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plinkos ministro Kęstučio Navicko gruodžio 8 d. įsakymu patvirtinta Valstybinio
miškotvarkos instituto valdyba. Ši valstybės įmonė, vykdant valstybinių miškų
ūkio valdymo pertvarką, bus reorganizuota į VĮ Valstybinių miškų urėdiją.
Būsimos valstybės įmonės valdybą sudaro 7 nariai: du Valstybinio miškotvarkos
instituto darbuotojų atstovai – GIS ir kartografijos poskyrio vyr. specialistė Ina Bikuvienė, I-ojo miškotvarkos skyriaus projektų vadovas Artūras Gustainis, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Aplinkos ministerijos atstovė – Teisės ir personalo departamento direktorė Agnė Jakstienė ir 4 nepriklausomi nariai – Gediminas
Jasinevičius, Mantas Šukevičius, Viktorija Trimbel, Alditas Saulius.
Atrankos komisija iš pakviestų kandidatų sąrašo per du etapus atrinko keturis
nepriklausomus valdybos narius pagal šias kompetencijas: finansų (finansų valdymas, analizė ar auditas), miškininkystės arba miškotyros, strateginio planavimo ir
valdymo, vadybos/įmonių valdysenos. Prašymus dalyvauti atrankoje į nepriklausomus valdybos narius buvo pateikę 48 kandidatai.
Papildoma informacija apie nepriklausomus valdybos narius: Gediminas Jasinevičius – Europos ministrų konferencijos patarėjas miškų ūkio klausimais, Joensuu
Europos miškų instituto doktorantas, darbuotojas – tyrėjas; Mantas Šukevičius –
įmonės „Lindorff OY“ kreditų vadovas, kreditavimo ir probleminių klientų komiteto
pirmininko pavaduotojas; Viktorija Trimbel – UAB EPSO-G stebėtojų tarybos pirmininkė, AB Lietuvos radijo ir televizijos centro nepriklausoma valdybos narė; ji taip pat
yra UAB „Quantum Capital“ vadovaujančioji partnerė; Alditas Saulius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos narys, Vilniaus regiono kreditų unijos stebėtojų tarybos narys, kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys.
Parengta pagal AM inf.

Lapkričio 30 d. LR Vyriausybė patvirtino
Aplinkos ministerijos parengtą Prekybos
valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašą ir nustatė reikalavimus
elektroninės medienos pardavimo sistemos
administratoriui. Naujoji tvarka įsigalios
nuo 2018 m. sausio 1 d.
Elektroninė prekybos valstybiniuose
miškuose pagaminta žaliavine mediena ir
miško kirtimo liekanomis sistema sudarys
galimybes visiems įsigyti medienos konkurencijos sąlygomis ir užtikrins didžiausią
grąžą valstybei.
Gruodžio 6 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto išplėstiniame posėdyje išklausyta aplinkos viceministro Martyno Norbuto
informacija apie valstybinių miškų valdymo
reformos įgyvendinimo eigą. Į komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos ir narių klausimus atsakė viceministras M. Norbutas, AM
Gamtos apsaugos ir miškų departamento
direktorius Donatas Dudutis bei generalinis
miškų urėdas Rimantas Prūsaitis.
Gruodžio 8 d. sostinėje, viešbutyje „Best Western Vilnius” surengta kasmetinė konferencija „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“,
kurioje pristatyti konkurso „Pavyzdingai
tvarkoma privati miško valda 2017“ rezul-

tatai, apdovanoti prizinių vietų nugalėtojai.
Konferencijoje kalbėjo aplinkos ministras
Kęstutis Navickas, LR Seimo Kaimo reikalų
komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas,
LE Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas Simonas Gentvilas,
asociacijos „Lietuvos mediena“ ir AB „Grigeo“ įmonių grupės prezidentas Gintautas
Pangonis, LMSA atstovai, konkurso prizininkai (plačiau – 22 p.)
Gruodžio 9 d. Kauno rajone, Raudondvaryje įvyko steigiamasis sąjūdžio „Už Lietuvos
miškus“ suvažiavimas. Šio visuomeninio judėjimo iniciatoriai – Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, verslininkas Remigijus Lapinskas, jo pavaduotoja Ieva Budraitė, VšĮ
„Žalioji Lietuva“ vadovas Rimantas Braziulis, visuomenininkas Gintautas Kniukšta,
buvęs miškų ministras prof. Vaidotas Antanaitis, Kauno miškų urėdijos urėdas Saulius
Lazauskas (plačiau – 8 p.).
Gruodžio 10 d. Vilniaus miškų urėdijos darbuotojai dalyvavo sostinėje Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje kalėdinėje
nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje, kur dalijo kalėdines eglių šakas.
Gruodžio 12–14 d. LAMMC Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Diana

kronika

Lukminė dalyvavo EFI NORD susitikime „Sustainable biomass production and
challenges of competing forest use in northern Europe“, kuris vyko Suomijos sostinėje Helsinkyje.
Gruodžio 13 d. Kauno autobusų stoties laukimo salėje atidaryta miškininkų fotografijų paroda „Miškas – mano gyvenimas“.
Ją surengė Kauno miškų urėdija, Lietuvos miškininkų sąjunga, KMAI kolegija,
susisiekimo bendrovė „Kautra“, interneto svetainė miškininkas.eu. KMAI kolegijos dėstytojai ir studentai mokė lankytojus
kalėdinių puokščių komponavimo meno,
prie stoties buvo dalijamos eglučių šakos.
Gruodžio 13 d. Valstybinėje miškų tarnyboje organizuoti pareigūnų ir darbuotojų mokymai, numatyti Valstybinės miškų
tarnybos kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių 2017–2018 m.
plane. Direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Česnavičius pristatė Transparency International Lietuvos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Vyriausios tarnybinės
etikos komisijos ekspertų parengtą mokomąją medžiagą, kurioje akcentuoti antikorupcinės aplinkos kūrimo veiksniai, išanalizuoti korupcijos suvokimo indeksai
tarptautiniu ir šalies lygiu, pateikti Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenys. Daugiausiai dėmesio skirta pagrindinių korupcijos veiksnių viešajame sektoriuje analizei
bei rizikų mažinimo kryptims, atkreiptas
dėmesys, kodėl reikia rūpintis įstaigos
skaidrumu, akcentuota disponavimo valstybės turtu Valstybinėje miškų tarnyboje
svarba. Pranešime taip pat buvo aptartos,
viešųjų pirkimų aktualijos, vidaus sandorių problemos, didelė „vieno tiekėjo“ pirkimų dalis, pateikti naujai iškilusių korupcijos veiksnių pavyzdžiai.
Gruodžio 14 d. Jonavos miškų urėdijoje surengtas Koordinacinės tarybos miško sanitarinės apsaugos klausimais posėdis,
kuriame aptarta didėjanti elninių žvėrių
žala želdiniams, jaunuolynams, taikomos
efektyviausios apsaugos priemonės. Posėdyje dalyvavo šios tarybos nariai, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės
apsaugos skyriaus specialistai, Aplinkos
ministerijos, Generalinės miškų urėdijos
atstovai, Jonavos miškų urėdijos miškininkai. Surengta pažintinė išvyka į Girelės
girininkijos miškuose parinktus objektus.
Gruodžio 14 d. Valstybinės miškų tarnybos
Miškų kontrolės skyriaus Kauno teritori-

nio poskyrio vyriausieji specialistai organizavo išvažiuojamąjį susitikimą su Kauno
rajono miško savininkais, jų miškuose aptarti praktiniai miškininkystės klausimai.
Gruodžio 19 d. išplatintas aplinkos ministro kreipimasis į miškų urėdijų darbuotojus dėl viešumoje įvairiai interpretuojamos
valstybinių miškų valdymo pertvarkos ir
jos galimų pasekmių.
Gruodžio 20 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį nuo 2018 m. valstybinės miškų ūkio paskirties žemė patikėjimo
teise perduodama būsimai valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdija. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. gruodžio 31 d., todėl nuo šios datos visos 42 miškų urėdijos
nebeteks teisės valdyti valstybinių miškų
ūkio paskirties žemės sklypų, kurių yra
virš 13000, ir vykdyti miškų ūkio veiklos.
Gruodžio 20 d. popietę Lietuvos miestų ir
miestelių aikštėse, daugiau nei 100 vietų,
vyko 11 kartą gamtosauginė akcija – miškų urėdijų miškininkai išdalino gyventojams per 200 tūkst. mišku kvepiančių
eglių, pušų šakų Kalėdoms.
Gruodžio 21 d. LR Seimas pritarė LVŽS
frakcijos narių Virginijos Vingrienės ir
Sauliaus Skvernelio siūlymui, kad patikėjimo teise valstybinius miškus valdanti
įmonė Valstybinių miškų urėdija būtų pripažinta turinčia strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui. Jie siūlė Strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių
įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 3 straipsnio 1 dalį papildyti nauju 10 punktu, kuriuo valstybės
įmonei, patikėjimo teise valdančiai valstybinės reikšmės miškus, būtų suteiktas
strateginės reikšmės statusas. Šio įstatymo
3 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui
turinčios valstybės įmonės gali būti pertvarkytos į akcines ar uždarąsias akcines
bendroves, reorganizuotos tik LR Seimui
priėmus atitinkamą įstatymą. Taip siūlomos naujovės apsaugos Valstybinių miškų
urėdiją nuo iniciatyvų ją privatizuoti.
Valstybinėje miškų tarnyboje aptarti
šių metų I–III ketvirčių Miškų kontrolės
skyriaus teritorinių poskyrių darbo veiklos rezultatai. Pažymėtina, kad lyginant
su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu,
daugiau patikrinta privačių miškų miškotvarkos projektų, ženkliai daugiau išduota

leidimų miškui kirsti. Stebint ūkininkavimą privačiuose miškuose, atliktas beveik
tūkstantis planinių ir neplaninių patikrinimų, nustatyta virš 250 teisės aktų pažeidimų. Už nustatytus pažeidimus miškų savininkams, medienos ruošėjams, privačių
miškų miškotvarkos projektų autoriams
skirtos 244 administracinės baudos, pateikti 66 nurodymai trūkumams pašalinti.
Valstybinės miškų tarnybos ir miškų
urėdijų pareigūnai nustatė 146 neteisėtus
miško kirtimo atvejus (iškirsta 2510 m3
medienos). Privačiuose miškuose nustatyti
84 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta
1911 m3 medienos. Tai 230 m3 mažiau nei
per 2016 m. tris ketvirčius. Valstybiniuose miškuose nustatyti 62 neteisėti miško
kirtimo atvejai, iškirsti 599 m3 medienos.
Tai 40 m3 mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Neteisėtais kirtimais padaryta 19
tūkst. eurų žala valdytojų ar naudotojų
miškui bei 573 tūkst. eurų žala aplinkai.
Per šių metų tris ketvirčius šalyje vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų neteisėtais kirtimais iškirsta 1,8 m3 medienos
(per 2016 m. tą patį laikotarpį buvo iškirsta 2,5 m3). Valstybiniuose miškuose nustatyta 10 pagamintos miško produkcijos
grobimo atvejų, pagrobta 230,9 m3 medienos (pernai per tą patį laikotarpį nustatyti
9 grobimo atvejai, pagrobta 143,5 m3 medienos).
Už neteisėtus miško kirtimus bei kitus
Miškų įstatymo pažeidimus administracine tvarka nubausti 306 asmenys, jiems paskirta 28,2 tūkst. eurų baudų.
Neteisėtų kirtimų mažėjimą lėmė
kryptingas prevencinis darbas ir privačių
miško savininkų konsultavimas. Organizuoti 203 reidai, 77 susitikimai su vietos
gyventojais. Miškų naudojimo, atkūrimo
ir apsaugos klausimais konsultuota apie
30 tūkst. miško savininkų, paskelbti 38
straipsniai rajoninėje, respublikinėje spaudoje ir 15 straipsnių interneto tinklapyje.
Taip pat dalyvauta 7 televizijos ir radijo
laidose.
Miškų kontrolės pareigūnams tenka
didelis darbo krūvis, vykdant įsipareigojimus Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
Šiemet miško įveisimo, ugdymo kirtimų ir
ūkininkavimo „Natūra 2000“ teritorijose
kokybės patikrinimų atlikta 30 proc. daugiau negu pernai. Po tikrinimų kokybiškai įveisę mišką, išugdę jaunuolynus ir gerai ūkininkavę „Natura 2000“ teritorijose
dauguma žemės ir miškų savininkų gavo
išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų.
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Parodos atidarymo akimirkos

