai 
dekoratyvūs rutulinių lajų (iki 0,5 proc.) 
individai. Šios dekoratyvių lajų kalninės 
pušys silpnai auga ir vyresnio amžiaus 
želdynuose būna nustelbtos sparčiau 
augančių formų individų arba išnykusios. 
Šliaužiančios formos kalninės pušys pasi-
taiko labai retai, nes išlieka tik atskirai (ne-
tankiame želdyne) augančios, dažniausiai 
tik atvirose erdvėse. 

Pagal kankorėžių formą išsiskiria in-
dividai su asimetriškais kablelinės for-
mos kankorėžiais, kurių sėklinių žvynų 
skydeliai yra atsilenkę į viršų, taip 
pat simetriškais apvaliai kiaušiniškos 
formos kankorėžiais, kurių sėklinių 
žvynų skydeliai yra plokšti. Šių formų 
kalninių pušų santykis želdiniuose apy-
lygis. Patikimo ryšio tarp lajų formų 
ir kankorėžių formų nenustatyta. Dėl 
masinės hibridizacijos negalima tikėtis 
gauti grynus minėtų formų individus iš 
sėklų surinktų Kuršių nerijos kalninių 
pušų želdynuose. Juos patikimai pa-
dauginti galima tik skiepijant.

Dekoratyvinių sodmenų rinkoje (me- 
delynuose) galima įsigyti keliolika skir-
tingų kalninių pušų formų (taksonų), 

Paminklas L. Hagenui netoli Smiltynės

Metai 1937 1963 1977 1987 2001 2009 2015

Plotas,	ha 2415 2164 2038 1874 1813 1458 1350

1 lentelė. Kalninių pušų želdynų plotų raida Kuršių nerijos teritorijoje (pagal miškotvarkų duomenis)

3 pav. 70 metų kalninės pušys aukštos kopos viršūnėje 
prie tako išaugo iki 1-1,5 m aukščio
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daugelis jų yra žemaūgiai (http://www.
medeliai.lt/spygliuociai/pusys/kalnines.
html). Tačiau jų adaptacinės savybės skir-
tingose aplinkos sąlygose dažniausiai yra 
nežinomos.

Ekologijos	ypatumai
Kuršių nerijoje kalninės pušys auga daugia-
stiebiais (iki 10 vnt. iš vieno kelmelio) me-
deliais, todėl jų želdynai yra labai tankūs 
(iki 50 tūkst. stiebelių 1 ha), nors buvo so- 
dinta dažniausiai grupėmis po 2-4 pušaites. 
Vėliau grupinio sodinimo atsisakyta (Dau-
jotas, 1958). Priklausomai nuo mechaninių 
užtvarų išsidėstymo smėlynuose ir pavir-
šiaus reljefo, sodinimo vietų skaičius svy-
ruodavo nuo 10 iki 15 tūkst. vnt/ha.

Aukštų kopų viršūnėse, toliau nuo pa-
kraščių, kalninės pušys dažnai neviršija 1 m  
aukštį, retai išauga aukštesnės kaip 1-1,5 m  
(tik prie takų ar kitų atvirų erdvių, kur 
geresnis apšvietimas ir didesnis mitybinis 
plotas šaknims; 2 ir 3 pav.). Jos panašios 
į išsikerojusius krūmus su 2-10, o kartais  
ir daugiau stiebelių iš vieno kelmelio. Šių 
pušaičių didžiausia šaknų masė (apie 70 
proc.) išsidėsčiusi paviršiniame 0-10 cm 
smėlio sluoksnyje. Net 98 proc. šaknų masės  
yra 0-50 cm sluoksnyje. Horizontalios 
šaknys nutolsta nuo kelmelio vidutiniškai 
apie 3-4 m, tačiau  prie atvirų erdvių jos 
gali nutolti net iki 10 m. Paviršinė šaknų 

sistema ypač gerai sutvirtina ir apsaugo 
nuo pustymo smėlynus (4 pav.). Formuo-
jasi gana stora miško paklotė iš spyglių ir 
šakučių pakritų, kuri apsaugo paviršinius 
smėlio sluoksnius nuo išdžiūvimo, pra-
sideda dirvodaros procesai. 

Leidžiantis nuo kopų viršūnių papė-
džių link kalninių pušų aukštis didėja, 
o papėdėje bei kupstynėje jau auga labai  
tankiais, neįžengiamais brūzgynais. Vidu- 
tinis aukštis 2-3 m, 1 ha būna 25-30 
tūkst. stiebelių. Sausos apatinės šakos 
išsidėsčiusios didesniame kaip 2/3 stiebe- 
lių ilgio. Jos labai degios. Todėl šių auga-
viečių želdynuose miško gaisrai ypač dažni 
ir sunkiai užgesinami. 

Palvėje kalninės pušys vyresniame am-
žiuje pasiekia net 5-6 m vidutinį aukštį, 1 
ha būna apie 5-10 tūkst. stiebelių (5 pav.).  
Jų medynai taip pat sunkiai praeinami,  
labai degūs. Paviršiniame 0-10 cm dirvo-
žemio sluoksnyje rasta 53 proc. visos 
šaknų masės (6 pav.). Skeletinės šaknys 
siekia gruntinius vandenis. Dirvodaros 
procesai intensyvesni – susidaro stora, la- 
biau susimineralizavusi miško paklotė. 
Šiose augavietėse kalninių pušų želdynus 
visais atvejais tikslinga rekonstruoti. Pa-
likti tikslinga tik nedidelius plotelius, kaip 
ekspozicijos objektus turistams.

Kalninės pušys labiau negu paprasto- 
sios pušys yra pažeidžiamos šaknis pūdan- 

čių grybų – šakninės pinties [Heteroba- 
sidion annonsum (Fr.) Bref.] ir pūstojo 
gniaužtenio (Rhizina undulata Fr.), (Va-
siliauskas, 2001). Kalninių pušų sanitarinė 
būklė pirmą kartą buvo įvertinta 1979 me-
tais. Rasti 895 grupėmis džiūstančių pušų 
želdiniai apie 10 ha plote. Konstatuota, kad 
5,8 ha plote pušys nudžiūvo dėl šakninės 
pinties pažeidimų, 3,4 ha – nuo pūstojo 
gniaužtenio (Vasiliauskas, 1998).

Po 3 metų (1983 m.) naujų, grupėmis 
džiūstančių pušų židinių plotas padidėjo 
iki 20 ha. Pastebėta, kad palvėje kalninės 
pušys džiūsta  beveik vien nuo šakninės 
pinties (7 pav.), o kopagūbrių viršūnėse ir 
šlaituose apylygiai nuo šakninės pinties ir 
pūstojo gniaužtenio.

Per pastaruosius dešimtmečius paste- 
bėtas pūstojo gniaužtenio židinių ma-
žėjimas. Jo biologija mažai tyrinėta, todėl 
prognozuoti šio grybo galimus pažeidimus 
atkuriamuose kalninių pušų želdynuose 
sudėtinga (8 pav.). Būtina patikslinti abiejų 
šių grybų židinių likvidavimo technologi-
jas, remiantis mokslinių tyrimų duome-
nimis specifinėse Kuršių nerijos aplinkos 
sąlygose. 

Kalninės pušys yra atsparesnės už pa-
prastąsias pušis spygliakritės grybinei ligai 
(Vasiliauskas, 2001). Todėl auginant sod-
menis rūpesčių dėl šios ligos yra mažiau. 

4 pav. Kalninės pušies vidutinio modelinio medžio (70 metų) šaknų 
sistema aukštos kopos viršūnėje

5 pav. Rekonstruotinos persenusios 
kalninės pušys palvėje

6 pav. Kalninės pušies vidutinio modelinio medžio (87 metų) šaknų 
sistema palvėje su gruntiniais vandenimis 0,8 m gylyje

8 pav. Atkurti kalninės 
pušies želdiniai

7 pav. Šakninės pinties pažeisti 
kalninės pušies želdiniai
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 Generalinė miškų urėdijos mobilioji 
miško kontrolės grupė 2016 m. atliko 30 
planinių ir neplaninių patikrinimų 23 
miškų urėdijose. Tikrinta medienos ruo-
šos, miško atkūrimo, apsaugos bei tvarky-
mo darbai, biržių atrėžimas, nenukirsto 
valstybinio miško pardavimas apvaliosios 
medienos apskaita ir jos gabenimo doku-
mentų išrašymas. Dažniausiai pasitaikan-
tys pažeidimai: medienos gabenimo važ-
taraščiai pildomi pažeidžiant galiojančių 
teisės aktų reikalavimus (Alytaus, Kupiš-
kio, Dubravos, Šalčininkų, Šilutės,  Tytu-
vėnų, Nemenčinės, Jonavos, Kaišiadorių 
miškų urėdijose), neteisingai nustatomi 
medienos tūriai grupiniu matavimo me-
todu, medienos tūriai miško sandėliuose 
neatitinka nurodytų apskaitose (Rietavo, 
Kretingos miškų urėdijose), parduodant 
nenukirstą valstybinį mišką ne aukciono 
būdu neteisingai nustatomas kirstinų me-
džių tūris bei padaringumas (Biržų, Jona-
vos, Ignalinos, Radviliškio, Tytuvėnų miš-
kų urėdijose). Remiantis Mobiliosios 
miško kontrolės grupės nustatytais pažei-
dimais  skirtos drausminės nuobaudos 3 
miškų urėdams ir 21 miškų urėdijų vals-
tybiniam miškų pareigūnui. 

Pažymėtina, kad patikrinimų metu 
nenustatyta pažeidimų Trakų, Rokiškio, 
Anykščių, Šakių, Kazlų Rūdos, Ukmergės 
miškų urėdijose.

Miškų	kontrolės	rezultatai	sklaido	neveiksnumo	mitus
Generalinio miškų urėdo įsakymais 

miškų urėdijose nustatyta nauja nenu-
kirsto valstybinio miško skyrimo ir par-
davimo ne aukciono būdu tvarka, kuri 
sugriežtino nenukirsto valstybinio miško 
pardavimo kontrolę; nustatytas reikala-
vimas viešinti informaciją apie einamąją 
dieną miškų urėdijose visiems pirkėjams 
kraunamą apvaliąją medieną, kas sustipri-
no medienos gabenimo kontrolę.  

Per dvejus Mobiliosios miško kontrolės 
grupės veiklos metus miškų urėdijose sustip-
rintas medienos ruošos, medienos apskai-
tos bei medienos gabenimo tvarkos reikala-
vimų laikymasis, sugriežtintas nenukirsto 
valstybinio miško ne aukciono būdu parda-
vimas, pagerėjo biržių atrėžimo, miškų at-
kūrimo bei tvarkymo darbų kokybė.

 Valstybinėje miškų tarnyboje liepos 24 
d. aptarti šių metų pirmo pusmečio miškų 
kontrolės rezultatai. Pažymėtina, kad, ly-
ginant su 2016 m. pirmu pusmečiu, padi-
dėjo 16 proc. miško kirtimo apimtys pri-
vačiuose miškuose, išduota apie 5000 
leidimų kirsti mišką, suderinta virš 11000 
pranešimų apie ketinimus kirsti mišką (iš 
viso leista kirsti apie 1972 tūkst. m³ me-
dienos arba 315 tūkst. m³ daugiau, negu 
pernai tuo pačiu laikotarpiu), suderinta 
virš 1500 miškotvarkos projektų. 

Stebėta per 2000 privačių miško valdų, 
atlikti 176 planiniai ir 247 neplaniniai pa-
tikrinimai. Jų metu nustatytas 191 pažei-
dimas, skirtos 177 administracinės bau-
dos, pateikti pažeidėjams 56 nurodymai 
trūkumams pašalinti.

Vykdant įsipareigojimus Nacionali-
nei mokėjimo agentūrai, patikrinta 321 
ha įveistų želdinių kokybė, 974 ha miško 
žemėje jaunuolynų ugdymas,  72 ha miško 
atkūrimas po stichinių nelaimių. 

Organizuoti 144 reidai, 62 susitiki-
mai su vietos gyventojais. Miškų naudo-
jimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais 
konsultuota per 24000 miško savinin-
kų, paskelbti 28 straipsniai spaudoje ir 9 
straipsniai interneto tinklapyje, dalyvauta 
6 televizijos ir radijo laidose.

Per šių metų pirmą pusmetį patikrinta 
miškininkavimo kokybė 10 miškų urėdijų. 
Už nustatytus pažeidimus administraci-
nėmis baudomis nubausta 14 miškininkų.

Intensyvesnės miškų kontrolės dėka 
per šių metų pirmą pusmetį nustatyta 119 
neteisėtų kirtimų atvejų, iš jų – 64 priva-
čiuose miškuose. Iš viso už įvairius pažei-
dimus buvo nubausti 239 asmenys, skirta 
20000 eurų baudų. Pažeidėjams pateikti 
ieškiniai dėl padarytos žalos atlyginimo, 
kurie sudaro apie 55000 eurų, 7 bylos per-
duotos teismams. 

Parengta pagal GMU, VMT inf. 

MIŠKININKYSTĖ

Forest King F
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Didžioji dalis svetimžemių grybų 
rūšių Lietuvoje yra augalų ligų 
sukėlėjai – mikroskopiniai gry-

bai, randami tik ant svetimžemių augalų 
maitintojų, ir tik maža dalis (dažniausiai 
pavojingi invaziniai patogenai) puola vie-
tines augalų rūšis. Nedaugelis atėjūnų yra 
makromicetai – stambius, plika akimi ge-
rai matomus vaisiakūnius turintys grybai. 
Lietuvoje jų užregistruota 20 rūšių. Kai 
kurie jų žinomi jau nuo senovės. Pavyz-
džiui, pastatų medienos ardytojas žalinga-
sis trobagrybis netgi buvo laikomas vietine 
rūšimi, nors gamtoje Europoje buvo aptik-

tas vos vieną kartą. Molekuliniais tyrimais 
nustatyta, kad šis pastatų medienos ardy-
tojas atkeliavo iš Azijos. 

Tik trys iš svetimžemių makromice-
tų yra augalų patogenai – tai šaltalankinė 
kempinė, auganti ant šaltalankių; vaistin-
goji maumpintė – ant maumedžių ir ti-
krasis ausiagrybis, aptinkamas ant šeiva-
medžių ir uosialapių klevų. Bet nė vienas 
iš šių grybų nekelia pavojaus  miškams ir 
želdynams. Pirmieji du yra labai reti, ap-
tikti tik po vieną kartą (vaistingoji maum-
pintė net ir neberasta nuo 1966 m.). O ti-
krasis ausiagrybis yra silpnas patogenas, 

dažniau gyvena kaip saprotrofas. Lietu-
voje jis auga tik ant svetimžemių ir net-
gi invazinių augalų šeimininkų. Tiesa, jis 
pastaruoju metu plinta, matyt dėl švelnė-
jančio klimato ir didėjančio maistmedžia-
gių kiekio aplinkoje. Gausiai jo radome 
Juodkrantės kormoranų kolonijoje, kur 
kas rudenį išauga ant ten išplitusių šeiva-
medžių. 

Kitos svetimžemės grybų rūšys yra 
arba mikoriziniai, sudarantys sąjungą su 
tam tikromis medžių rūšimis, arba sapro-
trofai, mintantys yrančia augaline me-
džiaga. 

Lietuvoje rašytinių žinių apie grybus randama nuo XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios ir pirmuosiuose straipsniuose bei 
knygose minimos svetimžemės grybų rūšys. Nuo to laiko pranešimų apie grybus atėjūnus iš kitų Europos ir pasaulio 
vietų vis gausėjo, o ypač per pastaruosius porą dešimtmečių. Prie to prisidėjo ir politiniai pokyčiai: atsivėrus valstybių 
sienoms, suintensyvėjo transporto, prekių srautai bei žmonių kelionės, į Lietuvą vis daugiau įvežama ar per ją gabena-
ma augalinės medžiagos, kurioje būna įvairiausių grybų sporų ar grybienos. Be to, pastarieji dešimtmečiai pasižymėjo 
dažnesnėmis švelniomis žiemomis, kurios leido plisti piečiau augančioms grybų rūšims. Pamatę neįprastus grybus, 
žmonės juos tuoj fotografuoja, siunčia skaitmenines nuotraukas specialistams ir ieško konsultacijų.

Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ, dr. REDA IRŠĖNAITĖ, dr. JONAS KASPARAVIČIUS, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas
Prof. ERNESTAS KUTORGA, Vilniaus universitetas

Didieji	grybų	pasaulio	atėjūnai	–	pavojingi,	
nekenksmingi	ar	tiesiog	įdomūs?

Tikrojo ausiagrybio vaisiakūniai 
ant šeivamedžio šakų 

Grakščiojo kazlėko 
vaisiakūniai 

Raudonojo auksabaravykio 
vaisiakūnis

Ravenelio poniabudėlės 
vaisiakūniai darže

Visiškai išaugęs Arčerio 
tinklagrybio vaisiakūnis

Perpjauti raudonojo auksabaravykio 
vaisiakūniai 
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Didžioji dauguma Lietuvoje 
randamų svetimžemių mikorizinių 
grybų yra susiję su maumedžiais: 

maumedyninis baltikas, grakštusis ir pilka-
sis kazlėkai, maumedyninė guotė, dėmėtoji 
geltonpėdė ir tuščiakotis baravykenis. Tai 
nekelia nuostabos, nes maumedžių gam-
tinio arealo riba yra netoli nuo Lietuvos, 
jie daugiau kaip 200 metų introdukuoti 
parkuose ir miško želdiniuose. Taigi, gry-
bams partneriams buvo pakankamai laiko 
ir galimybių apsigyventi mūsų šalyje. 

Su kita svetimžeme medžių rūšimi 
paprastuoju buku susijęs  iš svetur atke-
liavęs mikorizinis grybas – pilkšvažalis 
piengrybis. Šie grybai Lietuvoje žinomi 
jau ne vieną dešimtmetį, kai kurie randa-
mi praktiškai visur, kur tik auga jų augalai 
partneriai. Jie irgi nekelia didesnių proble-
mų Lietuvos ekosistemoms, nes mikori-
zę sudaro tik su svetimžemiais medžiais, 
nekonkuruoja su vietiniais mikoriziniais 
grybais ir neužaugina didelių kiekių vai-
siakūnių, kad pakeistų aplinkoje mitybi-
nių medžiagų balansą. 

Apie XX a. 9 dešimtmečio pabaigą į 
Lietuvos pajūrio miškus Kuršių nerijoje 
atkeliavo iš Šiaurės Amerikos mikorizinis 
grybas – raudonasis auksabaravykis, kurį 
vietiniai gyventojai bei Neringos lankyto-
jai vadina „raudonuoju baravyku“ ar „bal-
sevičiuku“. Šis grybas sudaro mikorizę su 
svetimžeme kalnine pušimi ir su vietine 
paprastąja, užaugina didžiulius kiekius 
vaisiakūnių ir sparčiai plinta. Iki 2007 m. 
jis buvo žinomas tik Kuršių nerijoje, o da-
bar aptinkamas ir žemyninėje Lietuvos 
dalyje bei Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, 
Latvijoje. Mikologai nuogąstauja, kad šis 
agresyviai plintantis grybas gali išstum-
ti mums gerai pažįstamus ir mėgstamus 
grybus, kurie taip pat sudaro mikorizę su 
pušimis (pušyninis baravykas, pušyninė 
rudmėsė, paprastoji voveraitė ar įvairūs 
kazlėkai).   

Bene keisčiausi iš atėjūnų yra sapro-
trofiniai grybai, keliaujantys kartu su va-

zoniniais augalais, sodinukais ar medie-
nos mulčiu, o kartais ir kaip kultūriniai 
augalai, tiesiog „pabėgantys“ iš auginimo 
vietų. Toks „pabėgėlis“ yra dvisporis pie-
vagrybis, kuris plačiai auginamas grybų 
ūkiuose ir keletą kartų buvo aptiktas gerai 
įtręštame dirvožemyje aplink šiltnamius 
arba darže. Tačiau šis pievagrybis neplin-
ta, nes grybiena, matyt, neištveria lietu-
viško šaltojo sezono. 

Nors Lietuvos ūkiuose neauginamos, 
su medienos mulčiu atkeliavo ir Lietuvoje 
jau kartą išdygo raukšlėtažiedė gleiviabu-
dė – vienas iš žmogaus auginamų valgomų 
grybų. Jų vaisiakūniai – stambūs ir efek-
tingi, iš tolo netgi gali priminti baravykus. 
Bet apvertus kepurėlę iškart pasimato 
skirtumas: apačioje yra lakšteliai ir dau-
giakampės žvaigždės forma sutrūkinėjęs 
rinkys (arba kitaip žiedas). Kaip ir dvispo-
rio pievagrybio, raukšlėtažiedės gleivia-
budės vaisiakūnių pasirodymas tėra vieno 
sezono „stebuklas“ – šios gleiviabudės pas 
mus neperžiemoja. 

Taip pat šalčių nepakelia ir net lauke 
praktiškai neužauga keturios kitos iš šil-
tų kraštų (kai kurios net iš tropikų) ki-
lusios grybų rūšys. Durpinis ausūnis 
kartais gali nemaloniai nustebinti šiltna-
mių savininkus, išaugdamas vazonuose 
ar stelažuose, neretai net ir labai gausiai 
priaugindamas rusvų, banguotos lėkštelės 
formos, kremzles ar standžius drebučius 
primenančių vaisiakūnių. Vazoninių gė-
lių mėgėjai kartais suglumsta, išvydę ša-
lia kaktuso ar žydinčios gėlės išlindusius 
kuokštelius šviesių Brezadolos balsvių ar 
gumbakočio lepūnio vaisiakūnių. Ir jau 
visai fantastiškai atrodo vazone išsistiebę 
ryškūs citrinos spalvos geltonųjų lepūnių 
vaisiakūniai. Bet nė vienas jų taip pat di-
delio pavojaus nekelia, nebent kas nors pa-
mėgintų iš jų pasigaminti vakarienę – nei 
vienas jų nėra valgomas, o geltonasis lepū-
nis ir nuodingas. 

Su dekoratyviniais augalais, tiksliau 
– jų žemėmis, matyt, atkeliavo pakan-

kamai atsparus mūsų klimatui iš Šiaurės 
Amerikos kilęs grybas, vis dažniau aptin-
kamas sodų ir daržų trąšioje žemėje. Tai 
į raudonus, iš žemės lendančius pirštus 
panaši Ravenelio poniabudėlė. Šis gry-
bas giminingas mūsų vietinei paprastajai 
poniabudei – „ritasi“ iš žemėje glūdinčių 
„kiaušinių“. Subrendę vaisiakūniai bjau-
riai atsiduoda dvėseliena, gausiai lankomi 
musių, kurios laižo dvokiančią, bet sal-
daus skonio masę vaisiakūnio viršuje ir iš-
nešioja toje masėje esančias grybų sporas. 

Tai pačiai poniabudinių šeimai pri-
klauso ir pats nepaprasčiausias pastarųjų 
metų atėjūnas – Arčerio tinklagrybis, ki-
lęs iš Naujosios Zelandijos bei Australijos. 
Į Europą jis pateko XX a. pradžioje tikriau-
siai su iš tų kraštų importuota avių vilna. 
Nuo to laiko jis sėkmingai išplito šiltesnė-
se Europos vietovėse, 2011 m. aptiktas ir 
Lietuvoje, gausiai augantis Kartenos apy-
linkėse. Nepastebėti šio grybo neįmano-
ma – jau „kiaušinių“ stadijoje vaisiakūniai 
būna stambūs ir gausūs. Tikras siurprizas 
ištinka, kai plyšta „kiaušinio“ apdangalas 
ir išsiveržia 4-6 skaisčiai raudoni, apie 10 
cm  ilgio „čiuptuvai“. Vaizdas išties su-
krečiantis, o jei dar pridėsim stiprų grybo 
skleidžiamą dvėselienos kvapą... Nevel-
tui anglai šį grybą vadina „velnio pirštais“ 
arba „dvokiančiuoju aštuonkoju grybu“. 
Arčerio tinklagrybis vien dėl užauginamo 
didelio kiekio biomasės gali turėti neigia-
mos įtakos ekosistemoms, kuriose plinta 
– mat gali pakeisti nusistovėjusį maisto 
medžiagų balansą. Lietuvoje kol kas pavo-
jaus nekelia, nes nuo pirmojo užregistruo-
to atvejo daugiau šis grybas nebuvo rastas. 
Būdamas tokios išskirtinės išvaizdos, jis 
tikrai būtų patraukęs mačiusiųjų dėmesį.

Pabaigai reikia pasakyti, kad aptin-
kant svetimžemius stambiuosius grybus 
ypač svarbus vaidmuo tenka visuome-
nei. Grybų vaisiakūniai išauga tik trum-
pam (kelioms dienoms ar savaitėms) ir 
mokslininkams mikologams atspėti, kur 
jie pasirodys, neįmanoma arba  turi labai 
pasisekti, kad jie atsirastų tinkamu laiku 
tinkamoje vietoje. Todėl ypač svarbu, kai 
nepažįstamus ar neįprastus grybus žmo-
nės nufotografuoja ir atgabena tyrėjams. 
Taip nustatomos ir naujos Lietuvoje rū-
šys arba sužinomos naujos jau seniau pa-
sirodžiusių grybų radavietės. Daugelio ir 
šiame straipsnyje aprašytų grybų rūšių 
pavyzdžius mokslininkams atgabeno su-
sidomėję piliečiai, kuriems esame labai 
dėkingi.

Sode išdygę raukšlėtažiedės 
gleiviabudės vaisiakūniai

Vazone išdygę gumbakočio 
lepūnio vaisiakūniai
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vėgraužiai tipografai. Jų židiniuose sanitariniais kirtimais 
iškirsta apie 15718 m3 medienos 497 ha plote. Palyginus su 
2016 m. pirmu pusmečiu, žievėgraužių židiniai sumažėjo 
88 ha. Nors mūsų tarnybos specialistų vykdomas žievėgraužio 
tipografo populiacijos sekimas rodė 15 proc. didesnį pirmos 
generacijos skraidžiusių vabalų kiekį, tikėtina, kad šių kenkė-
jų plitimą pristabdė lietinga, vėsi pirma vasaros pusė bei miš-
kų urėdijų taikomos miško sanitarinės apsaugos profilakti-
nės priemonės. Buvo išdėstytos 4511 feromoninės gaudyklės, 
5471 m3 vabzdžiagaudžių medžių ir medienos. 