Neįprastoje erdvėje – miškininkų

K

auno autobusų stoties šiuolaikiškai
įrengtoje, erdvioje laukimo salėje š.
m. gruodžio 13 d. atidaryta miškininkų fotografijų paroda „Miškas – mano
gyvenimas“. Generalinės miškų urėdijos
pavedimu šiemet parodą organizavo Kauno miškų urėdija, partneriai – UAB „Kautra“, Lietuvos miškininkų sąjunga, Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, interneto svetainė miškininkas.eu.
Tokio pobūdžio parodos iki šiol būdavo daugiau kamerinės, miškininkų darbus
dažniausiai eksponuodavo mokymo ir in-

Dubravos MMU Pajiesio girininkas
Kęstutis Sinkevičius. „Šaltis“
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formacijos centre „Girios aidas“ Druskininkuose, kitose uždarose erdvėse.
Šiųmetinė paroda išskiria tuo, kad su
jos eksponatais gali susipažinti ne vien tik
atvykstantys ar išvykstantys keleiviai, bet
ir atsitiktinai į stotį užsukę praeiviai bei
pasažuose apsipirkti atėję pirkėjai. Anaiptol, tai nė kiek nesumenkina pačios parodos vertės, o, atvirkščiai, suteikia galimybę platesniam žmonių ratui susipažinti
su miškininkų kūryba. Anot generalinio
miškų urėdo pavaduotojo A. Vancevičiaus,
parodos lankytojai gali įsitikinti, kad miškininkai ne tik miške dirba, bet ir mišku
gyvena, sugeba pastebėti čia slypinčias
įdomybes, jas meniškai užfiksuoti ir tuo
grožiu pasidalinti su kitais.
Parodoje savo nuotraukas eksponuoja miškų urėdijų darbuotojai Sigita
Akelaitienė, Bronislovas Ambrozas, Gražina Banienė, Valentina Baronienė, Jonas Barzdėnas, Remigijus Daugalas, Jonas
Gaidelionis, Mindaugas Ilčiukas, Giedrė
Jankutė, Kęstutis Jarmalavičius, Virginijus Kacilevičius, Mindaugas Kriščiūnas,
Egidijus Markevičius, Ramūnas Mažėtis,
Rimantas Nalivaika, Benjaminas Sakalauskas, Kęstutis Sinkevičius, Loreta Skirbutienė, Nerijus Smalskys, Arvydas Stakė.
Miškininkų fotografijų parodą „Miškas – mano gyvenimas“ atidarė Kauno
miškų urėdas Saulius Lazauskas. Jis pabrėžė, kad eksponuojamų darbų autoriai miškininkai, kurie nuotraukose atspindi savo
išgyvenimus.
UAB „Kautra“ generalinis direktorius
Linas Skardžiukas džiaugėsi, kad turėjo
galimybę į autobusų stotį įsileisti mišką –
surengti miškininkų darbų parodą. Jis atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, jog stoties

interjero apdailai panaudota nemažai medienos – beržo.
Seimo narys Kazys Starkevičius sakė,
kad jam malonu matyti atnaujintą Kauno
autobusų stotį – savotišką miesto vartų simbolį, vietą iš kur žmonės ne tik išvyksta, bet
ir sugrįžta. Jam džiugu pabūti ir pabendrauti su miškininkais neformalioje aplinkoje.
Parodos atidaryme dalyvavęs Seimo
narys miškininkas Kęstutis Bacvinka akcentavo, kad nežiūrint visų negandų, miškininkai kaip visuomet sąžiningai dirba,
kaip ir kasmet šalies miestų aikštėse prieš
Kalėdas nemokamai dalija eglių šakas, taip
dovanodami žmonėms tikėjimą ir viltį.
LMS prezidentas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. Edmundas
Bartkevičius sakė, kad nepaisant nerimo
dėl miškų urėdijų pertvarkos, miškininkai
išlieka orūs savo profesijos atstovai. Džiugu, kad jie be tiesioginio darbo, dar randa
laiko ir meninei kūrybai. „Kiekvienas virsmas atneša vis naujas galimybes. Tikiu,
kad išgyvensime ir po Naujų metų“, – pabrėžė E. Bartkevičius.
Po oficialaus parodos atidarymo
KMAIK lektorė Jolanta Malijonienė pakvietė visus norinčius prie staliukų išmokti pasigaminti kalėdinę žvaigždę.
Parodos dalyviai ir svečiai turėjo galimybę taip pat dalyvauti trumpoje ekskursijoje po neseniai rekonstruotą Kauno autobusų stotį, kurią pravedė UAB „Kautra“
generalinis direktorius L. Skardžiukas.
***
Miškininkų paroda nebuvo pirmoji,
puošusi laukimo salę. Pirmasis ją išbandė
fotomenininkas Kąstytis Laužadis, demonstravęs stoties rekonstrukcijos fragmentus,

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

Miškininkų nuotraukos eksponuojamos stoties laukimo salėje

Ekskursija po Kauno autobusų stotį

fotografijų paroda
senosios stoties nuotraukas. Čia buvo surengta Afrikos autobusų fotografijų paroda,
eksponuotos neįgalių vaikų fotonuotraukos.
Po rekonstrukcijos atsidariusi Kauno
autobusų stotis jau spėjo pagarsėti kaip
svetinga erdvė įvairiems renginiams. Požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje

koncertavo akordeono virtuozas Martynas
Levickis, keleivių laukimo salėje surengtas šurmulingas Teatro dienos minėjimas,
pristatytas šiųmetinis Pažaislio festivalis,
o prie stoties – naujas „Žalgirio“ krepšinio
klubo autobusas.

Rokiškio miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. „Iš Sartų“

Tauragės m. u. miškotvarkos inžinierius Remigijus Daugalas. „Kalėdų kvapas“

MG inf.

Visi norintys galėjo pasigaminti kalėdinę žvaigždę

Panevėžio m. u. Raguvėlės girininkas Arvydas Stakė. „Atsiskyrėliai“

Pakruojo m. u. vyr. miškininkas Virginijus Kacilevičius. „Kalėdų rytas“
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K

auno rajone, Raudondvaryje, gruodžio 9 d. vyko steigiamasis sąjūdžio
„Už Lietuvos miškus“ suvažiavimas.
Jo organizatoriai – atkurtos pirmosios LR
Vyriausybės miškų ūkio ministras, buvęs
LMS prezidentas prof. Vaidotas Antanaitis, Lietuvos žaliųjų judėjimo vadovas Rimantas Braziulis, Lietuvos žaliųjų partijos
pirmininkas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas, agronomas, teisininkas, politinis
bei visuomenės veikėjas Gintautas Kniukšta, Kauno miškų urėdijos urėdas Saulius
Lazauskas. Suvažiavime dalyvavo europarlamentaras Valentinas Mazuronis, LR
Seimo narys Kęstutis Bacvinka, aplinkos
viceministras Martynas Norbutas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Andrius
Vancevičius, LMS prezidentas Edmundas
Bartkevičius, LMPF pirmininkė Inga Ruginienė, akad. Leonardas Kairiūkštis.
Daugiau kaip 150 suvažiavime dalyvavusių žmonių pareiškė norą būti naujos organizacijos nariais. Sąjūdžio „Už Lietuvos
miškus“ pirmininku išrinktas Gintautas
Kniukšta.
Steigiamajame suvažiavime patvirtintas judėjimo veiksmų planas, priimta 11
reikalavimų rezoliucija Prezidentei, Vyriausybei ir Seimui, paskelbti kreipimaisi į
miškininkus ir visuomenę su reikalavimu
stabdyti miškų urėdijų reformą.
„Buriasi sąmoningi piliečiai, nes kalbame apie tūkstančių žmonių likimus, ši reforma paveiks 20–30 tūkst. žmonių. Jeigu
pertvarka bus visa apimtimi įgyvendinta,
tai panašiai tiek žmonių paveiks nedarbas
ir emigracija“, – teigė R. Braziulis.
„Svarbu pasiekti, kad galima būtų bendradarbiauti su valdžios atstovais, kad reforma neatneštų nuostolių, kad nebūtų
tolesnio kaimiškųjų regionų tuštėjimo, nenaikintų darbo vietų, nenaikintų smulkiojo medienos verslo“, – kalbėjo R. Lapinskas.
Naujo judėjimo kūrėjai teigia, kad „prasidėjusi valstybinių miškų valdymo reforma vyksta labai chaotiškai, miškininkams,
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verslininkams ir visuomenei kyla daugybė klausimų, į kuriuos atsakingos valdžios
institucijos iki šiol taip ir neatsakė“. Anot
jų, „valstybinių miškų valdymo reforma
vykdoma nekompetentingai ir neskaidriai,
turint tik vieną tikslą – kuo greičiau sugriauti tai, kas buvo sukurta žmonių darbu
per beveik tris atkurtos nepriklausomos
Lietuvos dešimtmečius“.
„Steigiamos nepolitinės organizacijos
tikslas – įgyvendinti iniciatyvas, kurios
užtikrintų tvarios ir darnios miškininkystės Lietuvoje tolesnį vystymą, padėtų
išsaugoti miškininkų darbo vietas regionuose, o miškai teiktų maksimalią naudą
valstybei ir visuomenei“, – pranešime tvirtina sąjūdžio organizatoriai.
***
Gruodžio 15 d. sąjūdžio „Už Lietuvos
miškus“ iniciatoriai Gintautas Kniukšta,
Rimantas Braziulis, Remigijus Lapinskas,
Saulius Lazauskas susitiko su aplinkos viceministru Martynu Norbutu ir Aplinkos
ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
departamento direktoriumi Donatu Dudučiu dabartinei reformos situacijai bei
sąjūdiečių rezoliucijai aptarti. Susitikime
taip pat dalyvavo Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius.
Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ rezoliucijoje reikalaujama „sustabdyti skubotai ir
nekompetentingai vykdomą, tinkamai neparengtą valstybinių miškų valdymo reformą“, siūlant ją atlikti etapais per 3–4
metus bei išsaugant miškų urėdijų savarankiškumą ir centralizuojant tik bendrąsias veiklos funkcijas. Taip pat siūloma
atlikti ir pateikti visuomenei pertvarkos
kaštų ir naudos analizę, Vyriausybei sudaryti darbo grupę konsultacijoms su sąjūdžio derybine grupe dėl tolimesnių pertvarkos žingsnių, parengti ilgalaikę miškų
urėdijų darbuotojų valdymo programą, užtikrinančią darbo vietų išsaugojimą ar kitą
panašų darbą, atšaukti „neskaidriai sudarytą įmonės valdybą ir iš naujo paskelbti
narių atrankos konkursą“, į Aplinkos mi-

VILMOS KASPERAVIČIENĖS nuotrauka

Suburtas sąjūdis
„Už Lietuvos miškus“
nisterijos patariamąją kolegiją įtraukti sąjūdžio deleguotus atstovus, papildyti Vyriausybės įstatymą nuostata, kad ministrai
privalo atlyginti tiesioginę žalą dėl neteisėtų sprendimų ar šiurkštaus aplaidumo.
Be to, raginama „depolitizuoti valstybinių miškų urėdijų valdymą“, sukurti
skaidrią miškų urėdų, miškininkystės vadovų atrankos bei skyrimo tvarką, įvesti
sistemingą jų atestaciją. Siūloma atskirti
pajamų neduodančias ir jas generuojančias veiklas, joms numatant finansavimo
šaltinius, įkurti atskiras įmones miškotvarkai, miško sodinimui, padalinį ekologinei ir socialinei veiklai, įdiegti elektroninius medienos gabenimo važtaraščius,
sudaryti galimybę miškų urėdijoms sudaryti penkerių metų sutartis su medienos
ruošos paslaugas teikiančiais rangovais ir
kt. Sąjūdžio iniciatorių teigimu, įgyvendinus visus siūlymus per metus būtų gauta
56 mln. eurų papildomų pajamų.
Kaip sakė viceministras M. Norbutas,
Aplinkos ministerija pasiruošusi kalbėti
su visais, kurie prisideda prie reformos situacijos: tiek su sąjūdžio, tiek su Lietuvos
miškininkų sąjungos atstovais bei miškininkus vienijančia profesine sąjunga. Anot
viceministro, bus atsižvelgta į pastabą, kad
Aplinkos ministerijos kolegijoje nėra miškininkų. (Redakcijos žiniomis, ne už ilgo
į Aplinkos ministerijos kolegijos sudėtį
įtrauktas LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius).
„Stabdyti pačią pertvarką ar atšaukti
valdybą neketiname. Reforma įgyvendinama ir ji netrukus įvyks. Kelio atgal nėra ir
diskusijos, kurios galėjo ją atidėti, jau vyko
anksčiau. Sprendimai priimti ir Vyriausybė iš esmės įgyvendina tai, ką nutarė Seimas“, – pabrėžė M. Norbutas. Bet jis pažymėjo, kad tam tikri praktiniai dalykai, apie
kuriuos kalbėta šiame susitikime, tikrai
bus įgyvendinami.
MG inf.