Miško želdinius ir žėlinius, kaip ir įprasta, labiausiai nio-
kojo pušiniai straubliukai (pakenkta 118 ha). Jų naikinamosios 
priemonės atliktos 89 ha. Prieš sodinimą apdorotos per 9 mln. 
sodmenų šaknys insekticidu ar mėšlo-molio tyre, 466 ha kas-
tos duobutės pušiniams straubliukams gaudyti. 

Monitoringo metu iki liepos mėn. vidurio vidutiniškai vie-
noje duobelėje sugautas 1091±62* vabalas. Pernai tuo laikotar-
piu – 523±41* vabzdžiai (* – standartinis nuokrypis). Galima 
teigti, kad šio kenkėjo populiacija šiemet yra 2 kartus gausesnė 
nei pernai.

2568 ha miškų registruotos medžių grybinės ligos (apie 
44 proc.  visų židinių ploto). Atlikus priemones 582 ha židinių 
likviduoti. Didžiausius ligų židinių plotus tradiciškai sudaro: 
drebulinės pinties pažeisti medynai (1208 ha), džiūstantys uo-
synai (1032 ha). Antram šių metų pusmečiui išlieka 1941 ha 
chroniškų židinių.

Valstybinių	miškų	sanitarinės	
būklės	apžvalga   2017	m.	I-ame	pusmetyje
 

Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, per šių metų pirmą-
jį pusmetį valstybiniuose miškuose užregistruota mažiau vabzdžių, 
ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų veiksnių pažeidimų, o tai yra 
apie  1400 ha. Miško sanitarinės apsaugos priemonės atliktos 1761 ha.

2017 m. pirmame pusmetyje valstybiniuose miškuose 
užregistruoti pažeidimai (ha)

Miško pažeidimus
sukėlę veiksniai:

Naujai užregistruoti 
pažeidimai ir iš ank-

stesnio apskaitos 
periodo likę chroniški 

pažeidimai

Atliktos priemonės 
židiniuose

vabzdžiai 712 606

infekcinės	ligos 2568 582

gyvūnai 1897 48

abiotiniai	ir	kt.	
pažeidimai

724 525

Iš	viso: 5901 1761

Per pirmą pusmetį vabzdžių pažeidimai užregistruoti 1061 ha 
(apie 12 proc. nuo visų židinių ploto). Žalingiausi buvo medžių lie-
menų kenkėjai, pažeidę 591 ha miškų. Didžiąją dalį pažeidimų su-
darė eglių liemenų kenkėjai (571 ha), iš kurių gausiausi buvo žie-

KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS, Valstybinė miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas
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URĖDIJOSE 

Sortimentas

2017	m.	
birželio	
mėn.	

vidutinė	
kaina

Indeksas															
2017	m.	

sausis=100

2017	m.	
sausio	-	

birželio	mėn.	
vidutinė	
kaina

Pušies	pjautinieji	rąstai 55 100 55

Eglės	pjautinieji	rąstai 62 97 63

Ąžuolo	pjautinieji	rąstai 181 87 203

Uosio	pjautinieji	rąstai 112 96 113

Drebulės	pjautinieji	rąstai 43 96 44

Beržo	pjautinieji	rąstai 73 100 73

Juodalksnio	pjautinieji	rąstai 60 105 58

Pjautinieji	spygliuočių	smulkieji	rąstai 46 96 48

Pjautinieji	lapuočių	smulkieji	rąstai 37 103 36

Eglės	popierrąsčiai 25 96 26

Pušies	popierrąsčiai 25 100 25

Beržo	popierrąsčiai 27 104 27

Drebulės	popierrąsčiai 23 105 23

Uosio	popierrąsčiai 44 110 42

Plokščių	mediena	(spygliuočių) 21 100 21

Plokščių	mediena	(lapuočių) 21 100 21

Malkinė	mediena 24 104 23

Iš	viso	apvalioji	mediena 38 97 39

Kainos be PVM ir transporto išlaidų                                                     GMU inf.

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

Žvėrys pažeidė 1897 ha miško (apie 32 proc. visų pažeidimų). 
Elniniai žvėrys pažeidė 1845 ha, bebrai– 42 ha. Šių žvėrių daroma 
žala  panaši kaip ir 2016 m.  Pastebima didesnė briedžių žala medy-
nams: nuo 107 ha per 2016 m. pirmą pusmetį ji padidėjo iki 143 ha. 
Pažeidimai pašalinti 606 ha.

724 ha miško užregistruoti abiotinių ir kitų veiksnių sukelti 
pažeidimai (apie 12 proc. visų židinių ploto). Beveik 84 proc. šių 
pažeidimų sukėlė vėtros – įvairiu intensyvumu išvertė ir išlaužė 
medžius 608 ha plote. Vidutiniškai registruotame židinyje buvo iš-
versta-išlaužta apie 37 proc. medžių. Padariniai likviduoti 518 ha, 
pagaminta apie 27 tūkst. m3 medienos. 

Per pirmąjį šių metų pusmetį valstybinių miškų sanitarinei bū-
klei gerinti atlikta įvairių profilaktinių darbų: iškabinti 10457 in-
kilai, išvalyti 8209 ankstesniais metais iškelti, aptverti 464 skruz-
dėlynai, atrinkti ir pažymėti 604 uoksiniai medžiai, įrengtos 35 
stebyklos plėšriesiems paukščiams 71 ha želdinių-žėlinių. 

Prognozės 2017 m. antrajame pusmetyje 

Miško 
kenkėjai:

2017 m. 
I	pusmetis

Prognozė 2017 m. 
II	pusmečiui

Medžių	lajų nedaug
medžių lajų kenkėjų 

masinio dauginimosi 
židinių neprognozuojama 

Medžių	lie-
menų	

nedaug
žievėgraužio tipografo 

plitimo rizika išlieka vėjo 
pažeistuose eglynuose

Želdinių-
žėlinių,	
jaunuolynų	

nedaug
kenkėjų populiacija ir 

daroma žala stabili 

Grybinės	ligos daug

chroniškų ligų 
(uosių džiūvimas, 

drebulinė pintis) pažeisti 
plotai išliks dideli 

Šių metų antrajame pusmetyje sanitariniu požiūriu nepa-
lankiausia padėtis numatoma Pietų ir Pietryčių Lietuvos miš-
kuose, kur nebus laiku sutvarkytos žalios eglių vėjavartos-vė-
jalaužos. 

Pušiniai straubliukai gaudomojoje duobelėje
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Žievėgraužių tipografų gaudyklė



20       2017 LIEPA

Viena iš plačiausiai taikomų ūkinių 
priemonių – kirtimai genetinių iš-
teklių objektuose yra būtina sąlyga 

medynų įvairiaamžės struktūros suforma-
vimui. Geriausiai visa sistema išsaugoma, 
kai ji vienu metu yra įvairiose vystymosi fa-
zėse. Todėl specialistai pataria ūkininkauti 
taip, kad populiaciją sudarytų jaunuoly-
nai, pusamžiai, pribręstantys ir brandūs 
medynai. Seminare į tai atkreiptas miškų 
urėdijose dirbančių specialistų, girininkų 
dėmesys. 

Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų departamento Miškininkys-
tės skyriaus vyriausioji specialistė Zita 
Bitvinskaitė priminė teisinį įvairių kirti-
mų reglamentavimą miško medžių gene-
tiniuose draustiniuose. Valstybinės miškų 
tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus 
vyriausiasis specialistas Darius Raudonius 
pristatė pastarųjų 10 metų vykdytų ūkinių 

priemonių ir paskutinių 6 metų suprojek-
tuotų ūkinių priemonių detalios analizės 
rezultatus pagal atskiras medžių rūšis bei 
aptarė veiksnius, apsunkinančius ūkinių 
priemonių projektavimą ir įgyvendinimą. 
Šio skyriaus vyriausiasis specialistas Val-
mantas Kundrotas pranešime apibūdi-
no genetinių išteklių išsaugojimo reikšmę 
formuojant naują Europos Sąjungos miškų 
politiką, įvairių ūkinių priemonių įtaką ge-
netinei įvairovei, genetinių išteklių panau-
dojimo praktinėje selekcijoje potencialą.   

Rokiškio miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas Julius Adamonis pasidali-
no genetinių išteklių objektų priežiūros ir 
naudojimo patirtimi miškų urėdijos miš-
kuose. Jo teigimu, šie darbai pradėti dar 
1967-1975 m., įveisiant pirmos kartos pu-
šies ir eglės sėklines plantacijas. Jų veisimo 
ir priežiūros entuziastingai ėmėsi buvęs 
vyriausiasis miškininkas Juozas Matuzo-

nis, vėliau tęsė Rimantas Kapušinskas, Sta-
nislovas Šakūnas, padedant tuometiniam 
miškų ūkio ir miško pramonės ministro 
pavaduotojui Vincentui Verbylai, minis-
terijos valdybos viršininkui Stepui Myko-
laičiui, kitiems šios srities žinomiems spe-

Siekiant išsaugoti valstybiniuose miškuose esamus miško medžių genetinius išteklius ateičiai, būtina kūrybingai 
taikyti kai kurias ūkines priemones. Propaguojant jas, Valstybinė miškų tarnyba su Rokiškio miškų urėdijos 
miškininkais birželio 14 d. surengė regioninį seminarą, kuriame apžvelgtos genofondo objektų apsaugos, nau-
dojimo, atkūrimo galimybės ir problemos. Jame dalyvavo Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
Kęstutis Česnavičius, Miškų instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Virgilijus Mikšys, Rokiškio miškų urėdas Ben-
jaminas Sakalauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos aplinkos 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 ob-
jektus. Surengta pažintinė išvyka į Rokiškio miškų urėdijos miško genetinių išteklių objektus.

Rūpinantis	miško	genetinių	išteklių	
palikimu	ir	jų	ateitimi	

Miško genetinius objektus pristato Rokiškio miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas 
Julius Adamonis (dešinėje)

Kaip formuoti ir atnaujinti genetinius objektus diskutuoja 
su kolegomis dr. V. Mikšys (centre)    

Regioninį seminarą pradėjo VMT direktoriaus 
pavaduotojas K. Česnavičius (kairėje) ir Rokiškio 
miškų urėdas B. Sakalauskas
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cialistams. Jų skatinami rokiškėnai vėliau 
įveisė maumedžio, dygiosios eglės ir kitų 
medžių rūšių sėklinės plantacijas tuome-
tiniame Rokiškio miškų ūkyje. Tačiau bė-
gant metams medžiai tapo aukšti, vaini-
kai platūs, o kankorėžiai augo tik ant šakų 
galų. Juos nurinkti tapo sudėtinga ir nee-
konomiška.   

„Šiemet buvo nukirsti paskutiniai 5 ha 
anuomet įveistos paprastosios pušies sė-
klinės plantacijos. Juolab, kad pirmuosius 
43-jų klonų kankorėžius jau rodo 2012 m. 
įveista 5 ha naujos kartos paprastosios pu-
šies sėklinė plantacija. Plantacinės pušies 
sėklų esame sukaupę daugiau nei 3 metų 
rezervui, o besivystant konteinerinei miš-
ko sodmenų auginimo technologijai sėklų 
reikės dar mažiau. Todėl pastaruosius 5 ha 
buvusios pušies plantacijos skirsime nau-
jos kartos paprastosios eglės sėklinei plan-
tacijai. 

Iki šiol džiaugiamės beveik 15 ha plo-
te 1967 m. įveistos paprastosios eglės sė-
klinės plantacijos derliumi. Prieš 3 metus 
derėjusi plantacija šiemet vėl žada neblogą 
sėklų derlių. Medžiai čia nežemi – kanko-
rėžiai dažniausiai kabo 12-15 m aukštyje ir 
dar aukščiau. Juos sėkmingai renkame nu-
pjaudami derančių medžių viršūnes. Toks 
prieš 20 metų tuometinio vyriausiojo miš-
kininko S. Šakūno išbandytas kankorėžių 
rinkimo metodas pasiteisina ir dabar: kan-
korėžius skinti nuo nukirstų viršūnių yra 
daug sparčiau ir pigiau, negu išlaikyti me-
chanizmą su bokšteliu ir važinėti kankorė-
žių skynėjams prie kiekvieno medžio. Nu-
pjautaviršūnės eglės sėkmingai formuoja 
naujas viršūnes ir po kurio laiko puikiai 
dera. Be to, tokiu būdu ir šiek tiek pristab-
domas medžių augimas į aukštį. 

Turimas paprastosios pušies ir eglės 
plantacinės kilmės sėklų rezervas yra tin-
kamas platinti visoje šalies teritorijoje. O 
štai 2006 m. įveistos („R – atitinkanti ko-
kybės reikalavimus“) 68 klonų juodalksnio 
bei 2012 m. įveistos („I – išbandyta“) 43 
klonų paprastosios pušies sėklinių planta-
cijų sėklos platintinos tik mūsų kilmės ra-
jone. Dar mažiau komerciškai patrauklios 
sėklos ir iš jų išauginti miško sodmenys 
yra sėklinių medynų ar genetinių drausti-
nių kilmės. 