aktualijos

Hanoverio parodoje
„Agritechnica 2017“ traktorius
Valtra Versu 254 Smart Touch
pripažintas nominacijos
„Metų traktorius 2018“ nugalėtoju

Laimingų, darbingų ir sėkmingų
Naujųjų 2018-ųjų metų!
UAB „Rovaltra“ kolektyvas
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IUFRO kongrese Freiburge
Dr. EKATERINA MAKRICKIENĖ, ASU

V

okietijoje, Freiburgo universitete
šių metų rugsėjo 18–22 d. surengtas kongresas, skirtas paminėti Tarptautinės Jungtinės Miškų Tyrimų
Organizacijos (IUFRO) 125 metų sukaktį. Jame dalyvavo ir Lietuvos miškininkai
mokslininkai: prof. dr. Gintautas Mozgeris,
prof. dr. Algirdas Augustaitis, prof. dr. Vitas Marozas, doc. dr. Donatas Jonikavičius,
lektorė dr. Ekaterina Makrickienė, lektorė
Ingrida Augustaitienė ir doktorantas Gintaras Kulbokas iš ASU Miškų ir Ekologijos fakulteto bei dr. Diana Lukminė ir Rita
Šilingienė iš LAMMC Miškų instituto.
Mokslininkų dalyvavimas kongrese finansuotas Lietuvos mokslo tarybos ir ALTERFOR projekto lėšomis.
IUFRO įkurta 1892 m. kaip Tarptautinė Miško Tyrimų Stočių Sąjunga ir turėjo tik 3 narius: Vokietijos Miško Tyrimų Stočių Sąjungą ir dvi miško bandymų
stotis Austrijoje ir Šveicarijoje. Dabartinė
IUFRO yra nekomercinė nevyriausybinė
organizacija, jungianti per 15 tūkst. mokslininkų iš daugiau nei 650 organizacijų–
narių 120 šalyse.
Šiame kongrese dalyvavo daugiau nei
2000 tyrėjų iš 80 įvairių pasaulio šalių
(Austrijos, Belgijos, Suomijos, Vokietijos,
Švedijos, Australijos, JAV, Norvegijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir kt.).

Kongresas pradėtas pirmadienį proginės liepaitės pasodinimu Freiburgo universiteto Aplinkos ir gamtinių resursų
fakulteto kieme. Ceremonijoje dalyvavo
Freiburgo miesto meras Dieteras Salomonas, Freiburgo universiteto rektorius Hansas Jochenas Schieweras, IUFRO prezidentas Michaelas J. Wingfieldas ir kiti garbūs
svečiai. Pasodintas medelis simbolizuos
ilgalaikį socialinį ryšį tarp medžių ir žmonių.
Oficiali kongreso atidarymo ceremonija įvyko antradienį, kurioje dalyviai turėjo galimybe išgirsti IUFRO prezidento
Michaelio J. Wingfieldo, Vokietijos miškų
tarybos prezidento Georgo Schrimbecko,
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotojo Hiroto Mitsugi ir kitų mokslininkų bei politikų sveikinimo žodžius.
Kalbėtojai pabrėžė bioekonomikos raidos,
įvairių su miškais susijusių tyrimų ir nuolatinio tarptautinio mokslininkų bendradarbiavimo svarbą.
Kongreso darbas vyko pagal tyrimų temas paralelinėse sesijose, jų tematika buvo
susijusi su įvairiais miško ūkio, miškotvarkos, miškų sveikatos, bioįvairovės, miškų ekologijos ir miškų politikos aspektais.
Lietuvos mokslininkai pristatė 7 žodinius
ir 4 stendinius pranėšimus, aktyviai da-

Freiburgo universiteto Aplinkos ir gamtinių resursų
fakulteto dendrochronologijos laboratorijoje sukurta
rievių pločio ir medienos tankumo matavimų įranga

Augančio medžio rievių formavimosi
stebėjimo įranga
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lyvavo diskusijose. Su kongreso programa ir abstraktų knyga galima susipažinti kongreso puslapyje http://www. http://
iufro2017.com/scientific-program/.
Išvykos metu ASU mokslininkai turėjo
galimybę dalyvauti ir kituose renginiuose.
Pavyzdžiui, surengtas vizitas į Freiburgo
universiteto Aplinkos ir gamtinių resursų
fakulteto dendrochronologijos laboratoriją, kur Vokietijos mokslininkai supažindino su unikalia jų laboratorijoje sukurtą
medžių rievių tyrimų technika. Pristatyti
modernūs mėginių paruošimo metodai,
galimybė atlikti ląstelių formavimosi tyrimus bei augančių medžių rievių formavimosi dinamikoje stebėjimo metodika.
Nors Freiburgas yra pačiame garsaus Juodojo miško (Švarcvaldo) centre, laboratorijos mokslininkai vykdo tyrimus visoje
Vokietijoje, taip pat bendradarbiauja su
užsienio kolegomis. Lietuvos mokslininkai
buvo pakviesti kartu atlikti dendrochronologinius tyrimus, naudojant laboratorijos įrangą.
Taip pat kongreso metu vyko skirtingų
mokslinių projektų darbinių grupių susitikimai, diskusijos formalioje ir neformalioje aplinkoje, planuojamų ir jau rengiamų
straipsnių aptarimai tarp bendraautorių iš
skirtingų šalių. Vizito metu užmegzti nauji ryšiai su mokslininkais, su kuriais planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas.
Laisvalaikiu susipažinome su nuostabiu Freiburgo senamiesčiu, kuriame
senovinė gotika susipina su moderniais
poreikiais ir sprendimais. Freiburgas pripažintas vienu iš žaliausių Europos miestų, todėl galėjome pasigrožėti ir nuostabiais miesto želdinimo sprendimais.
Savotišku „vyšniuku ant torto“ tapo klasikinės muzikos koncertas Freiburgo katedroje, stebinančioje klausytojus savo nuostabią akustiką.
Tarp miško tyrėjų į IUFRO kongresus yra žiūrima su tokia pat pagarbą, kaip
į olimpinius žaidimus žiūri sportininkai.
Šiaurės Europos ir Baltijos šalys drauge tikisi priimti IUFRO kongresą 2024 m. Stokholme. Tarp organizatorių yra ir Aleksandro Stulginskio universitetas.

miškininkystė

EUFORGEN 12-sis vykdomojo
komiteto susirinkimas
Dr. DARIUS KAVALIAUSKAS, dr. VIRGILIJUS BALIUCKAS

E

UFORGEN – Europos miško genetinių išteklių programa buvo įsteigta
1994 m., įgyvendinant dalį 1990 m.
Strasbūro rezoliucijos – S2 Miškų genetiniai ištekliai. Ši tarptautinė programa vienija Europos šalių mokslininkus, politikus
bei kitus suinteresuotus asmenis ir siekia
tvaraus miškų genetinių išteklių naudojimo ir išsaugojimo grįsto mokslinėmis ir
praktinėmis žiniomis. Programa turi kelis
pagrindinius tikslus:
1. rinkti, nuolatos atnaujinti ir skelbti
informaciją apie Europos miškų genetinius
išteklius ir jų būklę (šiam tikslui pasiekti
įsteigta EUFGIS Europos genetinių išteklių
informacinė sistema, www.eufgis.org);
2. koordinuoti Europos miškų genetinių išteklių išsaugojimą ir stebėti jų būklę;
3. rengti mokslinėmis žiniomis grįstas
rekomendacijas ir ataskaitas reikalingas
genetinių išteklių išsaugojimui ir tvariam
naudojimui.
Taip pat EUFORGEN siekia koordinuoti ir dalyvauja kuriant Europos miškų
genetinių išteklių išsaugojimo – naudojimo strategijas bei politiką.
Programos vykdomąjį komitetą sudaro visas šalis nares reprezentuojantys
nacionaliniai koordinatoriai, programos
koordinatorius (dr. Michele Bozzano) ir sekretoriatas. Vykdomasis komitetas kasmetinių susirinkimų metu vertina ir planuoja
EUFORGEN veiklą. Pastaruoju metu EUFORGEN programoje suformuotos ir veikia trys teminės darbo grupės, kurių tikslai
yra suformuluojami vykdomojo komiteto
susirinkimų metu ir apima aktualias temas, skirtas miškų genetiniams ištekliams.
Nuo 2015 m. veikia šios darbo grupės:
1 – Gairių sukūrimas miškų dauginamosios medžiagos naudojimui ir perkėlimui
Europoje; 2 – Sprendimų priėmimo sistema, skirta genetinių išteklių išaugojimui; 3
– Genetinės įvairovės indikatorių atranka,
įvertinimas bei panaudojimas miškų genetiniam monitoringui.
Su šių grupių veikla detaliau galima susipažinti tinklalapyje http://www.euforgen.org.

Nuo pat įkūrimo iki šių dienų EUFORGEN programa sutelkė įvairių šalių
mokslininkus, politikus ir ekspertus, kurie dalinasi patirtimi ir informacija, vykdo
mokslinius projektus bei lemia politinius
sprendimus, kad būtų sukurtos priemonės
ir priimti įstatymai miškų genetinių išteklių išsaugojimui ir valdymui. Ši programa
prisideda ir prie FOREST EUROPE ir PSO
veiklos. Lietuva aktyviai prisideda ir dalyvauja programoje nuo pat jos įkūrimo.
Šių metų vasarą Amsterdame vykęs 12sis EUFORGEN vykdomojo komiteto susirinkimas buvo neeilinis – spręsta dėl tolimesnės programos veiklos. Ji iki šiol veikė
Bioversity International organizacijos sudėtyje. Vykdomojo komiteto susirinkimo
metu nacionaliniai šalių koordinatoriai
balsavo dėl EUFORGEN veiklos pratesimo Europos miškų instituto (EFI) sudėtyje. Už minėtą sprendimą vieningai pasisakė dauguma šalių. Taigi, artimiausiu metu
EUFORGEN programa veiks Europos miškų instituto sudėtyje. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į EFI veiklą, kur didžiausią dėmesį skiria tvariam Europos miškų
naudojimui bei išsaugojimui. EUFORGEN
programa sėkmingai papildys ir prisidės
prie EFI veiklos, teikdama ekspertines žinias apie miškų genetinius išteklius.
Taip pat susirinkimo metu buvo pristatyti su genetinių išteklių išsaugojimu

susiję projektai: GenTree (www.gentreeh2020.eu) ir LIFEGENMON (www.lifegenmon.si). Vėliau aptarta tolimesnė programos veikla atsižvelgiant į aktualiausias
miško genetinių išteklių panaudojimo ir
išsaugojimo problemas.
Taigi EUFORGEN ir toliau vykdys savo
veiklą kaip unikali programa suteikianti
mokslininkams, politikams ir miškininkams galimybę keistis žiniomis ir diskutuoti miškų genetinių išteklių tema. Taip
pat programa toliau rinks, analizuos ir
teiks naujausią informaciją ir žinias apie
Europos miškų genetinius resursus bei jų
būklę. Kaip vieną iš sėkmingiausių EUFORGEN projektų galima pateikti EUFGIS
duomenų bazės įkūrimą (www.eufgis.org).
Duomenis minėtam projektui nuolatos
teikia nacionaliniai šalių koordinatoriai.
Todėl yra surinkta ir pateikiama daug informacijos apie Europos miškų, tarp jų ir
Lietuvos, genetinius išteklius. Visa informacija yra susisteminta ir pateikiami žemėlapiai su išsamiais aprašymais. Minėta
duomenų bazė leidžia analizuoti duomenis apie Europos miškų genetinių išteklių
resursus, jų išsidėstymą ir kurti strategiją
bei rekomendacijas dėl jų išsaugojimo besikeičiančio klimato sąlygomis.
Dėkojame LR Aplinkos ministerijai už
paramą ir suteiktą galimybę dalyvauti
EUFORGEN programos veikloje.