Vykdant Nacionalinės miškų ūkio sek-
toriaus plėtros 2012-2020 m. programos 
nuostatas, kitų miškų urėdijų medelynus 
dažniausiai domina jų ir aplinkinių kilmės 
rajonų veiklos teritorijoje tinkamos augin-
ti ir platinti sėklos ir miško sodmenys, pir-

menybę teikiant plantacinei kilmei. Šiuo 
atveju, orientuojantis į Lietuvos rinką, ge-
rai, kad sumažėjo medžių kilmių rajonų ir 
kilmių rajonų atžvilgiu esame neblogoje 
strateginėje vietoje.

Kadangi pušies, eglės ir juodalksnio 
sėklinius medynus ir miško genetinius 
draustinius sėklų ruošos prasme dubliuoja 
miško sėklinės plantacijos, juos praktiškai 
laikau Rokiškio krašto pasididžiavimu, re-
prezentacija ir baze miško genetinių ište-
klių moksliniams tyrimams. Vienas toks 
išskirtinis objektas – paprastosios pu-
šies sėklinis medynas Kamajų girininki-
jos Vinkšnynės miške. Čia auga nemažai 
individų su miško genetikos ir selekcijos 
mokslo srities specialisto dr. Juliaus Danu-
sevičiaus apibūdintos „apykaklinės pušies“ 
morfologiniais požymiais. Deja, medynas 
jau pasiekė techninės brandos amžių ir vis 
dažniau diskutuojame apie jo tinkamumą 
siaurabiržiams kirtimams, atkuriant to 
paties medyno sėklomis. Ar patikimai iš-
laikys jaunoji karta motininio medyno ge-
nofondą?

Norėčiau pažymėti, kad miško geneti-
kos ir selekcijos srityje gilų pėdsaką palieka 
prof., dr. Darius Danusevičius, ėmęsis pa-
prastosios pušies genetinių draustinių in-
dividų genų tyrimų. Šių tyrimo medžiaga 
atskleidė nemažai įdomybių ir apie Rokiš-
kio girininkijos Apūniškio miško pušynų 
kilmę. Neabejoju, nemažai genetinių iš-
teklių įdomybių atskleistų ir Kamajų giri-
ninkijos Salagirio miško karpotojo beržo, 
Dusetų girios mažalapės liepos genetiniai 
draustiniai ar šios girininkijos Kalvių miš-
ko paprastosios eglės sėklinis medynas.

Bet kol kas miško sėkliniuose medy-

nuose jų nuostatai skelbia, kad čia „me-
džiai kertami ir ištraukiami esant grunto 
įšalui (išskyrus skubius sanitarinius kir-
timus) <...> Gerai, kad ąžuolo gilės pačios 
nubyra. O kaip nuraškyti kankorėžėlius 
juodalksnio sėkliniame medyne? Veiklą 
genetiniuose draustiniuose dar konkre-
čiau apsprendžia Miško kirtimų taisyklių 
99 punktas: II ir III miškų grupių miškuo-
se, esančiose saugomose teritorijose, miš-
ko kirtimai ir medienos ištraukimas drau-
džiamas nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. 
Taigi, beržo sėklų genetiniame draustinyje 
nerenkame taip pat. 

Visgi galime didžiuotis, turėdami iš-
skirtinę galimybę prižiūrėti ir saugoti 
visą puokštę genofondo išteklių: papras-
tosios pušies, paprastosios eglės, papras-
tojo ąžuolo, karpotojo beržo, juodalksnio, 
mažalapės liepos ir net drebulės geneti-
nius draustinius, sėklinius medynus, ban-
domuosius želdinius, sėklines plantacijas. 
Tai sudaro 110,42 ha arba 0,51 proc. Ro-
kiškio miškų urėdijos valdomų valstybinės 
reikšmės miškų ploto“ – pažymėjo prane-
šime Julius Adomonis.

Išvykoje kiekviename genofondo 
objekte aptarti atlikti ūkininkavimo reži-
mai bei gauti rezultatai, pateikti pasiūly-
mai tolesniam ūkininkavimui genofondo 
atkūrimui ir išsaugojimui. Pasitarimo da-
lyviai vieningai pritarė susidariusiai nuo-
monei, kad siekiant ilgą laiką išsaugoti 
miško medžių genetinius išteklius būtina 
ūkines priemones projektuoti tikslingai, 
atsižvelgiant į visas ekologines, gamtines 
ir technines sąlygas, laiku ir operatyviai 
jas vykdyti.

MG inf.

Miško genetinių išteklių panaudojimą praktinėje selekcijoje pristato VMT 
Miško genetinių išteklių skyrius vyr. specialistas V. Kundrotas  
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Buvęs	girininkas	profesinę	veiklą	
tęsia	savo	miške	
Pernai konkurse „Pavyzdingai tvarkoma 
privati miško valda“ iš 28 atrinktų  miško 
valdų geriausiai tvarkoma pripažintas Šal-
čininkų rajono Pačebatų kaime miškinin-
ko Algirdo Gusto prižiūrimas 5,3 ha miš-
ko sklypas. Konkurso vertintojų teigimu, 
čia sėkmingai įgyvendintos visos konkurse 
vertintos ūkinės priemonės: pagrindiniai ir 
ugdomieji kirtimai, miško atkūrimas, jau-
nuolynų priežiūra, pasinaudojant ES para-
ma dalis miško pritaikyta visuomenės po-
reikiams – rekreacijai. 

Anot kitąmet 60-metį švęsiančio valdos 
šeimininko Algirdo Gusto, gerai prižiūrėti 
savo mišką yra jo profesinė pareiga, pajamų 
šaltinis ir palikimas anūkams. 

„Pablogėjus sveikatai 2003 m. turėjau at-
sisakyti girininko pareigų. Pragyvenimui su 
sūnumi Modestu įkūrėme įmonę „Forestvi-
la“. Aš užsiėmiau medienos gamyba ir miško 
pirkimais, sūnus – medienos prekyba, logis-
tika. Taip pat jis bandė ant medienos augin-
ti „Šitaki“ grybus, kurie Vakaruose Europos 
šalyse labai vertinami. Tačiau pas mus jų au-
ginimas nepasiteisino. Vėliau prie mūsų pri-
sijungė ir sūnus Virginijus. Tačiau 2007 m., 

Išmoktos	gyvenimo	pamokos	
tvarkant	miškus

kai mano sveikata visai suprastėjo, išėjau iš 
„Forestvilos“, pasiimdamas savo akcijų dalį 
mišku. Manimi pasekė ir sūnus Virginijus, 
pasukęs į mokslą, tapęs filosofijos mokslų 
daktaru. Įforminęs individualią veiklą, kaip 
įmanydamas tvarkau savo ir sūnaus miškus. 
Nors vaikštau tik su ramentais, darbus or-
ganizuoju pats. Gyvenimas privertė sėsti 
prie kompiuterio, ieškoti ES paramos priva-
čiai miškininkystei. Pradėjau dar 2007-2013 
m. nuo  ugdomųjų kirtimų, kadangi jų susi-
darė nemaži plotai. Vėliau pabandžiau įgy-
vendinti rekreacinius projektus, kurie taip 
pat pavyko. Tuomet kreipėsi į mane pažįsta-
mi miško savininkai, kad padėčiau parengti 
panašius projektus. 

Prieš keletą metų nutariau dalyvau-
ti LMSA organizuojamame konkurse. Pa-
skatinimui buvau pakviestas į baigiamąjį 
šio konkurso renginį Trakuose, „Trasaly-
je“. Pabendravęs supratau, kad čia susirin-
kę miško savininkai rimtai puoselėja savo 
mišką, rūpinasi jo ateitimi. Man pasidarė 
įdomu, o kaipgi aš atrodau šių savininkų 
fone. Po trejų metų įvertinus mano triūsą 
trečia vieta Vilniaus apskrityje, dar dau-
giau dėmesio ėmiau skirti privačiam miški-
ninkavimui. Pernai konkurse mano miško 

Apžiūrimi už ES paramą miško valdoje padaryti 
rekreaciniai įrenginiai

Diskusijos dalyviai

Lietuvos miško savininkų asociacija, siekdama skatinti miško savininkus efektyviau ūkininkauti miško valdose, birželio 30 d. 
Šalčininkų rajone surengė kasmetinį renginį – miško dieną „Išmoktos gyvenimo pamokos tvarkant ir prižiūrint privačius miškus“. 
Aplankyta 2016 m. konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privataus miško valda“ nugalėtojo miškininko Algirdo Gusto miško valda. 
Po pietų Tribonių kaime, UAB Šalčininkų žuvininkystės ūkyje surengta konferencija, kurioje miško savininkams, miško darbų ran-
govams  aktualūs klausimai aptarti su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku, Nacionalinės mokėjimų agentūros, Valstybinės darbo 
inspekcijos, Miško darbų rangovų asociacijos, UAB „Biržų žemtiekimas“, suomių bendrovės „Logset“, kitų įmonių atstovais.

Tradicinė dovana A. Gustui – 
pavyzdinę miško valdą žyminti iškaba

valdai skirta daugiausiai balų“, – pasakojo 
svečiams  A. Gustas.     

Mintys	iš	konferencijos
Miško darbų rangovų asociacijos pirminin-
kas  Vidmantas Jusas pranešime įvardijo 4 
veiksnius, nuo kurių pastaruoju metų ne-
mažai priklauso miško darbų paslaugas tei-
kiančių įmonių veikla ir pajamos. Tai vals-
tybinių miškų valdymo pertvarka, privačių 
miškų supirkimas, darbo jėgos trūkumas, 
žemi darbų įkainiai. 

„...Prieš dešimtmetį steigiantis naujoms 
miško darbų rangos įmonėms žmonės matė 
galimybę užsidirbti, ko nors pasiekti, o dabar 
įmonės stabdo veiklą, nes ji tampa nuosto-
linga. Vien valstybinių miškų valdymo mo-
delio pakeitimas rangovų problemų neiš-
spręs. Todėl įkūrėme Miško darbų rangovų 
asociaciją, kad galėtume pabelsti į valdžios 
langus – gal išgirs ir mus?...

Dauguma rangovų teikia įvairias dar-
bų paslaugas ir privačiuose miškuose. Taip 
jau sutapo, kad švedams pradėjus domėtis 
Lietuvoje privačiais miškais, buvo įvestas 5 
proc. mokestis už parduotą pagamintą me-
dieną ir nenukirstą mišką. Kirsti savo mišką 
savininkui tapo nuostolinga. O parduoda-
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mas kirstiną mišką su žeme užsieniečiams 
savininkas sutaupo apie 20 proc. gaunamų 
lėšų. Bet nusipirkę miško valdą užsieniečiai 
dėl tų pačių priežasčių neskuba kirsti. O kai 
nekertama, nereikia ir miško atkurti, ugdyti. 
Todėl privačiuose miškuose sumažėjo ran-
gos darbų daugiau kaip trečdaliu. 

Žiūrint į perspektyvą, ši situacija atei-
tyje gali būti naudinga rangovams, nes dar-
bus privačiuose miškuose užsakys stambūs 
savininkai, nereikės  mažuose sklypeliuose 
kirsti po 100 ktm, kaip dabar. Švedai reika-
lauja, kad būtų sertifikuotos visos medienos 
gamybos grandinės. Tai privers rangovų 
įmones sertifikuotis pagal tarptautinius rei-
kalavimus. To Lietuvoje kol kas nėra.

Nedidele paspirtimi rangovams tapo ES 
paramos projektai. Ypač populiarus buvo 
miškų veisimas. Bet dabartinės taisyklės 
ir lėšų administravimas to imtis neskatina 
žemių savininkus. Kadangi pinigus admi-
nistruoja Žemės ūkio ministerija, tai euro-
piniai pinigai nedings – jie bus perskirsty-
ti ūkininkams. Bet rangovams dėl to nebus 
daugiau darbų.  

Dėl emigracijos ir senstančių gyvento-
jų mirčių tuštėjant kaimams ir miesteliams 
nėra kam sodinti miško. Tenka kviestis at-
sitiktinius žmones, kurie neturi motyvaci-
jos gerai dirbti. Darbo biržos kursuose ban-
do ruošti miško pjovėjus, bet jie dažnai net 
benzopjūklo nebūna rankose laikę. O pama-
tę su trenksmu griūnantį medį iš miško pa-
bėga ir daugiau negrįžta. 

Nežinau nei vienos mokyklos, kuri tu-
rėtų galimybę išmokyti dirbti miške kirti-
mo mašinų ir medienos traukimo traktorių 
operatorius. Todėl rangovai labai rizikuoja 
patikėdami savo techniką tokiems prakti-
kantams. Realiai išmoksta dirbti tik kas ke-
lintas. Bet išmokusieji netrukus išvažiuoja į 
Norvegiją, kur už tokį pat darbą gauna kelis 
kartus didesnį atlygį.

Per 27 nepriklausomybės metus iš Sta-
tistikos departamento nesu gavęs jokio klau-
simo apie mano veiklą miške, nors visokių 
ataskaitų pildome kas mėnesį. Kodėl niekam 
neįdomu, kiek privačiose miško darbų ran-
gos įmonėse dirba žmonių, kokiais įrankiais 
ir mechanizmais jie dirba, kiek uždirba. Dau-
guma visuomenės net neįsivaizduoja, kad 
miškuose darbus atlieka ne miškų urėdijos 
žmonės, o samdomi rangovai. 

Miškų ūkio darbai niekada nebuvo gerai 
apmokami, lengvi ir patrauklūs, o daugiau 
kaip  dešimtmetį darbų įkainiai dar mažė-
ja. Mūsų asociacija užsakė Aleksandro Stul-
ginskio universitete studiją objektyviems 

įkainiams nustatyti. Analizės pagrindu nu-
statyti miško pjovėjo ir kirtimo mašinos 
operatoriaus vidutiniai darbo įkainiai. Jie 
1,5 karto didesni už miškų urėdijų nustato-
mus įkainius. Tai rodo, kad rangovai dirba 
taupydami darbų saugos, kitų dalykų sąs-
kaita. Esame sutarę su Generalinės miškų 
urėdijos vadovybe bendrai aptarti studijos 
rezultatus ir esamą situaciją miškų urėdijo-
se“, – pažymėjo asociacijos vadovas V. Jusas. 

UAB „Biržų žemtiekimas“ produktų 
vadovas Andrius Pavilonis ir suomių ben-
drovės „LOGSET“ eksporto vadovas Pascal 
Rety supažindino konferencijos dalyvius 
su šios bendrovės gaminama miško ruo-
šos technika. Suomijoje, šalia Vaasa miesto 
esančioje gamykloje gaminamos medkir-
tės, medvežės, manipuliatoriai, programinė 
įranga. 2016 m. rinkai pateikta pirmoji hi-
bridinė miško kirtimo mašina „Logset 12H 
GTE Hybrid“, turinti 300 AG dyzelinį ir 220 
AG elektrinį variklius (bendras galingumas 
520 AG). 

Lietuvoje ši suomių bendrovė atlieka jų 
pagamintai technikai garantinį ir pogaran-
tinį aptarnavimą, operatyviai tiekia atsar-
gines detales, rengia operatorių mokymus. 

LR Vyriausiojo valstybinio darbo ins-
pektoriaus pavaduotojas Ramūnas Rakaus-
kas informavo apie 2011-2017 m. miški-
ninkystės sektoriuje patirtus nelaimingus 
atsitikimus, nustatytas profesines ligas ir tai 
lemiančias priežastis. Palyginus su žemės 
ūkiu, statybomis, transportu, medienos ap-
dirbimo įmonėmis, 2011-2016 m. šiame sek-
toriuje buvo bene daugiausiai mirtinų ne-
laimingų atsitikimų darbe. 2013-2017 m. 
duomenimis, miško kirtimo darbuose įvyko 
15 sunkių ir 15 mirtinų atsitikimų. Iš paty-
rusių traumas darbuotojų beveik kas trečias 
buvo neblaivus. Dirbta nesaugiai, ypač ker-
tant pasvirusius, įstrigusius medžius, nedė-
vėtos asmeninės apsaugos priemonės (šal-
mai, apranga, avalynė, kitos). Pareigūnas 
papasakojo apie šių metų vasario mėnesį 
įvykusias nelaimes, atliekant miško darbus. 
Kėdainių rajono Josvainių seniūnijoje Gin-
taro Sabecko įmonės darbuotojams biržėje 
bandant  šakose įstrigusį medį išmušti kitu 
nupjautu medžiu, lūžusi šaka sunkiai trau-
mavo pavojingoje zonoje buvusį medkirtį. 
Šilutės rajone tvarkant biržę  nukritusi šaka 
net mirtinai sužalojo be šalmo dirbusį med-
kirtį. O Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos 
girininkijoje tokiu atveju šakai atsitrenkus į 
šalmą žmogus liko gyvas. Kai kuriems med-
kirčiams stigo ir praktinių įgūdžių dirbti su 
motorpjūkliu. 

2013-2016 m. buvo diagnozuotos pro-
fesinės ligos 28 žmonėms, dirbantiems ar 
anksčiau dirbusiems prie miško darbų. Pa-
grindinės šių ligų priežastys – ilgametis 
technikos keliamo triukšmo, vibracijos po-
veikis, sunkių krovinių (medienos) kėlimas 
rankomis bei erkių platinamos ligos.                    

Nacionalinės mokėjimo agentūros Kai-
mo plėtros ir žuvininkystės programų de-
partamento Antrojo projektų vertinimo ir 
administravimo skyriaus vedėja Genovai-
tė Beniulienė supažindino miško savinin-
kus su ES teikiamomis paramos priemonė-
mis miškams, jų panaudojimo galimybėmis 
ir administravimo ypatumais. Pavyzdžiui, 
miškų infrastruktūrai gerinti  2014-2020 m. 
skirta 4224387 eurai, pateikta 20 paraiškų, 
o realiai pasirašyta tik 13 sutarčių 1166090 
eurų sumai arba tai sudaro 27 proc. šiai 
priemonei skirtų lėšų. Miškų veisimui buvo 
pateiktos 499 paraiškos, pasirašyta tik 70 
sutarčių 1465721 eurų sumai arba 14 proc. 
skirtų lėšų. Realiai išmokėta vos 3 proc. miš-
kų veisimui 2014-2020 m. skirtų lėšų.    

Konferencija baigta apskritojo stalo dis-
kusija „Ko tikėtis iš vyriausybės planuojamos 
miškų ūkio reformos miško savininkams ir 
rangovams“, kurioje dalyvavo aplinkos mi-
nistras Kęstutis Navickas, Miško darbų ran-
govų asociacijos pirmininkas Vidmantas 
Jusas, LMSA valdybos vicepirmininkas Min-
daugas Šilininkas ir UAB „Biržų žemtieki-
mas“ vadovas Saulius Silickas.

Parengta pagal LMSA informaciją 

Nacionalinė mokėjimų agentūra 
rugpjūčio 1 d. – rugsėjo 29 d. kviečia 
miško ir žemių savininkus teikti 
paraiškas gauti paramą miškui įveisti. 
Miško veisimo projektai finansuoja-
mi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 
m. programos (KPP) priemonės „In-
vesticijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą“ veiklos sri-
ties „Miško veisimas“ paramos lėšomis. 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 
994 351 eurų paramos lėšų.

Veisiant mišką taip pat 12 metų 
mokama kasmetinė kompensacinė 
išmoka už įveisto miško priežiūra, 
apsaugą ir ugdymą. 

Paramai gauti paraiškos teikia-
mos elektroniniu būdu, naudojantis 
ŽŪMIS portalo internetine prieiga 
adresu: https://zumis.lt



24       2017 LIEPA

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Vasarą sunku visiems. Ir tiems, kuriems šalta, ir kuriems 
karšta. Labai sunku ir kuriems šlapia. Bet nelengva ir ku-
riems sausa. O ką jau kalbėti apie tuos, kuriems brangu.

Bet ir patys žinot: vasara Lietuvoje yra visiškas š..., o kalti 
dėl to Putinas, Trumpas, Brexitas, šiek tiek Merkel su Makronu. 
Gal dar ir Kačinskis...

Bet sunkiausia rašytojams. Ne tiems, kurie kaip Sabaliauskaitė 
15 metų rašo daugiaserijinį romaną apie žilą ir niekam neįdomią 
senovę, o tiems, kuriems redaktorius kiekvieną vasaros rytą 
liepia papenėti sensacijų ištroškusią tautą.

Tikras košmaras. Seimas išėjo atostogų, operatyvūs 
pranešimai apie Palangos kainas informacijos vartotojams su-
kelia tik smulkius išbėrimus įvairiose kūno vietose, o sensacijos 
„rytoj lis arba ne“ vis dar veža, bet jau buksuoja. Ką daryti? 

Tik staiga driokst. Kiaulių maro virusas iš Afrikos nu-
sileido tiesiai į Beržų kiaulių fermą. Vėl patekėjo AKM 
„ekspertų“ iš žiniasklaidos luomo saulė. Protingi pamąstymai 
apie betvarkę Lietuvos kiaulių ir šernų ūkyje plūstelėjo kaip 
iš gausybės rago. Visus perspjovė „Lietuvos rytas“. Anoni-
minis redakcijos skilties „Laiko ženklai“ autorius nusprendė 
pristatyti lietuvaičiams gerąją brolių gudų patirtį: kaip 
kaimynų medžiotojai, „batkos“ paprašyti, organizavo spe-
cialias medžiokles su varovais ir žaibu išdusino 80000 miško 
kiaulių, o to paties „batkos“ užsakymu baltarusių specialistai 
irgi žaibu nustatė, kad šernas baltarusiškoje ekosistemoje yra 
niekam nereikalingas gyvūnas.

Nežinomas AKM „ekspertas“ paskleidė ir daugiau išminties. 
Matyt, įkvėptas ispanų eksperimento sužinoti, kaip atrodo 
menininko Salvadoro Dali ūsai, ekshumavo įdėją per pasienio 
pelkes tverti tvorą, kad brudni gudų kuiliai neateitų pas švarias 
lietuviškas kiaules.

Kliuvo nuo „eksperto“ ir Lietuvos medėjams, kad jie nese-
ka kaimynų pavyzdžiu ir netvatina šernų į kairę ir į dešinę. 
Anot „eksperto“, perfrazavus garsiąją tezę, nėra šerno, nėra 
ir problemos.

Dievuli, Dievuli, apšviesk tokių „ekspertų“ galveles: gamta 
niekada nebuvo, nėra ir nebus visiems patogi.

Jau ir kiaulių augintojai pradeda suprasti: metas mokytis 
gyventi šalia šios ligos.

O smagiam vasaros pasiskaitymui ir akių paganymui – Kosto 
Slivskio fotoreportažas iš Žagarės.

Eugenijus TIJUŠAS

Tiek tauriųjų elnių kvieslių bandė pamėgdžioti Lietuvos gi-
rių karalius, kurie užmauroja per savo vestuves rudeniop. 

Elnių gimtinėje Žagarėje per liepos 14-16 d. vykusį „Vyšnių 
festivalį“ Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, Joniškio me-
džiotojų ir žvejų draugija ir Žagarės regioninis parkas surengė 
atvirąjį Lietuvos tauriųjų elnių kvieslių čempionatą. Jame da-
lyvavo 17 medžiotojų iš Lietuvos  bei po tris svečius iš Latvijos, 
Lenkijos ir Slovakijos.

Renginio pradžią paskelbė ir sveikinimo kalbą rėžė Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bra-
dauskas, susirinkusius pasveikino Joniškio medžiotojų ir žve-
jų draugijos medžioklės žinovas Sigitas Šimkevičius, Žagarės 
regioninio parko direktorius Mindaugas Balčiūnas.

Prabangioje Žagarės dvaro terasoje į renginį susirinku-
siems elnių kvieslių čempionato dalyviams ir žiūrovams diri-

Maestro Petras Vyšniauskas (antras iš kairės) puikuojasi Garbės medžiotojo 
vardo regalijomis

Apdovanojimų ceremonija
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MEDŽIOKLĖ

Žagarėje	maurojo	net	26	elniai

gavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduo-
tojas Eugenijus Tijušas. 

Įžanga į čempionatą buvo medžioklei skirtų muzikos melodijų 
koncertas. Jį pradėjo nepakartojamus muzikinius sugebėjimus pade-
monstravę, iš Plungės kilę džiazo virtuozai ir medžiotojai – saksofo-
nininkas prof. Petras Vyšniauskas ir jo sūnus trimitininkas Dominy-
kas. Pastarasis pūtė medžioklės ragą. Prieš koncerto pradžią maestro 
Petrui Vyšniauskui už ypatingus nuopelnus mūsų krašto medžioklės 
kultūrai (profesoriaus iniciatyva buvo sukurti lietuviški medžioklės 
šaukiniai) įteiktos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės me-
džiotojo regalijos. Ta proga savo nacionalinius medžioklės šaukinius 
susirinkusiems žiūrovams pristatė svečiai iš Slovakijos. Pasirodo jie 
ne tik elniais baubia, bet ir šauniai muzikuoja.

Koncertą užbaigė Vilniaus medžioklės ragų orkestras, vado-
vaujamas medžiotojo Vidmanto Luniaus. Orkestro vyrai, pasitelkę 

geriausią Europos jaunąjį trimitininką Dominyką Vyšniauską, kon-
certą vainikavo Karlo Marijos von Vėberio operos „Laisvasis šau-
lys“ medžiotojų choro melodija, dar vadinama Europos medžiotojų 
himnu. Renginio vedėjo įkvėpti, net tradiciškai lietuviškai santūrūs 
žiūrovai bandė pritarti muzikantams.

Visai greta buvo eksponuota fotografijos paroda (per 300 nuo-
traukų), kurios didžiąją dalį sudarė nuotraukos iš naujos mano kny-
gos „Užmaurojo girioj elnias...“. Tuoj po elnių kvieslių varžybų nu-
galėtojų apdovanojimo įvyko šios knygos pristatymas. 