Žemėlapis kairėje: Lietuvos miškų genetiniai ištekliai (in situ ir ex situ) (šaltinis: www.eufgis.org),
žemėlapis dešinėje: EUFORGEN programoje dalyvaujančios šalys (tamsiai žalia spalva žemėlapyje)
(šaltinis: www.euforgen.org)
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Miškininkystės mokslo žinias
propagavęs gamyboje
Buvęs ilgametis tuometinio Lietuvos miškų instituto Miško biologijos ir miškininkystės skyriaus vedėjas, vyresnysis
mokslo darbuotojas, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto profesorius, prorektorius, LMS viceprezidentas, LMS Garbės narys, kitų visuomeninių organizacijų, komisijų narys, habil. dr. Antanas
Juodvalkis gruodžio 5 d. pažymėjo 80-mečio sukaktį.
Apie nueitą šio mokslininko, pedagogo, visuomenininko kelią, glaudžius ryšius su praktine miškininkyste pasakoja jo
kolega dr. JULIUS DANUSEVIČIUS.

M

olėtiškis Antanas Juodvalkis dar
studijų metais LŽŪA aktyviai
įsitraukė į studentų mokslinės
draugijos veiklą, o 1959 m., būnant penktame kurse, akademijoje dėstytoju dirbęs
Lietuvos miškų instituto Miško biologijos ir
miškininkystės skyriaus vedėjas Benediktas
Labanauskas pakvietė jį įsidarbinti institute moksliniu bendradarbiu. Baigęs 1960 m.
LŽŪA, Antanas išvyko dirbti į Miškų instituto padalinį – Biržų miškų tyrimo punktą.
Tuo metu Miškų instituto direktoriaus pavaduotoju moksliniam darbui dirbęs Leonardas Kairiūkštis paskatino jauną miškininką imtis platesnės tiriamosios mokslinės
veiklos. Nuoširdus ir ilgametis jų bendravimas, ilgalaikis kruopštus darbas padėjo jubiliatui pasiekti tai, kas paminėta įžangoje.
1965 m. apgynęs parengtą disertaciją Antanui Juodvalkiui suteiktas biologi-

jos mokslų kandidato laipsnis. Perkeltas į
Miškų instituto Miško biologijos ir miškininkystės skyrių, jis tęsė miškų tyrimus
L. Kairiūkščio vadovaujamoje grupėje.
1973 m. išrinktas šio skyriaus vedėju, 1974
m. suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.
1982 m. Antanas apgynė mokslų daktaro (dabar habil. dr.) disertaciją. Tais pačiais
metais pakviečiamas į LŽŪA Miškų ūkio
fakultetą dėstyti miško biologijos ir miškininkystės discipliną. 1988 m. jam suteiktas profesoriaus vardas, išrenkamas LŽŪA
Miškininkystės ir gamtos apsaugos katedros vedėju. 1993 m. paskiriamas LŽŪA studijų prorektoriumi. Šiose pareigose dirbo
11 metų. Pasibaigus prorektoriaus kadencijai, dirbo Miškininkystės katedroje profesoriumi. 2009 m. išėjus į pensiją, suteiktas
profesoriaus emerito garbės vardas.

MARIJONO BERNOTAVIČIAUS nuotraukos

Išvykose į miškų urėdijas
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Prof. A. Juodvalkis

Eidamas atsakingas, daug atidaus darbo reikalaujančias pareigas, Antanas rado
laiko ir jėgų tęsti mokslinius tyrimus, gilinantis į medžių, augančių mišriuose ir grynuose medynuose, biologijos ir ekologijos
ypatumus, medynų ugdymo bei maksima-

liai produktyvių ir tvarių medynų formavimo klausimus. Šių tyrimo duomenų pagrindu parengė maksimaliai produktyvių
medynų modelius ir rekomendacijas jiems
formuoti. Tai įtvirtinta miškininkystės
teisiniuose aktuose. Sudarytos tikslinės
medynų ugdymo programos tapo pagrindiniais iki šiol naudojamais normatyviniais aktais, kas svarbu, vykdant medynų
ugdymo kirtimus. O pasiūlytas spygliuočių optimalaus tankumo nustatymo metodas pripažintas išradimu.
2004 m. už mokslo darbų ciklą „Produktyviausio miško teorijos sukūrimas ir jos taikymas krašto ekologinio tvarumo didinimui“
jam su akad. L. Kairiūkščiu, prof. R. Ozolinčiumi suteikta Lietuvos mokslo premija. Profesorius paskelbė per 200 mokslo straipsnių,
yra keliolikos knygų, vadovėlių autorius bei
bendraautoris. Mokslo pasiekimų sklaida neapsiribojo rašytine forma. Jis skaitė pranešimus daugelyje konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvavo įvairiuose miškininkų
pasitarimuose, seminaruose bei išvykose į
miškų urėdijas, patardamas, ką reikėtų praktiškai daryti diskutuojamu klausimu konkrečiame medyne ar miške. Dar tarpukario Lie-

tuvos žymus miškininkas Antanas Rukuiža
pastebėjo, jog mokslo pasiekimų efektyviausias diegimas praktikoje – įtikinamos diskusijos miške. Dėl to prof. A. Juodvalkis yra
daugumos miškininkų gamybininkų gerai
pažįstamas ir vertinamas.
Profesoriaus nuomonė svari ir miškininkų visuomeniniame gyvenime. Jis
rinktas Miškininkų sąjungos viceprezidentu, prezidiumo nariu, jam suteiktas
Miškininkų sąjungos Garbės nario vardas. Antanas taip pat yra aktyvus Girionių bendruomenės, mokslininkų senjorų
klubo „Giriūnai“ narys.
Šiemet politikams nusprendus kardinaliai pertvarkyti valstybinių miškų valdymą, tik keli mokslininkai, jų tarpe ir
Antanas Juodvalkis, drąsiai ir argumentuotai paprieštaravo skubotiems valdžios
sprendimams.
2002 m. jis apdovanotas Prezidento
V. Adamkaus, 2004 m. – Ministro Pirmininko A. Brazausko padėkos raštais, 2009
m. – Aplinkos ministerijos ,,Garbės ženklu“, 2012 m. – Generalinės miškų urėdijos medaliu ,,Auksinis ąžuolo lapas”. M.K.
Čiurlionio fondas 2012 m. jam suteikė

VLADO BABARSKO nuotrauka

miškininkystė

Egzaminų metu

„Lietuvos šviesuolio“ garbės vardą.
Nežiūrint užimtų aukštų pareigų ir
garbių apdovanojimų, Antanas išliko paprastas, atviras, atidus ir atlaidus kolegoms, linkęs padėti nelaimėje, nes pats
patyrė artimųjų netekčių. Jis atvirai reiškia savo nuomonę, nevengia sakyti tiesos
į akis, o už kritiką nepyksta, tačiau nepakenčia netiesos, sukčių ir tinginių.
Garbaus Jubiliejaus proga linkime kolegų vardu Antanui Juodvalkiui sveikatos
ir ilgo kūrybingo gyvenimo.

LIKMERE

dideliais kiekiais
superkame beržo rąstus
nuo 16 cm skersmens
informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete2017www.likmere.lt
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Šv. Kalėdų proga telydi Jus
pelningos idėjos, išsipildę planai,
vaisingi darbų rezultatai.
Sėkmės žengiant į
Naujuosius 2018-uosius metus!
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UAB „Liforė technika“ kolektyvas

miškininkystė

AUTORIAUS nuotraukos

Miško dirvožemių tyrėjui
prof. Mečislovui Vaičiui – 90

B
GMU medalį „Auksinis ąžuolo lapas“ prof. M Vaičiui
įteikia generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Andrius Vancevičius

Ilgesys
Mano tėviškė – mažas kaimelis
Tarp kalvelių, ežerų, miškų.
Vingiuoja siauras kelelis
Nuo Kazitiškio lig Zarasų.
Čia tėvų išpėduoti takeliai,
Sūriu prakaitu aplaistyta vaga.
Šienauti, grėbstyti laukeliai
Senelių, tėvų pūslėta ranka...
Graži pavasarį purienoms žydint
Ir karštą vasarą, kai gelsta rugiai.
Graži net rudenį gerves išlydint
Ir baltą žiemą, kai apšalę langai.
Ilgesys dažnai mane kankina,
Sapnuose prabėga vaizdai,
Įkvėptas tėviškės oras svaigina,
Atrodo, bus taip amžinai.
M. Vaičys, 2002 m.
Kolegų sveikinimai

irštone lapkričio 28 d. buvęs Lietuvos miškų instituto ilgametis mokslo
darbuotojas (dirbo nuo 1959 m. iki
2000 m.), Miško dirvožemių ir tipologijos
skyriaus vedėjas (1961–1973 m.), direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui (1973–1984 m.), instituto direktorius
(1984–1988 m.), Lietuvos mokslo premijos
laureatas (1985 m.), habil. dr., prof. Mečislovas Vaičys artimųjų, kolegų apsuptyje
pažymėjo 90-mečio sukaktį. Šventėje dalyvavo iš JAV atvykusi profesoriaus duktė
Jolanta Kennedy, brolis Vladas su šeima,
kiti jo artimieji. Pagerbti buvusio kolegos,
mokytojo atvyko atstovai iš Miškų instituto ir kitų miškų institucijų, senjorų klubo
„Giriūnai“ nariai. Už viso gyvenimo svarų
indėlį miškininkystės moksle, pedagoginę,
visuomeninę veiklą profesoriui įteiktas Generalinės miškų urėdijos medalis „Auksinis
ąžuolo lapas“. Šventėje deklamuotos jo eilės
iš eilėraščių rinkinio „Vakarėjanti padangė“,
kuriame atsiskleidžia profesoriaus meilė
artimiesiems, miškui, gimtajam kraštui.
Prof. M. Vaičio atlikti miško dirvožemių tyrimai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos miškų stabilumo bei medynų produktyvumo didinimo, leido dirvožemių
pagrindu sudaryti miško augaviečių klasifikaciją, kuri įdiegta sklypinėje miškotvarkoje. Jis parengė miškų būklės stebėsenos
(monitoringo) programas bei metodus,
1988 m. koordinavo miškų stebėsenos dar-

bų plėtojimą vakarinėje TSRS teritorijoje,
500 km pločio zonoje, o 1992 m. ir 1998
m. – Lietuvos miško dirvožemių stebėseną. Ženklus profesoriaus indėlis ruošiant
naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (KTDK-99), kuri leidžia dirvožemius
įvardinti pagal FAO–UNESCO Pasaulinę dirvožemių legendą. Jo pasiūlytos rekomendacijos pasižymėjo paprastumu
ir efektyvumu, padėjo miškų urėdijoms
įveisti mišką buvusių poligonų sutankintuose dirvožemiuose Gaižiūnuose, kitur.
Prof. M. Vaičys aktyviai dalyvavo Miško mokslinės techninės draugijos veikloje, buvo išrinktas Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininku, paskelbė per
600 mokslinių straipsnių spaudoje, yra 15
monografijų, vadovėlio „Miškininkystė“
ir kitų leidinių autorius bei bendraautoris. Jam 1980 m. suteiktas Lietuvos mokslo
veikėjo garbės vardas.
Profesorius parengė 9 mokslo daktarus, kurie praturtino jo tyrimų sritį naujais
darbais. Šių eilučių autoriui taip pat džiugu prisiminti, jog mokslinio darbo vadovu
buvo prof. M. Vaičys, kad teko pajusti jo
reiklumą ir geranoriškumą kitiems, mokytis iš jo taktiškumo bei kantrybės.
Sveikindami profesorių šio garbaus Jubiliejaus proga, pirmiausia linkėjome stiprios
sveikatos, kūrybinių minčių, padedančių
primiršti fizinius negalavimus, vienatvę.
Dr. Kęstutis ARMOLAITIS
Artimųjų ir kolegų, svečių apsuptyje
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Sparnuoti plėšrūnai sugaudomi, juos priviliojant gyvais balandžiais

Kitados nusausintuose medynuose vandens
lygis sukeliamas patvankomis

Kurtinių būklė ir apsauga Europoje
Dr. RYTIS ZIZAS, LAMMC Miškų institutas, Valstybinė miškų tarnyba
Prof. habil. dr. PETRAS KURLAVIČIUS, Lietuvos edukologijos universitetas

(tęsinys, pradžia 11 nr.)
Čia sukaupta nemaža patirtis gaudant
gyvus kurtinius ir tetervinus: nuo 2010
m. sugauti 1165 paukščiai, kurie eksportuoti aklimatizavimui į Belgiją, Vokietiją,
Olandiją, Lenkiją. Švedijoje, kaip ir kitose
Skandinavijos šalyse, kasmetinės laukinių
gyvūnų apskaitos metu trikampių maršrutų metodu (angl. Wildlife triangle scheme) vykdomos kurtinių bei kitų tetervinių
paukščių apskaitos, todėl bendra populiacijos gausos būklė yra pastoviai stebima.

dalyje, remiantis morfometrinių matavimų
duomenimis, gyvena T. u. pleskey porūšio
paukščiai. Tuo tarpu T. u. major porūšio
paukščių, kurie gyvena Bresto ir Gardino
regionuose, gausa per pastaruosius keletą
dešimtmečių sumažėjo apie 60 proc.
Kurtinių (būtent major porūšio) pagausinimo tikslais pernai Europos Sąjungos ir Jungtinių tautų vystymosi programos finansuojamo projekto lėšomis
Nalibokų valstybiniame gamtiniame rezervate įkurtas kurtinių veislynas. Paukščių reintrodukciją planuojama vykdyti
„Gimę būti laisvi“ metodu.