Grįžkim prie varžybų. Kaip įprasta lietuviškam futbolui, geriau-
sius rezultatus pasiekė svečiai – lenkai ir slovakai. Nieko nuosta-
baus – jie yra Europos grandai. Taigi, šių varžybų nugalėtoju tapo 
lenkas Jan Skretuzki, antrąją vietą užėmė slovakas Daniel Demeter, 
trečias buvo lenkas Tomasz Gurzinski. Ketvirtąją vietą irgi užėmė 
Lenkijos atstovas Tomasz Malinski.

Po šia uždanga buvo ,,užrakinti“ teisėjaiŠiaulietis Kęstutis Šufinskas bando ,,apgauti“ teisėjus

Lietuvos elnių kvieslių komanda 2018 m. Europos čempionatui: iš kairės – 
Rytis Andriuškevičius, Tautvydas Pankevičius, Arvydas Gavėnia

Vilniaus medžioklinių ragų orkestro melodijas nusprendė 
įamžinti ir renginio vedėjas E. Tijušas (antras iš kairės)
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Na, o po jų Lietuvos čempionu tapo Tautvydas Pankevičius 
(Kauno medžiotojų sąjunga). Apie jį mano knygoje yra straipsnis 
„Meistras“. 

Antras tarp lietuvių buvo rokiškėnas Rytis Andriuškevičius 
(knygoje yra straipsnis apie jo stebūklingąją dūdelę). Trečiąją lie-
tuvišką vietą užėmė Arvydas Gavėnia iš Jurbarko. 

Tarptautinė teisėjų brigada sėdėjo uždarose būdelėse, daly-
vių nematė, tad tik girdėjo imituojamus elnių leidžiamus garsus 
ir rodė vertinimo balus. 

Tik nepatyrusiam elnių koncerto klausytojui gali pasirody-
ti, kad visi elniai vienodai „bliauna“. Iš tikrųjų elnių maurojimas, 
baubimas ir net bliovimas – sudėtinga jų komunikavimo sistema. 
Varžybų dalyviai iš pradžių turėjo išgauti suaugusio elnio, kontro-
liuojančio patelių haremą, balsą. Vėliau reikėjo išpūsti jauno elnio, 
ieškančio patelių, maurojimą, o gal geriau tiktų sakyti bliovimą. 
Po dviejų pratimų 12 geriausių kvieslių toliau rungėsi sunkioje už-
duotyje: dviejų brandžių patinų dvikova balsu. Ir tik tada paaiškė-
jo visa 26 varžybų dalyvių galutinė rikiuotė.

Net ir nuolatiniai Europos elnių kvieslių čempionatų dalyviai ir 
favoritai lenkai su slovakais pripažino: tokio prizų fondo panašiose 
varžybose Europoje dar nebuvo. Joniškio medžiotojų ir žvejų drau-
gijos 9 kolektyvai sukrovė prizų krepšelin po licenciją tauriojo elnio 
medžioklei Joniškio krašte. Aštuoniems geriausiems generalinis var-
žybų rėmėjas kompanija „Biovela“ padovanojo seilę traukiančius savo 
produkcijos delikatesų rinkinius. Varžybų dalyvius išvertė iš koto or-
ganizatorių sprendimas vieną licenciją elnio medžioklei skirti pasku-
tinę vietą užėmusiam, kad pasitreniruotų ir progresuotų.

Graži šventė nebūtų įvykusi be ištikimų rėmėjų. Be ,,Biovelos“ 
atvirąjį Lietuvos tauriųjų elnių kvieslių čempionatą parėmė drau-
dimo kompanija „Lamantinas“, parduotuvė „e-medziokle“, UAB 
„Kailena“, UAB „Vollit“.

Trys geriausi mūsų šalies kviesliai – Tautvydas Pankevičius, Ry-
tis Andriuškevičius ir Arvydas Gavėnia – kitų metų rugsėjo pabai-
goje dalyvaus XX Europos tauriųjų elnių kvieslių čempionate, kuris 
vyks Slovakijoje. Šiemet Prancuzijoje mūsų komanda buvo ketvirta. 
Metas nusitaikyti į prizininkų pakylą. 

Medžioklei valio!

Renginyje buvo galima ganyti akis po šio straipsnio autoriaus fotoparodą ir klausytis ,,elnių“ baubimoFotografas, medžiotojas ir leidinio 
autorius Kostas Slivskis
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MIŠKAS IR VISUOMENĖ

Jaunųjų miško bičiulių sambūris, gyvuojantis jau 42 metus, kas-
met suburia jaunuosius miško bičiulius iš visos Lietuvos. Ak-
tyviausi konkursuose dalyvavę jaunieji miškininkai kviečiami į 

pajūryje vykstančią stovyklą „Žalioji mūsų vasara“, kurią finansuo-
ja Aplinkos ministerija. Birželio 20-26 d. Giruliuose turėjo galimy-
bę stovyklauti ir Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos moksleiviai. 
Daugelis čia susitinkame jau kelintą kartą.

Per 7 stovyklos dienas spėjome ne tik pailsėti, bet ir įgyti dau-
giau žinių apie Lietuvos miškus, gamtą. Viena pagrindinių progra-
mos dalių buvo miško universitetas, kurio metu išklausėme  Bo-
ris Belchev paskaitą apie gamtos fotografavimą. Dr. R. Bačkaitienė 
sudomino pasakojimu apie vilkus, o lektorė Zigmantė Petrauskie-
nė – paskaita „Viešasis kalbėjimas“. Praplėtėme akiratį aplanky-
dami ,,Juodąją tvirtovę“ – pakrantės artilerijos bateriją, Palangos 
botanikos sodą, Gintaro muziejų. Jaunieji miško bičiuliai parodė 
daug išmonės, kasdien rašydami laiškus stovyklos draugams, nak-
tinio žygio metu keletą valandų klaidžiodami miškais ir jūros pa-
krante, atlikdami šūsnį sudėtingų užduočių. Vakarais bendravo-
me su būrių nariais, o kam norėjosi triukšmingesnio vakaro – lėkė 
į diskoteką. 

Sunku patikėti, jog visiškai skirtingos asmenybės per tokį 
trumpą laiką užsispyrusių vadovų dėka tapo neįveikiamomis ko-
mandomis, kurioms buvo be galo sunku pasakyti ,,Iki pasimaty-
mo!“.

Dėkojame Tauragės miškų urėdijai už galimybę nuvykti į sto-
vyklą. 

Dalia KANČAUSKAITĖ
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

 

Dauguma žmonių sako, kad po savaitės trukmės atostogų 
reikia dar savaitės, kad pailsėtume. Bet 7 dienos, praleis-
tos stovykloje „Mūsų žalioji vasara“, buvo nenusakomai 

nuostabios, įsimintinos. Tik atvykę į Girulių stovyklavietę turėjo-
me praeiti patikrinimą, kad gautume „vizas“. Po trumpos apklau-
sos jau stovėjome išdažytais veidais ir galėjome vadintis stovyklos 
dalyviais. Nestigo ir kitų staigmenų. Prie jūros žaidėme žaidimą, 

Įspūdžiai	iš	stovyklos	„Žalioji	mūsų	vasara“	
kuris leido daugiau sužinoti apie miško ekosistemą, o talentų vaka-
ro metu nesitikėjau pamatyti tiek nuostabių pasirodymų: magija, 
šokiai, dainos ir net juokeliai! Man labiausiai patiko ekskursija į 
„Juodąją tvirtovę“, kur galėjome apžiūrėti karo amuniciją bei eida-
mi tamsiu koridoriumi pajausti, kas nutinka, kai ant žemės krenta 
bombos. Joninių naktį mūsų laukė kvapą gniaužiantis naktinis žy-
gis! Būriams teko atlikti užduotis, kad atgautume pašto dėžutę ir 
toliau galėtume siųsti laiškus vieni kitiems. Pirma užduotis parei-
kalavo atsargumo ir fizinės jėgos, nes teko iškelti kuprinę su bom-
ba, antroji pasirodė sunkesnė, nes reikėjo surasti prarastus daiktus, 
trečioji – atrišti miške paliktą merginą, o paskutinioji mūsų būriui 
buvo pati lengviausia – turint 3 l ir 5 l butelius palikti viename iš 
butelių 4 l vandens, kurį teko semti iš jūros. Po tokios varginančios 
nakties penktoji diena pasirodė lyg rožėm klota, nes protų mūšyje 
nugalėtojų laukė prizas  – pilnas maišas saldainių! Sunkiausia buvo 
šeštoji diena, kai artėjo laikas atsisveikinti. 

Norėčiau tarti nuoširdų Ačiū stovyklos vadovams, kurie palaikė 
gerą nuotaiką, bei stovyklautojams, kuriuos galėčiau pavadinti drau-
gais, už padrąsinimus, nuoširdų juoką bei pozityvumą. Iki kitų metų!

Rugilė ANDREJEVSKYTĖ
Vilnaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos

JMB būrelio „Lūšiukai“ narė 
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„Gamtą mylėti per maža – ją reikia gerai pažinti“ – prof. Tadas Ivanauskas
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Jonas	Repšys		
1928	03	03	–	2017	07	08

Teofilis	Karolis	Pikelis
1938	12	05	–	2017	05	17

Eidamas 79-uosius metus, 
birželio 17 d. Anapilin 
išėjo buvęs ilgametis Kė-

dainių miškų urėdijos girinin-
kas, gimtojo krašto miškuose 
dirbęs 38 metus. 

Kilęs iš Zembiškio kaimo 
valstiečių šeimos, Teofilis į praktinės miškininkystės viršūnes iš-
kopė sunkiu, atkakliu ir ūkiškai pagrįstu darbu, tapo, galima sa-
kyti, šio krašto miškų legenda. Vos pilnametystės sulaukęs, 1956 
m. jis įsidarbino eiliniu miško darbininku Paliepių girininkijoje. 
Pareigingą, darbštų medkirtį pastebėjo ir 1960-1961 m. pasiuntė į 
Vilniaus miškų technikumo eigulių kursus. Grįžęs dirbo Pašušvio 
girininkijoje gamybos dešimtininku, eiguliu, įstojo į neakivaizdi-
nį miškų technikumo skyrių. Dar nebaigusį Kauno miškų tech-
nikumo, 1964 m. paskyrė ne pirmaujančios Kėdainių miško pra-
monės ūkyje Šventybrasčio girininkijos girininku. 1965 m. įgijęs 

Liepos 8-ąją baigėsi buvu-
sio ilgamečio ASU Miš-
kų ir ekologijos fakulteto 

Miškotvarkos katedros vedėjo, 
docento Jono Repšio gyvenimo 
kelias.

Jonas Repšys gimė Utenos 
apskrities Užpalių valsčiaus Abromiškių kaimo valstiečių šeimo-
je. Baigęs 1947 m. Rokiškio berniukų gimnaziją,  tais pačiais me-
tais įstojo į Vilniaus universiteto Miškų mokslų fakultetą.  Jį 1949 
m. perkėlus į Kauną, 1952 m. įgijo miškininko diplomą LŽŪA. 

Jauną specialistą paskyrė į Lietuvos miškų ūkio mokslinių tyri-
mų institutą, bet tais pačiais metais jis įsidarbino LŽŪA Miškų ūkio 
ekonomikos ir organizacijos katedroje dėstytoju valandininku ir 
asistentu. 1954 m. šioje katedroje paskirtas vyresniuoju dėstytoju, o 
po dvejų metų į šias pareigas išrinktas konkurso tvarka. 

1961 m. apgynęs disertaciją „Veimutinė pušis ir jos įveisimo 
perspektyvos Lietuvos TSR miškuose“ ėjo docento pareigas. Po 
metų skiriamas Miškų ūkio ekonomikos ir organizacijos katedros 
vedėju. Šias pareigas ėjo iki 1974 metų. Jonui Repšiui 1963 m. suteik-
tas docento vardas, šias pareigas ėjo iki pensijos 1993 m. 

Doc. Jonas Repšys stažavosi 1968 m. Rytų Vokietijoje (VDR), 
perėmė pažangiausius to meto miško mokslo pasiekimus. Dau-
gumai miškininkų jis dėstė Miško taksacijos kursą ir Aviacijos 
bei aerofoto nuotraukų panaudojimo miško ūkyje dalyką. 

Miško mokslo srityje daugiausia nuveikė kurdamas ir plėto-
damas miško inventorizacijos ir medienos apskaitos metodus. 
Keturi jo vadovaujami ir du konsultuojami aspirantai apgynė di-
sertacijas. Docentas buvo Lietuvos nacionalinės miškų inventori-
zacijos atrankiniais metodais pradininkas. Parašė vadovėlį „Miš-
ko taksacija“ (1994),  patarimų knygą „Ūkininkavimas privačiame 
miške“ (1999). Buvo studijos „Lietuvos TSR valstybinių miškų 
tvarkymo rezultatai“ (1966), vadovėlių „Miškininkystė“ (1967), 
„Miško taksacija“ (1970) ir „Miško taksuotojo žinynas“(1983) 
bendraautoris (pastarojo ir sudarytojas). Paskelbė 80 mokslinių 
ir daugiau nei 320 mokslo populiarinimo straipsnių. 