Baltarusijoje

Prancūzijoje

Švedijoje

Pagal pavasarį atliekamas apskaitas čia gyvena 8,7–9,7 tūkst. kurtinių. Vitebsko regione registruojama didžiausia šių paukščių
gausa, dar gyvuoja tuokvietės, į kurias susirenka 15 ir daugiau patinų. Šiaurinėje šalies
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Miškingumo sumažėjimas kalnuose ir
žmonių gyvenamų vietų plėtra lėmė, kad
prieš 20 metų Prancūzijos Alpėse kurtiniai
visiškai išnyko. Dabar jie likę 4 izoliuotose
teritorijose: Vosgezuose ir Juroje šiuo metu

priskaičiuojama iki 400 major porūšio individų, T. u. aquitanicus porūšio kurtiniai (iki 4000 individų) gyvena Pirėnuose.
Kelias dešimtis metų kasmet šių paukščių
apskaitos atliekamos naudojant medžioklinius paukštinius šunis. Paukščių apsauga jų gyvenamuose regionuose grindžiama
įgyvendinant kurtiniams „draugiškesnę“
miškininkavimo praktiką, mažinant jų žuvimą atsitrenkus į jaunuolynus juosiančias
tvoras ir elektros perdavimo linijas (šiuos
elementus darant matomesniais).

Ispanijoje

Šioje šalyje gyvenantys kurtiniai priskiriami sparčiausiai nykstančiam T. u. cantabricus porūšiui, prisitaikiusiam prie Kantabrijos kalnuose augančių ažuolo–buko
medynų. Per pastaruosius tris dešimtmečius kurtinių gyvenamoji teritorija sumažėjo net 70 proc. Neseniai įgyvendintas 6

Ryčio Zizo nuotraukos

aPLINKOSAUGA

metų trukmės LIFE+ kurtinių apsaugos
projektas: įsteigtas veislynas, 16–oje šių
paukščių apsaugai išskirtų svarbių teritorijų buvo modifikuotas miškininkavimas,
pagerinant buveines – formuojant įvairesnę medynų rūšinę bei amžiaus struktūrą,
išsaugant mėlynių dangą, sudarant miško
aikšteles ir kt. Dar vienas svarbus žingsnis – rastas sutarimas su žemės savininkais ir valdytojais, juos skatinant prisiimti
įsipareigojimus tobulinti bei atkurti tradicinį ūkininkavimą kalnuose (bitininkavimą, gyvulininkystę). Vienas svarbiausių
kurtinių gausą limituojančių veiksnių šioje šalyje – didėjanti elnių gausa, kadangi
didelės jų kaimenės nugraužia bei nutrypia kurtinių mitybai būtinų augalų dangą.
Viena iš projekto veiklų buvo elninių žvėrių ir plėšrūnų sumažinimas kurtinių reintrodukacijos vietose. Siekiant sumažinti
atsitrenkimų į kliūtis pavojų, pažymėta 60
km gyvulių ganyklas juosiančių tvorų. Didelis dėmesys skirtas ir švietėjiškai veiklai,
organizuojant seminarus, bendraujant su
skirtingomis suinteresuotomis grupėmis
(medžiotojais, ūkininkais, turizmo organizatoriais ir vietinėmis gyventojų bendruomenėmis).

Rusijos Federacijoje

Čia gyvena dvi kurtinių rūšys. Tetrao urogalus rūšis (kurtinys) gyvena europinėje
šalies dalyje, Urale, Vakarų Sibire, Lenos
upės baseine. 2006–2016 m. rudenį vykdytų apskaitų duomenimis, šioje teritorijoje
yra 2,9–4,1 mln. šios rūšies kurtinių. Kita
rūšis – akmeninis kurtinys paplitęs Rytų
Sibire, Jenisejaus ir dalyje Lenos upės baseinų, Tolimuosiuose Rytuose. Šių dviejų
skirtingų kurtinių rūšių arealai persidengia Evenkijoje, Jakutijoje ir Irkutsko regione. Kol kas šios šalies kurtinių populiacijos ilgalaikiai gausos pokyčiai nėra žymūs,
tačiau atskiruose regionuose jų mažėja.
Mažėjimo priežastimi laikomi abiotiniai
veiksniai – dažniausia orų sąlygos žiemą.
Nuo 1955 m. šie paukščiai (daugiausia
iš Kirovo regiono) perkeliami į kitas vietoves ir šalis: virš 2000 kurtinių perkelta į
14 skirtingų Rusijos regionų bei į Kazachstaną, Latviją, Lietuvą, Lenkiją. Įgyta kurtinių gaudymo perkėlimui patirtis, juos
gaudant gyvagaudžiais spąstais. Per dieną
šimtu tokių gaudyklių sugaunama vidutiniškai nuo 2,5 iki 13,3 individų, kurie prieš
pervežant iki vieno mėnesio laikomi specialiose patalpose, šeriami, kad neprarastų
kūno svorio.

Apibendrinant galima konstatuoti,
kad kurtinys, būdamas stambiausias tetervinių šeimos atstovas, yra geriausiai prisitaikęs gyventi dideliuose senų borealinių
miškų masyvuose su vyraujančia mėlynių
ir kitų erikinių danga. Šiam buveinės tipui Europos žemyno šiaurinėje dalyje bei
kitur kalnų regionuose labiausiai pavojų
kelia fragmentacija dėl modernėjančios ir
intensyvėjančios miškininkystės bei oro
tarša (azoto koncentracijos padidėjimas).
Klimato kaitos kontekste kinta augalų fenologija, lemianti šių paukščių augalinio bei gyvūninio maisto prieinamumą.
Skandinavijoje vykdytų naujausių tyrimų
rezultatais, kurtiniai parodo ir tam tikrą
„plastiškumą“ prisitaikant prie kintančios
aplinkos – naujos tuokvietės atsiranda jau
per 40 metų amžiaus plantaciniuose miškuose.
Skirtingai nei Skandinavijos šalyse ir
Rusijoje, kur šie paukščiai tradicinėse buveinėse yra įprasti, likusios Europos dalies
kurtinių populiacijoms be aktyvios apsaugos gresia greitas išnykimas. Dėl vietinių
populiacijų izoliuotumo blogėja genetinės
informacijos sklaida – giminingi paukščiai
tampa mažiau vislūs, o jaunikliai – mažiau
gyvybingi. Kalnuotose vietovėse didžiausią neigiamą poveikį kurtiniams daro intensyvus turizmas ir buveinių ploto mažėjimas, išaugusi elninių žvėrių bei plėšrūnų
gausa. Lygumų miškingose vietovėse neigiamą poveikį vietinėms populiacijoms kelia žmonių ūkinė veikla, trikdymas (šalutinis miško naudojimas, per daug intensyvi
rekreacija, rūšiai nepalankios miškininkavimo procedūros), taip pat per didelė plėšrūnų ir visaėdžių gyvūnų, kurie maitinasi
kurtiniais ar ir jų kiaušiniais, vietinė gausa
bei buveinių degradavimas. Vis dėlto visose Europos Sąjungos šalyse, kur kurtiniai
dar yra šlikę iki šiol, kvalifikuotų ir entuziastingų žmonių bei didžiulių skiriamų
lėšų dėka kurtinius stengiamasi išsaugoti
jų natūraliose buveinėse. Kurtinių apsauga
daugiausiai yra orientuota į buveinių gerinimą. Be to, nemažai vietovių vykdytos
bei šiuo metu vykdomos kurtinių vietinių
populiacijų atkūrimo (reintrodukcijos) bei
didinimo programos, kuomet jauni paukščiai išauginami nelaisvėje ir paleidžiami į
laisvę arba įkurdinami kitose šalyse gamtoje sugauti individai.
Konferencijoje sukauptų žinių ir mūsų
pastaraisiais metais vykdytų tyrimų išdavoje galima akcentuoti, kad ir mūsų krašte kurtiniai sparčiai nyksta. Šį nykimą

privalome stabdyti visomis kitose šalyse
pasiteisinusiomis bei galimai originaliomis priemonėmis, jei tokių pavyktų sugalvoti. Rūpinantis nacionalinės populiacijos
ilgalaikiu išlikimu reikėtų atkreipti dėmesį
į tam tikras specifines šalyje susiklosčiusias sąlygas. Jei artimiausiais metais Lietuvoje nebus vykdomos į jų ilgalaikį išlikimą
orientuotos aktyvios apsaugos priemonės, populiacijai gresia išnykimas. Turimi
mokslinių tyrimų duomenys leidžia daryti
išvadą, kad Lietuvos ir Latvijos nacionalinės kurtinių populiacijos yra viena nuo kitos geografiškai per toli, todėl jos nebesudaro bendrų metapopuliacijų, nebevyksta
individų apsikeitimas, jos tapo genetiškai
izoliuotos. Bet dalis mūsų vietinių kurtinių populiacijų Lietuvos–Baltarusijos pasienyje net keliose vietose neabejotinai sudaro bendras metapopuliacijas.
Jei moksliniais tyrimais šį reiškinį pavyktų išaiškinti detaliau, tuomet aktyvias
kurtinių apsaugos priemones būtų labai
svarbu orientuoti ir šia kryptimi. Reikėtų
bandyti pagerinti kurtinių buveines jų biologiniuose koridoriuose tarp mūsų šalies
ir Baltarusijos bei bandyti atkurti degradavusius koridorius.
Be to, reikia tikėtis, kad Augustavo girioje vykdomi kurtinių vietinės populiacijos atkūrimo darbai sustiprins kurtinių
populiaciją Veisiejų miškų urėdijos teritorijoje, nes ekspertiniu vertinimu Augustavo girioje ir Veisiejų miškų urėdijos miškuose vietinės kurtinių populiacijos tikrai
galėtų ir turėtų keistis individais.
Vertinant kurtinių dirbtinio veisimo Centrinės Europos valstybėse patirtį,
galima teigti, kad dėl per mažais kiekiais
pastaraisiais metais Viešvilės valstybinio
gamtinio rezervato veislyne užauginamų ir į Karšuvos girią paleidžiamų jaunų
paukščių čia veikiausiai nesusidarys gyvybinga vietinė populiacija. Todėl reikėtų iš
esmės tikslinti vietinio kurtinių dirbtinio
veisimo planą.
Kur kas efektyviau būtų įvairiomis
priemonėmis pagerinti kurtinių gyvenimo
sąlygas jų dabartinėse buveinėse pietrytinėje Lietuvos dalyje. Nepaisant to, kad
svarbių kurtinio natūralių priešų – šernų
– gausa bent dalyje šios rūšies natūralaus
paplitimo arealo pastaraisiais metais sumažėjo dėl afrikinio kiaulių maro, remiantis tarptautine patirtimi didžiulį teigiamą
efektą duotų kitų plėšrūnų (ypatingai lapių) gausos mažinimas jautriausiose šiems
paukščiams teritorijose.
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Žurnalistai skrido...
su paukščiais
S