Doc. J. Repšys buvo aktyvus visuomenininkas. Rinktas 
LŽŪA profsąjungos komiteto pirmininku, Noreikiškių apylin-
kės deputatu, teismo liaudies tarėju, laikraščio „Žemės ūkio 
specialistas“ neetatiniu redaktoriumi. 1964-1978 m. buvo 
LŽŪA akademinės tarybos nariu, 1964-1975 – mokslinės tary-
bos nariu. 

technikumo diplomą, Teofilis dirbo Šventybrastyje neskaičiuoda-
mas darbo valandų, netausodamas jėgų, subūrė darbštų kolekty-
vą. Nusausinus apie 2000 ha užmirkusių medynų, įrengus žvyruo-
tus kelius, sukultūrinus apie 80 ha žemės ūkio paskirties žemių, 
Šventybrasčio pavadinimas tapo tik tautosaka. 

Šiai girininkijai 1980 m. suteiktas geriausios respublikoje giri-
ninkijos vardas. Sulaukti žemdirbiškame krašte tokio pripažinimo 
buvo didelė garbė ne tik girininkui, o ir Kėdainių miškininkams. 

Tikriausiai čia Teofilis sėkmingai būtų girininkavęs iki pensi-
jos, bet prasidėjus privatizavimui netruko atsirasti pretendentų į 
miškininkų nusausintas žemes, sukultūrintas pievas. Tvirtai savo 
rankose girininkiją laikęs ilgametis girininkas tapo jiems kliūtimi 
pasiekti savo tikslus. Pasipylus nepelnytiems kaltinimams, ragi-
nimams versti ,,ilgasėdį“  girininką, Teofilis dėl ramybės 1992 m. 
pasiprašė perkeliamas į Dotnuvos girininkiją, kur girininkavo iki 
pensijos 2001 m. Bet su miškų privatizavimo problemomis teko 
jam susidurti ir čia. 
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Knyga įamžinti tėvo 
išgyvenimai tremtyje

Jono Avyžiaus 
viešoji bibliote-

ka birželio 14-ąją, 
Gedulo ir vilties 
dieną, pakvietė 
Joniškio visuo-
menę į Aleksan-
dro Pupinio kny-
gos „Gyvenimo 
mokykloje: Sibiro 
pamokos ir patir-
tys“ pristatymą. 
Tremtinio tėvo 
atminimui šią 
287 p. atsiminimų 
knygą savo inicia-
tyva ir lėšomis 
pernai išleido 
autoriaus sūnūs 
– Joniškio miš-
kų urėdijos Joniškio girininkijos girininko pavaduotojas Saulius Pupinis 
ir Pakruojo miškų urėdijos Rozalimo girininkijos girininko pavaduotojas 
Justas Pupinis. Jiems talkino S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“. 

„...Radau tėvelio paslėptą seną sąsiuvinį su užrašytais išgyvenimais 
tremtyje. Tėvelis tuomet liepė tylėti, niekam to sąsiuvinio nerodyti, nes 
esą visi galim atsidurti kalėjime, – apie knygos gimimo istoriją pasa-
kojo pristatymo metu miškininkas Justas Pupinis. – Prisiminimus vie-
šumai pradėjome rengti po nepriklausomybės atgavimo. Tėčio mirties 
10-mečio paminėjimui nutarėme išleisti. Mane nustebino tai, kad šią 
knygą panoro įsigyti ir svečiai iš Italijos, kad tolimų šalių žmonės domisi 
Lietuvos istorija.“

Išsamiai šią knygą pristatęs Seimo nario S. Tumėno padėjėjas, litera-
tūrologas dr. Nerijus Brazauskas pažymėjo, jog A. Pupinio, turėjusio filo-
sofinį mąstymą, atsiminimuose atsispindi XX a. Lietuvos tautos istorija ir 
kančios per autoriaus asmeninius išgyvenimus, detaliai aprašyti žmones 
į tremtį vežę vagonai, užfiksuotos vietovės ir kitos svarbios detalės. Gavęs 
fotoaparatą, Aleksandras fotografuodavo žmones ir apylinkes, viską fik-
suodavo dienoraštyje, rašydavo eilėraščius. Nepalūžti padėjo gilus tikėji-
mas ir malda, artimųjų laiškai ir siuntiniai.

Autorius gimė 1923 m. Linkuvos valsčiaus Gataučių kaime, gausioje 
ūkininkų šeimoje. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Baigiantis 1941 m. abi-
tūros egzaminams prasidėjo trėmimai. Buvo išvežti gimnazijos mokyto-
jai, kai kurie klasės draugai. A. Pupinis įstojo studijuoti į Kauno Vytau-
to Didžiojo universiteto Technikos fakultetą, tačiau 1943 m. universitetą 
uždarė. 1949 m. jį suėmė ir ištrėmė. Į Lietuvą grįžo 1957 m., nuo 1968 m. 
gyveno Joniškyje. Čia įsitraukė į bažnyčios komiteto veiklą. Prasidėjus At-
gimimui, dirbo Tremtinių ir politinių kalinių sąjungoje. Mirė 2006 m. 
rugpjūčio 11 d.  

Birutė ČIŽIENĖ 

Tėvo knygą išleidę Joniškio miškų urėdijos Joniškio girininkijos 
girininko pavaduotojas Saulius Pupinis ir Pakruojo miškų urėdijos 
Rozalimo girininkijos girininko pavaduotojas Justas Pupinis.

J. Repšys  apdovanotas TSRS aukšto-
jo mokslo ministerijos, LTSR miškų ūkio 
ir miško pramonės bei aukštojo ir specia-
liojo vidurinio mokslo  ministerijų garbės 
raštais, TSRS aukščiausios tarybos jubilie-
jiniu medaliu. Už nepriekaištingą moksli-
nį ir pedagoginį darbą 6 kartus skatintas 
LŽŪA rektoriaus padėkos ir garbės raš-
tais. 

Doc. J. Repšys gyvenime ir darbe buvo 
labai reiklus sau, kolegoms ir studentams. 
Iki pat paskutiniųjų gyvenimo dienų rūpi-
nosi Lietuvos miškais, jų ateitimi santvar-
kų ir politinių valdžių keitimosi sūkuriuo-
se. Prisiminimuose J. Repšys išliks kaip 
puikus dėstytojas, nuoširdus ir sąžiningas 
bendradarbis. Mirtis skaudžiai palietė jo 
žmoną Danutę, dukrą Virginiją, gimines, 
artimuosius, draugus ir buvusius bendra-
darbius. Netekome atviro, nuoširdaus, ge-
ranoriško, gyvenimo džiaugsmo kupino 
žmogaus ir draugo, visuomet pasiruošu-
sio pasidalinti bėda ir džiaugsmu, patarti 
sunkią gyvenimo valandą. 

Tegul mūsų užuojauta sumažina visų 
buvusiųjų kartu su Juo netekties skausmą.

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
bendruomenė

Girininkas buvo sukaupęs didelę miš-
kų atkūrimo patirtį – per kelis dešimt-
mečius jo rūpesčiu ir savomis ran-
komis įveista apie 600 ha miško žel-
dinių, daug dėmesio skirta ąžuolo 
želdinių veisimui ir išsaugojimui. Šią pa-
tirtį perėmė kartu dirbę jauni miškininkai. 

Išėjęs į pensiją, Teofilis Karolis Pike-
lis nenutolo nuo miško: įsteigė individua-
lią įmonę, kol leido jėgos teikė miškų ūkio 
darbų paslaugas miškų urėdijai, ypač ak-
tyviai dalyvavo miškų priežiūros darbuo-
se. Dabar šiuos tėvo darbus perėmė miški-
ninku tapęs sūnus Paulius.  

Amžinajam poilsiui velionis palydėtas 
į Kėdainių miesto Kauno gatvės kapines.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmo-
ną Genovaitę, dukras Rasą ir Jurgitą, sūnų 
Paulių,  kitus artimuosius, buvusius ben-
dradarbius.

Kėdainių miškų urėdijos darbuotojai
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Apie v iską po truputį . . .

Vertikaliai:
1. Natūrali gamtinė elektros iškrova, įvykstanti audros metu tarp debesų ar tarp 
žemės ir debesų. 2. Metų dalis, kuriai būdingas koks nors reiškinys, darbas ir 
panašiai arba vienas iš metų ketvirčių. 3. Įmonė, įstaiga, firma ar organizmas 
teikiantis ir aprūpinantis pirkėjus prekėmis ir paslaugomis. 4. Pirmoji Saulės 
sistemos planeta, atrasta teleskopu 1781 m. kovo 13 dieną. 7. Uždara erdvė 
pastate, prietaise, mašinoje. 8. Kariavimo būdai, karo mokslas. 12. Medis ar 
krūmas, galintis užaugti iki 2-7 metrų aukščio, įgijęs alegorinę ar simbolinę 
reikšmę. 13. Pailsėjimas dirbus, keliavus. 16. Grąžintinai gauti pinigai ar dai-
ktas daugiskaitine forma. 17. Kryžmažiedžių šeimos padrikai šakotas augalas. 
20. Kietujų kviečių kruopos, kurios gaunamos grūdus išvirus, išdžiovinus ir 
pašalinus sėlenas. 21. Iškyla į užmiestį; dažniausiai būna su užkandžiais gam-
toje, pobūvis gamtoje. 23. Labai didelis stengimasis, stropumas. 24. Vienmetis 
aliejinis augalas, kilęs iš pietų Azijos ir Afrikos.
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13.
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23. 22.
2.

24.
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12.

26.
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5. 10.

28.
4.

8.

Horizontaliai:
5. Šio augalo genties pavadinimas, kilęs iš graikiško žodžio mi-
mos – jautrus, nes daugelio jo rūšių lapai jautrūs bet kokiam 
mechaniniam dirginimui. 6. Miglinių šeimos augalų vienasėklis 
vaisius, kurio plonas apyvaisis suaugęs su sėklos luobele. 
9. Galėjimas kalbėti, kalba. 10. Vienu kartu užimamas lauko 
ruožas, linus raunant, sėjant, javus pjaunant. 11. Gaivališkas 
sukilimas, ginkluotas pasipriešinimas. 14. Žemuogių veislės 
kultūrinis augalas, jo uoga. 15. Žemė apie namus su visais trobe-
siais. 18. Organizuota veikla, siekianti politinių, diplomatinių 
tikslų.  19. Laiko vienetas, lygus 60 sekundžių. 22. Sukamasis 
žaislas, vilkelis. 25. Smėlio kalvos pajūryje. 26. Prisirišimo, at-
sidavimo jausmas. 27. Vandenyje tirpstanti saldi medžiaga. 
28. Gražus, puikus arklys.  
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SVEIKINAME GIMUSIUS RUGPJŪTĮ

Kryžiaždžio „Medžių ir krūmų 
pasaulyje...“, išspausdinto 2017 m. 
6 nr., atsakymai

Vertikaliai: 1. Arnika. 2. Lotosas. 3. Drebulė. 
4. Gailis. 7. Bruknė. 8. Amalas. 12. Katuogė. 13. 
Alksnis. 16. Koklis. 17. Žiedas. 20. Baobabas. 21. 
Maumedis. 23. Stiebas. 24. Piklius.

Horizontaliai: 5. Anksta. 6. Nertis. 9. Erika. 10. 
Žiemė. 11. Mažuolė. 14. Andras. 15. Klevas. 18. 
Pocūgė. 19. Viržis. 22. Karklas. 25. Mirta. 26. Fi-
kas. 27. Beržas. 28. Sedula.

PASAULIO IR LIETUVOS MEDŽIAI

Kryžiažodžio „Apie viską po truputį...“ 
atsakymą (frazę) iki rugpjūčio 20 d. siųskite 
adresu VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 
03229 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt, 
nurodydami savo vardą ir pavardę.

Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia 
UAB „MMC Forest“ įsteigtas prizas – 
Silva žiūronai Pocket 8.

Prizą – kuprinę ECHO už teisingus kryžiažodžio 
„Medžių ir krūmų pasaulyje...“, išspausdinto 2017 m. 6 nr., 
atsakymus laimėjo Antanas Brunevičius. 
Dėl prizo kreipkitės el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8 687 10616.

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

Su	30-uo	ju	gim	ta	die	niu	
Rugpjūčio 4 d. šią su kak tį pa žymin-
tį Panevėžio miš kų urė di jos traktori-
ninką VALENTINĄ KAROŠĄ, 6 d. 
– Panevėžio miš kų urė di jos meistrą 
ANDRIŲ KAROŠĄ, 15 d. – Valstybinio 
miškotvarkos instituto jaunesnįjį spe-
cialistą TOMĄ VAIŠNORĄ, 20 d. 
– Rokiškio miš kų urė di jos Obelių 
girininkijos girininko pavaduotoją 
KĘSTUTĮ  PIVORIŪNĄ.  

Su	40-uo	ju	gim	ta	die	niu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią 
Kretingos miš kų urė di jos medelyno 
darbininkę REDĄ BATAKIENĘ, 
9 d. – Rietavo miš kų urė di jos Tenenių 
girininkijos girininko pavaduotoją 
ANDRIŲ BUTIKĮ, 10 d. – Šakių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li  nio medvežės 
operatorių ŽYDRŪNĄ BENDIKĮ, 
20 d. – KMAI kolegijos Hidrotechninės 
statybos katedros vedėją dr. ERNESTĄ 
LINIAUSKIENĘ, 22 d. – LAMMC Miškų 
instituto Miško augalų biotechnologijų 
laboratorijos jaunesniąją mokslo 
darbuotoją dr. RINGAILĘ LUKŠIENĘ, 
24 d. – Kėdainių miš kų urė di jos Dotnu-
vos gi ri nin ki jos girininką ALBERTĄ 
BLIZNIKĄ, 29 d. – Šiau lių miš kų urė-
di jos miško ruošos inžinierių LINĄ 
PALIŠKĮ, 31 d. – Nemenčinės miš kų urė-
di jos prekybos vadybininkę RAIMONDĄ 
MARKELEVIČIENĘ. 