kristi kaip paukščiai – didžiausia
žmogaus svajonė. Skristi paskui
paukščius žmonės išmoko šiek tiek
daugiau nei prieš šimtmetį. Paradoksalu,
tačiau aktyvusis paukščių migracijų tyrimų
metodas – jų žiedavimas – skaičiuoja panašų laiką.
Keturių metų laikų platumoje gyvenantys paukščiai savo biologijoje turi
griežtai nustatytus veiklos režimus. Daugeliui iš Lietuvoje rastų, pastebėtų, aptiktų 386 paukščių rūšių būdingas veiksmas
– migravimas į žiemojimo vietas rudenį ir
grįžimas į perimvietes pavasarį. Labai ilgai šios kelionės, paukščių dingimai ir atsiradimai buvo siejami su pačiom mįslingiausiomis versijomis. Atsakymui mintį
Sugauti kikiliai
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davė atsitiktiniai baltųjų
gandrų, pavasarį atskridusių
su į kūną įstrigusiomis afrikietiškom strėlėmis, atvejai. Danų mokytojas H.K.K.
Mortensenas įžvalgiai pasiūlė naudoti žiedus, dedamus paukščiams ant kojų –
kiekviename jų buvo įspaustos raidės ir adresas, skaičiai.
Žiedavimo pradžia galima laikyti 1899 metus. Lietuvoje paukščių žiedavimo
pradininko prof. Tado Ivanausko paskatinti mėgėjai
apie 1928 m. žiedais paženklino pirmuosius gandrus,
varnėnus ir kregždes. Nuo 1929 m. žiedavimo darbai pradėti Ventės rage, pro kurį
tąsiasi vienas didžiojo paukščių migracijų
srauto Via Baltica kelias.
Į didžiąją paukščių migracijos šventę išsiruošę apie gamtos ir aplinkosaugos
problemas rašantys žurnalistai spalio viduryje per vandens ežerais žvilgančią Lietuvą skubėjo pamario link.
Kuo arčiau Ventės rago, tuo daugiau
buvo ir paukščių – ta pačia, pusiasalio
smaigalio kryptimi skrido pulkai kikilių,
purpsėjo zylės, plazdėjo kėkštai. Jų pulkai,
siaurėjant žemės smaigaliui, įsiterpiančiam į marias, tirštėjo. Čia jų kelias virš
sausumos baigiasi.

Vytautas Jusys moko žurnalistus žieduoti paukščius

Kas rudenį Ventės ragą užplūstantys
paukščiai daugiau kaip prieš 100 metų čia
švyturio prižiūrėtoju dirbusiam Mikui Posingiui davė mintį juos žieduoti. Labai domėjęsis paukščiais, juos globojęs vyras jau bendravo su J. Thynemannu, kuris kitoje marių
pusėje, Kuršių nerijoje esančioje Rasytėje
1901 m. buvo įsteigęs pirmąją pasaulyje ornitologinę stotį, stebėjo ir žiedavo paukščius.
Kodėl to nepadarius ir Ventės rage? Tada
paukščiams gaudyti ant krūmų užmesdavo
tankų tinklą, nes kitokių gaudyklių nebuvo.
Per rudenį taip pavykdavo sugauti ir sužieduoti keletą tūkstančių sparnuočių.
Dabar Ventės rage, kas lankėsi senokai, stebisi naujais pastatais, lankytojų

SELEMONO PALTANAVIČIAUS nuotraukos

aPLINKOSAUGA

centru, takais ir didžiąja gaudykle, ko gero
didžiausia Europoje. Ji automatizuota –
elektros varikliai pakelia ir nuleidžia tinklą per porą minučių. Po visą pusiasalio
smaigalį išdėliotos ilgamečio stoties vedėjo Leono Jezersko sukonstruotos „zigzaginės“ gaudyklės yra stacionarios, veikia visus metus. Ventės rage paukščiai kasmet
žieduojami 365 dienas.
Oru plaukianti paukščių masė labai
priklauso nuo vėjo krypties. Dabartinis
Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas
Vytautas Jusys kviečia lankytojus atkreipti
dėmesį į šiaurinį vėją – jis pučia paukščių
skridimo kryptimi. Taigi – jiems „į uodegas“, todėl visi sparnuočiai kyla aukštai ir
į tinklus nepakliūva. O Pietys ar pietvakarių vėjas juos „spaudžia“ žemyn ir į tinklus
paukščių pakliūva daugiausiai.
V. Jusys beria lyg iš knygos skaičius:
spalio viduryje jau sužieduota daugiau
kaip 72 tūkst. sparnuočių, šiemet sužie-

Kėkštą sužiedavo Vytautas Eigirdas

duota jau 135-ji rūšis – karvelis keršulis.
Sėkmingiausios dienos šiemet nebuvo rekordinės – tik po 3–3,5 tūkst. paukščių.
Ventės rago darbuotojai šiemet planavo sužieduoti 100 tūkst. sparnuočių . Tai
turbūt nedaug, palyginus su pasauliniais
mąstais: iš viso kasmet sužieduojama apie
6 mln., iš jų apie 4 mln. – Europoje.
Jeigu per dieną į tinklus pakliūva bent
3000 paukščių, juos visus reikia apžiūrėti,

nustatyti amžių, lytį, uždėti žiedus. Žurnalistų viešnagės dieną paukščius žiedavo 3
stoties darbuotojai – Vytautas Jusys, Vytautas Eigirdas ir Regina Rangienė bei savanorė pagalbininkė Vida Laukžemienė. Pagalbininkai čia visada laukiami, tačiau jiems
keliami ypatingi reikalavimai ir žinios.
Tą dieną tinkluose buvo sugauta kiek
daugiau nei 1000 paukščių. Gausiausiai
skrido mėlynosios zylės, kikiliai, šiauriniai
kikiliai ir kėkštai. Kėkštų migracija aktyvi ne kasmet, todėl toks jų judėjimas buvo
malonus. Tiesa, didžioji dalis jų padrikų
pulkų lėkė aukštai, o pakliuvę kėkštai mokėjo gintis nuo žmonių: šio paukščio snapas labai stiprus ir smailas, todėl kėkštą
paimti į ranka reikia mokėti. Antraip nuo
„pasimatymo“ su juos ant pirštų lieka labai
ryškūs „prisiminimai“.
Vytauto Jusio manymu, kol kas nauji
žiedavimo metodai dar tik ateina pas mus.
Europoje ir pasaulyje jau apibendrinami
pirmieji siųstuvėliais paženklintų paukščių migracijų kelių duomenys. Jie detalūs ir duodantys daug atsakymų. Tačiau
taip žieduoti galima gandrus, plėšriuosius
paukščius, kurie gali nešti didelį ir nelengvą siųstuvėlį su saulės baterija.
„O kaip tą „pavesti“ nykštukui, sveriančiam 5 g., ar pečialindai, sveriančiai 10
gramų?, – klausė žurnalistai.
V. Jusys sako, kad yra bandymų specialiais duomenų kaupikliais žieduoti ir
smulkiuosius giesmininkus. Bet tai – tikrai nepigu.
– Lietuvoje jau sužieduota daugiau
kaip 2 mln. paukščių. O kiek gaunama pranešimų?
Iš 1000 sužieduotų žvirblinių paukščių
paprastai sugaunamas ar randamas 1 žuvęs. Tačiau gali būti ir kitaip, – sako V. Jusys. – Jei tai medžiojama rūšis, pavyzdžiui,
didžioji antis, sužinome apie medžiotojų
nušautus individus. Gulbėms, žąsims ant
kaklų maunami plastiko žiedai su raidėmis
ir skaičiais gali būti matomi iš toli. Tokią
pat funkciją atlieka ant gandrų, kirų, tilvikų kojų uždėti dideli žiedai – jų įrašus pavyksta perskaityti pro žiūroną ar teleskopą
nesugavus paukščių.
Apžiūrėję naują Ventės rago lankytojų centrą, žurnalistai skuba į Klaipėdą,

kur keltas juos nugabena į Kuršių neriją.
Čia paukščių skridimas dar intensyvesnis. Sunku aprėpti visą neriją siauriausioje jos vietoje, tačiau intensyvios migracijos
metu kasdien virš jos praskrenda bent milijonas arba dar daugiau paukščių. Štai kikilių, zylių, alksninukų pulkai skrieja nenutrūkstamu srautu, su intervalais vienas
paskui kitą aukštai lekia karvelių keršulių
būriai, o aukštumoje girksi žąsys, atsisveikina gervės.
Juodkrantės gamtos tyrimų laboratorijos darbuotojos Ligita Pareigienė ir Jūratė Zarankaitė su pagalbininkais, kurių rudenį netrūksta, migruojančius paukščius
gaudo didžiuoju tinklu, stovinčiu pajūryje,
taip pat – keliomis dešimtimis pamaryje
ištemptų voratinklinių gaudyklių.
Pamaryje paukščių įvairovė kitokia nei
Ventės rage. Neringoje sugaunama daug
liepsnelių, karetaičių, strazdų, devynbalsių, nendrinukių. Net ir žieduotojus nustebino spalio viduryje į tinklus pakliuvusios
ežerinė nendrinukė ir mažoji krakšlė – tikros „vasarinės“ rūšys. Šiemet pamaryje
tinkluose buvo mažai ilgauodegių zylių,
tačiau iš šiaurės plūstelėjo čimčiakai. O jų
sulaukiame tikrai ne kasmet.
Tačiau patys įdomiausi yra pajūryje
stovinčio tinklo „laimikiai“ Čia visą rudenį pakliūva mažieji apuokai (kai kuriais
metais jų sugaunama ir pažymima 200300), balinės pelėdos ir pelėdos lututės.
Dieną – įvairūs plėšrieji paukščiai ir kikiliai, zylės.
Tiek Ventės rage, tiek Juodkrantėje
stovintys tinklai yra pats patikimiausias
paukščių gausos monitoringo instrumentas. Kadangi jų vieta yra pastovi, galima
nustatyti, kaip kinta įvairių paukščių gausa, kaip paukščiai reaguoja į klimato kaitą.
Paukščių migracijos kelyje kitaip skaičiuojamas laikas: čia daug kas mielai liktų
su žieduotojais ir mokytųsi jų darbo paslapčių. O kad tuo tikrai verta užsiimti,
įrodė iš karto po kelionės į Ventės ragą
ir Kuršių neriją pasirodžiusios publikacijos
apie paukščių migraciją bei laiškai ir skambučiai, kurių sulaukė žmonės, dirbantys
paukščių migracijos kelyje.
Vytautas KNYVA

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

2017 GRUODIS

19

Kerpšilis Dzūkijos NP

Gervės Čepkeliuose

Ten, kur sparnuočiai skrodžia
Dr. EUGENIJUS DROBELIS

Vytauto Knyvos nuotrauka

tirtis ir krūvos fotografijų. Lietuvos ornitologų draugijos iniciatyva dalis sukauptų
fotografijų buvo atspausdinta ir sudėta į fotografijos darbų parodą „Ten, kur sparnuočiai skrodžia padangę“. Ši paroda supažindina su išlikusiomis natūraliomis gamtos
salomis Dzūkijoje ir istorinėse Lietuvos žemėse Bebro upės slėnyje, dabartinėje Lenkijos teritorijoje. Čia dar gali išvysti ypač
turtingą pirmapradį gamtos pasaulį.
Kai kurie seno sukirpimo gamtininkai
gana skeptiškai vertina gamtos fotografavimą. Jų manymu tai mėgėjiška ir neprofesionalu. Tačiau reikėtų išskirti fotografus,
kurie domisi gamta ir ją fotografuoja vien
savo malonumui bei atskirų sričių zoologus, botanikus ar mikologus, kurie fotografiją panaudoja savo tiriamuosiuose darbuose. Fotoaparatas nūdienos gamtininko

Parodos autorius

N

Balinis vėžlys

esudarkyti miškai, švarūs vandenys, nenusausintos pelkės, natūralios pievos yra daugelio rūšių
augalų ir gyvūnų pamėgtomis buveinėmis.
Daugiausiai tokių vietų išliko saugomose
teritorijose. Teko gyventi ir dirbti išskirtinėse vietovėse – Čepkelių ir Žuvinto valstybiniuose rezervatuose, Dzūkijos nacionaliniame parke. Turtingas, nepaprastai įvairus
ir emocingas supantis gamtos pasaulis suformavo ir gyvenimo sampratą, jo vertybes.
Dar ornitologinio kelio pradžioje susidomėjau fotografija. Tad per daugelį metų
susikaupė tam tikra fotografinio meno pa-
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rankose – viena iš pagrindinių darbo priemonių. Šiuolaikiniuose skaitmeniniuose
fotoaparatuose yra daug funkcijų, kurios
svarbios gamtos reiškinių fiksavimui. Fotografijose automatiškai išsaugoma fotografavimo data ir laikas, o kai kuriais atvejais ir koordinatės. Fotografija labai svarbi
įvairių reiškinių įrašymui ir palyginimui.
Pvz., paukščių kiaušinių sudėjimo, jauniklių išsiritimo ar išsivystymo datų fiksavimui, dėčių ir vadų gausumo įvertinimui,
buveinių apibūdinimui, migracijos, elgesio
ir mitybos faktų patvirtinimui. Pagaliau
fotografija yra svarbiausiu įrodymu faunistiniuose tyrimuose, nustatant vienos ar
kitos rūšies pastebėjimą.
Turėjau išskirtinę galimybę artimiau
pažinti laukinę mūsų krašto gamtą, stebėti
gyvūnų gyvenimą iš arti. Manau, kad nePelkinė uolaskėlė

Tetervinų tuoktuvės

Vilkas

padangę
turiu teisės patirtų susitikimų su įvairiais
gamtos tvariniais slėpti vien savo atmintyje, todėl visuomenei teikiu dalelę pasaulio,
kuriame gyvenau. Esu ornitologas, todėl
fotografijose didžiausias dėmesys skirtas paukščiams. Jose bandyta atspindėti
Dzūkijos savitumą ir išskirtinumą. Parodoje galima pamatyti didįjį apuoką, kuris
ilgą laiką buvo aptinkamas tik Dzūkijoje. Šių fotografijų gretoje ir stulgiai, kurių
tuoktavietės Čepkelių rezervate buvo tikra
staigmena; ir žalvarnis, kuris vos gyvuoja
mūsų šalyje įsikibęs pietinio respublikos
pakraščio; ir kilnusis erelis, kuris taikosi
vėl įsikurti raistuose; ir kukutis, kuris paskelbtas Dzūkijos paukščiu. Fotografijose
neabejotinai rasite slaptingąjį kurtinį, kovingąjį teterviną, mažai kam pažįstamą
meldinę nendrinukę ir kitus savitus, įdoKukutis

mius sparnuočius. Dzūkijos gamtos unikalumą lengviausia perteikti varliagyvių
ir roplių fotografijose. Dar neseniai Lietuvoje aptikta medvarlė, retai sutinkamas
lygiažvynis žaltys ar balinis vėžlys. Tai pietinio paplitimo rūšys, kurios įsitvirtinusios Dzūkijoje. Pristatant Dainavos girią ar
Čepkelių pelkę, būtų neatleistina neparodyti vilko, lūšies ar briedžio. Net ir didelėje gamtos fotografijų parodoje neįmanoma
aprėpti daugiarūšio augmenijos ir vabzdžių pasaulio, tačiau keletas būdingų atstovų atspindėta fotografijose.
Palyginti neseniai ėmiau intensyviai
fotografuoti kraštovaizdžius, nes pavėluotai supratau, kad jau 30–40 metų senumo
nuotraukose gali stebėti gamtoje vykstančius didžiulius pokyčius. Ypač įdomu tai
matyti rezervatuose, kur gamta tvarkosi
pati, be žmogaus įsikišimo, pagal savo dėsnius. Antai Čepkelių rezervate neatpažįstamai pasikeitė Katros upės slėnio gamtovaizdžiai. Kas galėjo patikėti, kad kadaise
Katros ir Pagarendos kaimų gyventojų intensyviai šienautos ir ganymui naudotos
Pakatrės pievos užaugs neįžengiamais nendrių ir karklų brūzgynais. Kraštovaizdžių
fotografija svarbi ne tik praktine prasme.
Peizažai savyje subrandinę svarų emocinį
krūvį – auštančio ryto reginiai, įspūdingi
saulėlydžiai, kylančio rūko tumulai, slenkantys sunkūs kamuoliniai debesys, rasos
lašeliai ant medžių šakų ar besidraikantys
voratinkliai... Parodoje eksponuojama nedaug kraštovaizdžio fotografijų, tačiau į jas

Kilnusis erelis

stengtasi sudėti Čepkelių raisto, Dainavos
girios, Žuvinto ežero ir Bebro upės esmę.
Paroda „Ten, kur sparnuočiai skrodžia
padangę“ buvo parodyta Vilniuje, Valdovų
rūmuose, šiuo metu su fotografijomis galima susipažinti Aplinkos ministerijoje ir
Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.
Vėliau ji bus eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejuje, kituose Dzūkijos miestuose
ir miesteliuose, važiuos į Lenkiją. Ši paroda
yra asmeninis autoriaus kvietimas keliauti ir pažinti savo kraštą, kad siekis išsaugoti
gamtos vertybes įgytų aiškią prasmę.
Fotografijų paroda parengta įgyvendinant projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebžos slėnyje” Nr. LT-PL-1R-056,
kuris finansuojamas Europos regioninio
plėtros fondo ir projekto partnerių lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.
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Ar išspręs senas problemas
nauji pažadai?
VACLOVAS TREPĖNAITIS

Š

iemet kasmetinė konferencija „Miškas
– žmogui, žmogus – miškui“ surengta gruodžio 8 d. sostinėje, viešbutyje
„Best Western Vilnius”, kur miško savininkams ir visuomenei pristatyti konkurso
„Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda
2017“ rezultatai, išklausyti aplinkos ministro Kęstučio Navicko, LMSA pirmininko
dr. Algio Gaižučio, konsultacinės įmonės
CIVITTA projektų vadovo Gintauto Nedzvecko, LMSA valdybos nario, ekonomisto
Mindaugo Šilininko, LMSA Žemės reikalų
politikos komiteto pirmininko Audriaus
Petkevičiaus pranešimai. Konferencijoje
taip pat pasisakė LR Seimo Kaimo reikalų
komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas,
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko
pavaduotojas Simonas Gentvilas, asociacijos „Lietuvos mediena“ ir AB „Grigeo“
prezidentas Gintautas Pangonis, konkurso
prizininkai.
Koncertine programa konferencijos
dalyvius sveikino folkloro grupės „Obelija“ dainininkės.

Pertvarka žadama ir privačioje
miškininkystėje
LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis pranešime „Lietuvos privačių miškų savininkų veiklos iššūkiai ir spręstinos problemos“ įvardino 4 iššūkius, kurių
sprendimas, valdžios institucijoms susikoncentravus į valstybinių miškų valdymo pertvarką, buvo pastumiamas į paraš-

tes. Miško savininkus ir toliau alina prieš
3 metus įvestas papildomas 5 proc. apmokestinimas už parduotą medieną ir nenukirstą mišką, neproporcingi nuosavybės
naudojimo suvaržymai bei perdėta kontrolė, baudimai riboja veiklos sprendimų laisvę, neugdo savininko asmeninės atsakomybės, ilgalaikių veiklos tikslų ir formuoja
neužtikrintumo atmosferą nuosavybės
tęstinumu, kartu mažina šios nuosavybės
vertę. Padidėjus mokestinei naštai, šiemet
susiklosčius ir nepalankioms gamtinėms
sąlygoms, miško savininkams tampa sudėtinga vystyti rentabilią miškų ūkio veiklą.
Miškininkavimas smulkioje valdoje tampa
tik pensininkų užsiėmimu ar laisvalaikio
praleidimo gamtoje pomėgiu.
Aplinkos ministras Kęstutis Navickas
pranešime „Planuojami pokyčiai privataus
miškų ūkio mokestinio reguliavimo ir kitose srityse“ pažymėjo, kad 2017 m. kovo
13 d. patvirtintame LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas atskaitymų pagal LR Miškų įstatymą ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant nustatyti, kad
atskaitymai būtų skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną, o nuo miško
vertės, taip mažinant naštą aktyvią veiklą
vykdantiems privačių miškų savininkams.
Šiame Vyriausybės programos įgyvendinimo plane nustatytas ir terminas – 2019
m. II ketvirtis. Bet pažymėta, kad klausimas dėl privalomųjų atskaitymų reguliavi-

Konferencijos dalyviai su konkurso prizininkais ir organizatoriais

22

2017 GRUODIS

mo pasikeitimų turėtų būti sprendžiamas
bendros miškų ūkio specifinio apmokestinimo ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos peržiūros kontekste;
vietoje privalomųjų atskaitymų iš privačių
miškų savininkų bendrosioms miškų ūkio
reikmėms tenkinti galėtų būti nustatyta
metinė įmoka į valstybės biudžetą, kuri
būtų apskaičiuojama nuo nuosavybės teise
valdomų miškų vertės.
Šiame Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytas ir privačių miškų
ūkio teisinio reguliavimo masto ir administracinės naštos mažinimas, suteikiant
daugiau sprendimo teisių ir atsakomybės
patiems miško savininkams, miškų kontrolę orientuojant į esminę įtaką miško ekosistemai turinčias miškų ūkio veiklas.
Aplinkos ministerijos veiksmų plane
taip pat numatyta: įvertinti ūkinės veiklos
privačiuose miškuose teisinio reguliavimo
mastą iki 2017 m. pabaigos; parengti ir su
socialiniais partneriais bei visuomene aptarti alternatyvaus teisinio reguliavimo
koncepciją iki 2018 m. pabaigos; parengti
ir pateikti LR Miškų įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą iki 2019 m. pabaigos.
Tarptautinės konsultacinės įmonės
CIVITTA projektų vadovas Gintautas
Nedzveckas pateikė Lietuvos privačių miškų savininkų apmokestinimo sistemos
analizę, palyginant su aplinkinėmis ES šalimis, ir išsakė siūlymus kaip apmokestinimo sistemą reikėtų tobulinti.