Su	50-uo	ju	gim	ta	die	niu	
Rugpjūčio 4 d. šią su kak tį pa žymintį 
Tauragės miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 

pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio medvežės 
operatorių ZIGMĄ JURGELEVIČIŲ, 
11 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medvežės operatorių STASĮ 
NADIELKĄ, 12 d. – Tauragės miš kų urė-
di jos Pagramančio gi ri nin ki jos miško 
darbininką ZIGMANTĄ ZEMECKĮ, 
14 d. – Šakių miš kų urė di jos traktorininką 
GINTAUTĄ MURINĄ, 16 d. – Zarasų 
miš kų urė di jos vyriausiąjį miškininką 
ANTANĄ MALDAUSKĄ, 17 d. – Šilu-
tės miš kų urė di jos Vainuto gi ri nin ki-
jos medienos traukimo traktorininką 
KĘSTUTĮ KURMĮ, 22 d. – Kretingos miš-
kų urė di jos Grūšlaukės gi ri nin ki jos miško 
darbininką ROMANĄ BARANOVSKĮ, 
25 d. – Utenos miš kų urė di jos Vyžuonų 
girininkijos girininko pavaduotoją 
ARŪNĄ GRAŽĮ, 27 d. – Nemenčinės miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio darbininką ZDISLAV 
GULBINOVIČ, 31 d. – Valkininkų miš kų 
urė di jos Žygmantiškių gi ri ninki jos gi ri-
nin ką GENADIJŲ JONĄ ILCEVIČIŲ.  

Su	60-uo	ju	gim	ta	die	niu
Rugpjūčio 8 d. šią su kak tį pa žy minčią 
Jonavos miš kų urė di jos medelyno 
darbininkę RŪTELĘ RADZEVIČIŪTĘ, 
12 d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos 
Antaliedės gi ri nin ki jos ei gu lį BRONIŲ 
LAPĖNĄ, 14 d. – Pakruojo miš kų urė-
di jos Linkuvos gi ri ninki jos pa ga lbi-
nį darbininką VLADĄ ANILIONĮ, 
19 d. – Kaišiadorių miš kų urė di jos 
vyriausiąjį miškininką MARIJONĄ 
BERNOTAVIČIŲ, Vilniaus miš kų urė di-
jos Mickūnų me die nos ruo šos, pre ky bos 

ir tech ni nio pa da li nio au to mo bi lio 
vai ruo to ją VOITECH ČERNIAVSKIJ, 
25 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos medelyno 
viršininką STASĮ VAINORĄ, 27 d. – Šiau-
lių miš kų urė di jos vyriausiąją buhalterę 
REGINĄ RADAVIČIENĘ.  

Su	70-uo	ju	gim	ta	die	niu
Rugpjūčio 5 d. šią su kak tį pa žymintį 
Pakruojo miš kų urė di jos ekonomistą 
MYKOLĄ TREPAKĄ, 6 d. – buvusią 
ilgametę Ignalinos miš kų urė di-
jos personalo inspektorę MALVINĄ 
MEDEIŠYTĘ, 18 d. – bu vu sį ilgametį 
Prienų miš kų urė di jos Birštono 
girininkijos eigulį JUOZĄ KLEBAUSKĄ, 
21 d. – buvusį ilgametį Jonavos miš kų 
urė di jos Užusalių girininkijos girininką 
KAZIMIERĄ SKUJĄ. 

Rugpjūčio 6 d. sukaks 75-ri bu vu-
siam ilgamečiam Marijampolės miš kų 
urė di jos Šunskų girininkijos girininkui 
ALGIMANTUI PALTANAVIČIUI, 8 d. 
–  bu vu siam ilgamečiam Varėnos miš kų 
urė di jos medelyno viršininkui ANTANUI 
SKRABULIUI. 

Su	80-uo	ju	gim	ta	die	niu	
Rugpjūčio 18 d. šią su kak tį pa žy min-
tį bu vu sį ilgametį Dubravos EMM urė-
di jos Šilėnų gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
BRONISLOVĄ GRYBĘ. 

Rugpjūčio 26 d. sukaks 85-ri	 bu vu siam 
Kuršėnų miš kų urė di jos vyriausiajam 
miškininkui PRANUI SAMUOLIUI. 
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Senovėje rugpjūtį vadindavo paukštlė-
kio arba dagos – pjūties. Metas, kada 
po pjūties ruošiamasi žiemkenčių sė-

jai – trumpai pasidžiaugęs saule grūdas vėl 
slepiasi po žeme. 

Rugpjūtyje sakoma lyja žvaigždėmis. 
Kai žmogus gimsta, danguje užsižiebia 
nauja žvaigždė. Ji žiba kol gyvas žmogus. 
Vienur manoma, kad krintanti žvaigždė 
reiškia kažką mirštant; kitur, kad mintis, 
atėjusi ją matant, reiškia jos išsipildymą; 
dar kitur, kad krintanti žvaigždė yra aitva-
ras ir ją pamatęs gali svečio sulaukti. 

Jau nuo gamtameldiškų laikų buvo ži-
nomas sidabrinių žvaigždžių spiečius Tauro 
žvaigždyne – Sietynas. Iš jo padėties dan-
guje žemdirbiai, žvejai nustatydavo nakties 
laiką, rikiuodavo darbus. Rudenį, kai gervės 
imdavo rinktis į pulkus, išskrisdavo gandrai, 
žmonės sakydavo: „Sietynas lig auštant at-
eis į pietus – laikas rugius sėti, linus merkti, 
obuolius skinti, grybus žiemai slėgti.“ 

Gamta. Nors po šv. Lauryno perkū-
nas jau labai retai trenkia, daug vilčių dėta 
į medžių galią. Ne išimtis ir svetimžemis 
kaštonas. Kaimuose, kad žaibas netrenk-
tų į pastatus, statant po jų kertėmis puo-
do šukėje užkasdavo kaštonų. Jei kaštonai 
išdygdavo, daigus laikydavo burtingais. 
Juos sodindavo prie vartų, sodo ar bityno. 
Bažnyčių statytojai kaštono ir kukmedžio 
gabalus dėdavo į šventovių perdengimų, 
bokštų, koplyčių sijas, naudota ir vandens 
malūnuose. Kaštonas bažnyčių sienas, 
bokštus turėjo saugoti nuo griuvimų, pik-
tų dvasių, o malūnus – nuo gaisrų, girnas 
nuo vandenį stabdančių velnių. 

Kaime kaštoną dėdavo po pagalve, į 
lopšį: vaikiukas bus sveikas, gražutis, ap-
valutis, riedės kaip kaštonas. Manyta, kad 
kaštonas „nuima“ skausmą – ypač mote-
rims. Kenčiančioms nuo mastito reikėjo 
kaštoną nešioti užantyje. Ignalinos apylin-
kėse, prie Petrave augančių kaštonų suei-
davo daug moterų. Jos išlukštentus bran-

duolius užpildavo degtine ir trauktine 
trindavo kojas nuo venų skausmo. Šiuolai-
kinė farmakologija taip pat naudoja kašto-
no vaisius, žiedus, žievę.

Upokšnių, ežerų pakrantes, pamiškes, 
saulėtas griovių ir kalnelių atšlaites papuošia 
raizgalynė gervuogių – meilės uogomis va-
dinamų. Liaudyje ji draske, krūmuoge, ger-
vena, zervyna, meilute, meiluže bobučių pa-
krikštyta. Žmonės sako, kad tai pavėlavusios 
meilės uoga, nes rudeninė žmogaus meilė 
turi savų vertybių – ji karšta it ugnis ir svaigi 
tarsi gervuogių vynas. 

Nuo seno grybavimas – poilsis gam-
toje ir apsirūpinimo maisto atsargomis 
žiemai būdas. Jeigu rinkikai panagrinėtų 
visų grybų cheminę sudėtį, ne vienu atveju 
pasijustų lyg siaubo filme – kiek juose su-
kaupta įvairių cheminių medžiagų. Kai ku-
rie grybai lyg ir nenuodingi, bet, jei užgersi 
sūdytą kepurėtąjį alkoholiu, prasidės sutri-
kimai. Kai kur grybai, pasižymintys tokiu 
veikimu, naudojami gydymui nuo alkoho-
lizmo. Teigiama, kad apsinuodiję grybais 
mirė popiežius Klemensas VII, Prancūzi-
jos karalius Karolis IV, Romos imperato-
rius Klaudijus. Kaip bekankintų susidariu-
si ekonominė situacija, rinkti reikėtų tik 
gerai pažįstamus ir toliau nuo gamyklų ir 
kelių augančius grybus.

Baigiantis vasarai pasirodo gyvatės 
– angys, per pačius grybus susilaukusios 
gyvačiukų. Mažų gyvačiukų įkandimas 
taip pat yra skaudus ir pavojingas. Bet gi-
rios žmonės niekada nekėlė lazdos prieš 
šį roplį, garbintą dar pagonybėje. Kalbėjo 
„gyvatines“ maldeles, užkalbėjimus, bur-
tažodžius. Užkalbėjimai buvo sakomi ati-
tinkamu laiku.

Kitas rudenėjančios gamtos požymis – 
paukščiai ruošiasi į kelionę. Pirmiausia iš-
skrenda tie, kurie vėliausiai atskrido. Buvo 
sakoma: jei gandrai prieš rugsėjo 1-ąją pa-
traukė pietuosna, ruduo netoli. Dar gyva 
liaudyje legenda apie tai, kaip paukščiai 
buvo išsiuntę kregždę išėjusios vasaros su-
rasti. Ji nuvedė į vasarą tuos, kuriems ne-
sinorėjo gimtojoje žemėje žiemos vargų 
vargti.

Šventės. Senasis lietuvių kalendorius 
rugpjūtį pažymi keletą reikšmingų šven-

čių. Tai šv. Laurynas (10 d.), Žolinė (15 d.), 
šv. Rokas (16 d.), šv. Baltramiejus (24 d.). 
Kiekviena ši šventė pasižymi savitumu. 
Palūšės parapijoje šv. Laurynui skiriami 
atlaidai. Šios parapijos Meironių kaime po 
atlaidų gyventojai ir jų svečiai rinkdavo-
si ant tilto pasišokti. Toks linksminimosi 
būdas būdingas vietovėms, įsikūrusioms 
šalia tiltų per pratekančius vandenis. Van-
dens tėkmė, laiko tėkmė – šventa. Tiltas 
– perėjimas iš vienos būties į kitą, laiko 
virsmas, ėjimas iš jaunystės į brandą, iš va-
saros į rudenį. 

Svarbiausioji rugpjūčio šventė – Žoli-
nė. Krikščionybėje – šv. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo diena. Mūsų laikais šven-
tinti atnešami pievų ir daržų žolynai. Iki 
Žolinės nedrįsdavo valgyti naujo derliaus 
vaisių. Moterys, turinčios mirusių vaikų, 
nevalgė obuolių. Tikėta, kad tada motina 
atima obuolį iš vaikelio, kuriam tądien šv. 
Mergelė jį duoda. Grįžę po atlaidų žmo-
nės šventintu derliumi vaišindavo namiš-
kius, duodavo gyvuliams, kad nuo ligų 
apsaugotų. Šventintų grūdų pabarstydavo 
aruoduose, užberdavo per sėją ant pirmo-
sios sėtuvės sėklų. Sudžiovintus žolynus 
laikydavo pirkioje po balkiu ar už šventų 
paveikslų. Susirgę gerdavo jų nuovirą, per-
kūnijų metu smilkydavo. Šventinti žoly-
nai savo galia prilygo Verbų sekmadienio 
puokštėms. 

Po Žolinės – šv. Rokas. Diena sutrum-
pėjusi, nieks nebeduoda pavakarių. Ker-
džiaus didybė nublanksta: jo nebesamdy-
davo, nes laisvai besiganantiems gyvuliams 
užtekdavo piemenėlių. Bitininkai nekopi-
nėdavo medaus, nes bitėms reikėjo palikti 
maisto žiemai. Merginos prieš šv. Baltra-
miejų burdavosi: kur nors nuošalyje iškas-
davo duobutę, o rytą bėgdavo žiūrėti, kas 
jon įkrito. Jei voras – ištekės už turtingo, 
jei skruzdėlė – už vargšo. Besibaigiant dar-
bams – metas piršlyboms. Lietuviai tuok-
davosi po visų Šventųjų. 

Nebūkime pragmatiški. Akimis lydėda-
mi krentančią rugpjūčio žvaigždę, palinkė-
kime vieni kitiems išmokti su meile žiūrėti į 
gamtą, jos dovanas, bėgančio laiko ratą.

Dalia SAVICKAITĖ

Rugpjūčio	žvaigždės	–	 
norų	išsipildymui
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