AUTORIAUS nuotraukos

Privatūs miškai

liavinės medienos. Lietuvos
energetikai 2017 m. į Lietuvą importuota iš Baltarusijos
apie 550 tūkst. tonų medieMiško savininkas savo
nos skiedrų bio-kurui.
darbus pristatė 2017 m.
išleistame leidinyje
AB „Grigeo“ prezidento
Gintauto Pangonio teigimu,
vokiečių verslininkai planuoja Vilniuje pastatyti naują
medienos perdirbimo įmonę,
kuri perdirbs 4 kartus daugiau medienos, negu dabar
perdirbama Grigiškėse.
Miško savininkai iš Žemaitijos teigė, kad būtina
Konkurso nugalėtojas tauragiškis
Vladislovas Petrauskas
atlikti realią medžiojamų
žvėrių apskaitą ir realų sumedžiojimo limitų paskirstySpęstinos kitos problemos
mą, nes ir be apskaitos matomas ženklus
Eksperto Audriaus Petkevičiaus iš advokakanopinių žvėrių pagausėjimas. Nelengvai
tų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“
įveisti želdiniai, jaunuolynai tampa perteigimu, dar 10,3 proc. šalies miškų rezerteklinių stirnų, briedžių, elnių kaimenių
vuota nuosavybės teisių atkūrimui, kurie
ganyklomis, laupomi net beržų kamienai,
neduoda jokios naudos nei valstybei, nei
o už padarytą žalą miškui neatlyginama
savininkui. 2007 m. buvo beveik 610 tūkst.
arba tik simboliškai.
ha privačios miškų ūkio paskirties žemės,
iš kurios 18 tūkst. ha priklausė juridiniams
Miško valdų apžiūros – konkurso
rezultatai
asmenims. 2017 m. apskaityta beveik 702
Aplinkos ministerijos ir LMSA organizuotūkst. ha privačios miškų ūkio paskirties
to konkurso „Pavyzdingai tvarkoma prižemės, iš kurios jau 104 tūkst. ha priklauvati miško valda 2017“ rezultatus pateikęs
sė juridiniams asmenims arba beveik kas
konkurso kuratorius Romualdas Cicėnas
7-tas hektaras. Iškyla miško žemės įsigipažymėjo, kad šiemet buvo apžiūrėtos 67
jimo, pardavimo, kadastrinių matavimų,
miško valdos, atrinkta 20 prizininkų pagal
žemės paskirties keitimo, specialiųjų že3 kategorijas (vertintos miško įmonės, iki 5
mės naudojimo sąlygų nustatymo, jų keitiha miško valdos ir didesnės).
mo, servitutų klausimai, kurių sprendimas
Pavyzdingiausiai miško valdą tvarkandažną savininką ilgam įklampina biuročiu savininku pripažintas buvęs miškikratizmo liūne, iš kurio be konsultanto paninkas tauragiškis Vladislovas Petrauskas
galbos eiliniam piliečiui keblu išsikapstyti.
(69 ha miško valdos darbai įvertinti 49 baLMSA valdybos narys Mindaugas Šilais). Šeimos jėgomis miške atliktus darlininkas pristatė medienos pramonės ir
bus jis išsamiai aprašė išleistame 2017 m.
bioekonomikos plėtros galimybes Baltijos
iliustruotame leidinuke „Gyvenau mišku“,
šalių regione ir esamą situaciją Lietuvoje.
taip pat pažadėjo 2018 m. vasarą surengti
Šiuolaikinė bioekonomika – tai, kas gamisavo valdos pristatymą.
nama iš naftos ir gamtinių dujų, modernių
Miško įmonių tarpe I vieta skirta UAB
technologijų pagalba gali būti pagaminta
„Kelmynas“ (Kauno apskritis), II vieta –
iš atsinaujinančių biologinių žaliavų (meUAB „Dzūkijos mediena“ (Alytaus apskridienos, agrožaliavų). Jo pateiktais duometis), III vieta – UAB „Savas medis“ (Tauragės
nimis, šioje srityje galime pasimokyti iš
apskritis). Miško valdų iki 5 ha grupėje I vieSuomijos, Švedijos, Austrijos.
ta skirta Renatai Maumevičiūtei (MarijamLietuvoje medienos paklausą gali įtapolės apskritis), II vieta – Kęstučiui Zizui
koti keli ambicingi medienos perdirbimo
(Panevėžio apskritis), III vieta – Vidmantui
projektai: Lenkijoje, Suvalkuose 2018 m.
Asauskui (Telšių apskritis). Didesnių negu 5
„Forte” gamyklai prireiks apie 1 mln. m3
žaliavinės medienos, 2020 m. Vilniaus koha valdų grupėje I vieta skirta Valdui Kangeneracinei jėgainei – 0,6 mln. m3, 2021 m.
cevičiui (Alytaus apskritis), II vieta – LiuKlaipėdoje, Vakarų medienos grupės inicitaurui Bartuliui (Kauno apskritis), III vieta
juojamam klasteriui – 0,8-1,1 mln. m3 ža– Saulius Skipariui (Šiaulių apskritis).

Apskričių nugalėtojais pripažinti: Alytaus – Andriejus Žakevičius, Kauno – MB
„Ratai“, Klaipėdos – Janina Tekoriuvienė,
Marijampolės – Sigitas Bagdonavičius, Panevėžio – Algirdas Vainius, Šiaulių – UAB
„Egrikmeda“, Tauragės – Vaclovas Bielskis, Telšių – Darius Radavičius, Utenos –
Stasys Stonkus, Vilniaus – Vytautas Povilas Striukys. Aplinkos ministerijos ir kitų
rėmėjų skirtus nominantams prizus įteikė
aplinkos ministras K. Navickas.
Už nuolatinį darbą šviečiant, konsultuojant miško savininkus prizais paskatinti VMT Miškų kontrolės darbuotojai – Kęstutis Vaškys, Rytis Kuzminskas,
Ona Rutkauskienė, Rikardas Apulskis,
Mindaugas Dinsmanas. LMSA specialiu
prizu paskatinti: miško savininkai Antanas Algirdas Ramanuskas, Jonas Rimantas Klimas, Algirdas Augūnas (pasodinęs Ukmergės rajone 100 ąžuolų giraitę
Lietuvos 100-mečiui), Liutauras Bartulis.
Taip pat specialius prizus už beržynų veisimą, ugdymą skyrė UAB ,,Likmerė“. O
europarlamentaras B. Ropė skyrė padėką
ir prizą aktyviam LMSA valdybos nariui
Mindaugui Šilininkui.
Konferencijos pabaigoje surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo
LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pavaduotojas S. Gentvilas, dr. A. Gaižutis,
dr. M. Kavaliauskas, A. Petkevičius, V. Petrauskas, M. Šilininkas. Jie atsakė į miško
savininkų paklausimus, pakomentavo visuomenės požiūrį į miškus, medienos rinką, kaip pritraukti investicijas į medienos
perdirbimo pramonę.
Konferencijoje aptarti klausimai apibendrinti priimta rezoliucija.
UAB ,,Likmerė“ prizu už beržynų veisimą,
ugdymą paskatintas UAB „MMC Forest“
vadovas, miškininkas Antanas Garbačauskas
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PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Žvilgsnis į nueinančius
B

aigiasi 2017-ieji, neįprastai psichologiškai sunkūs miškininkų bendruomenei metai. Įtampa, prasidėjusi šių
metų pradžioje, kai Aplinkos ministerija paskelbė savo
vienašališkai paruoštą valstybinių miškų valdymo reformos
projektą, neatlėgo iki pat metų pabaigos. Norui valstybinių
miškų valdymą sukoncentruoti vienoje įmonėje nepritarė
ne tik miškų urėdijų miškininkai, o ir miškų mokslininkai,
miško darbų paslaugas teikiančios įmonės, smulkūs medienos perdirbėjai, savivaldybės, visuomenės grupės. Deja,
projektas po minimalių kosmetinių pataisų, pasinaudojant
buldozeriniu balsavimu ir politinio turgaus LR Seime „taisykle“, tapo įstatymu. Nesigilinant į visiems žinomų tolimesnių
įvykių peripetijas, tenka pripažinti, kad daug įtampos ginant
darbuotojų teisėtus interesus nuo niekaip nepagrįstos reformos pasekmių teko patirti LMPF, miškų urėdijų profesinėms
sąjungoms ir jų aktyvistams. Teko atlaikyti ir spaudimą besąlygiškai pritarti pateiktam projektui, gintis nuo atviro miškininkų šmeižto kampanijos žiniasklaidoje, Aplinkos ministerijos vadovybės priekaištų, kad LMPF gina tik miškų urėdų
interesus ar net ministro kreipimosi į prokuratūrą. LMPF surengtos akcijos įrodė, kad eiliniai darbuotojai supranta pavojų ne tik jų socialinei padėčiai, bet ir valstybės interesams, jos
didžiausiam turtui – miškui. Vien tik po LMPF atviru laišku
valstybės vadovams dėl niekuo nepagrįstos miškų valdymo
reformos pasirašė absoliuti dauguma – 3150 miškų urėdijų
darbuotojų. Skaitlingi buvo ir LMPF surengti miškų urėdijų
darbuotojų piketai bei mitingai prie Seimo ir Prezidentūros.
Pirmą kartą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijoje įvyko įspėjamasis miškų urėdijų darbuotojų streikas. Gaila, kad
šios viešos akcijos nepasiekė valdžios, kaip ir neapšvietė jos
protų visuotinė malda paskutiniame mitinge lyjant liūčiai ir
griaudžiant žaibams.
LMPF iniciatyva parengtas ne vienas raštiškas kreipimasis į valstybės vadovus, surengti susitikimai su jais, atkreipiant dėmesį į klaidas, daromas ruošiant įstatymo pataisas.
Priėmus šias pataisas, LMPF kreipėsi į šalies Prezidentę su
nuogąstavimais, kad neskaidriai priimtas įstatymas gali būti
tokiu būdu ir įgyvendinamas. Gaila, bet nuogąstavimai pasitvirtino. Reformatorių veiksmai daug kur buvo nelogiški,
neatitinkantys teisinio reglamentavimo, nesilaikyta veiksmų eiliškumo ir nuoseklumo. LMPF ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad nelaiku ir tik formaliai vykdomos darbuotojų
konsultavimo–informavimo procedūros, jos pavestos vykdyti miškų urėdams, kuriems vietos po reformos taip pat
nelieka, o jų žinios apie pertvarkos eigą ir pasekmes buvo ne
ką geresnės, negu pačių darbuotojų atstovų. Aplinkos ministerijos vadovų vizitai po miškų urėdijas taip pat buvo formalūs, siekiant nebent įsidėmėti nepatogius klausimus užduodančius darbuotojus.
LMPF teikė darbo teisės konsultantų rekomendacijas,
kaip ir kokiu eiliškumu reformos procedūras reikėtų atlik-
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ti, tačiau tai buvo niekam neįdomu. O toks svarbus dalykas,
kaip pranešimai darbuotojams apie darbo santykių perkėlimą miškų urėdijų sujungimo atveju, paleistas visiškai savieigai. Pranešimai išdalinti neatsižvelgiant, kad skirtingų
kategorijų darbuotojams, nesutikusiems tęsti darbo santykių naujoje įmonėje, įspėjimų terminai apie atleidimą darbdavio iniciatyva yra labai skirtingi. Išdalinus pranešimus likus porai savaičių iki miškų urėdijų egzistavimo pabaigos,
iškilo įspėjimo laikotarpio problema, kuri buvo aiškinama
kai kam palankia. Aplinkos ministerijos, Generalinės miškų urėdijos parengtos informacijos ir pažymos apie teisės
aktų taikymą reorganizacijos metu niekieno nepasirašytos,
neaiškūs jų rengėjai. Kas atsakys, jeigu šie teisės aktų taikymo aiškinimai neteisingi?
LMPF taryboje yra daug savo profesijos žinovų, kurie galėjo duoti daug praktinių patarimų, ką daryti, kaip reikėtų
elgtis su darbuotojais, kad neištiktų reformos eigoje krizinių
situacijų. O tokia situacija susiklostė. Priešingai, negu tikėtasi, kad darbuotojai iš paskutiniųjų laikysis savo darbo vietos,
jau miškų urėdijų reorganizavimo metu daug žmonių nesutiko pereiti į naujai kuriamą įmonę. Tai apskaitos, personalo
valdymo, kitų profesijų darbuotojai, kurių pareigybės nenumatytos naujosios įmonės filialų struktūrose. Pamatę, kaip
bandoma manipuliuoti Darbo kodekso straipsniais, kokia
parinkta naujosios įmonės valdyba, netikėdami, kad su jais
bus sąžiningai atsiskaitoma įmonės veiklos optimizavimo
metu, darbo santykių nesutinka tęsti ir daug profesionalių
miškininkų.
Mūsų reikalavimus dėl informavimo–konsultavimo procedūrų oficialiai palaikė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, mums broliška Latvijos miško pramonės profesinių sąjungų federacija. Su miškų valdymo reforma susijusiais
socialiniais klausimais ne kartą domėjosi Europos statybos
ir miško pramonės profsąjungų vadovai. LMPF pirmininkei
teko dalyvauti ir kalbėti apie LMPF iššūkius Pasauliniame
miško pramonės kongrese Pietų Afrikos Respublikoje. Gerai
žinodami LMPF situaciją ir jos veiklą, BOA (profsąjungų narystės ir veiklos plėtros) programos finansavimą kitiems metams nutarė pratęsti mūsų kolegos ir partneriai iš Norvegijos
bei Švedijos profesinių sąjungų.
Nuoširdžiai dėkodami 2017 m. prisidėjusiems prie mūsų
bendros veiklos, mus palaikiusiems veiksmais, geru žodžiu
ar bent mintimis, pasiliekame ir viltį, kad šalies valdžiai ir
naujosios Valstybinių miškų urėdijos vadovybei užteks išminties nesugriauti visiškai to, kas kelių miškininkų kartų
pastangomis per daugelį metų sukurta. LMPF yra pasiruošusi toliau veikti atstovaujant darbuotojų interesus.
LMPF valdyba

padangos miŠko technikai

Forest King F

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
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Svečių iš Lenkijos koncertas

Sveikinimo žodį taria
prof. E. Bartkevičius

Konkurso komisija

Diskusijos
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V. DEKŠNIO nuotraukos

agaliau sulaukėme! Ne, ne Naujųjų. Jie ir taip ateina. Po 100
metų negandų mūsų Lietuvėlė sulaukė tikro pertekliaus.
Dar lapkritį tautos išrinktieji valstybės šimtmečio proga
pažadėjo perteklinį biudžetą. Tauta nelaukė biudžeto palaiminimo ir pradėjo perteklių vartoti iš karto. Nutirpus pirmajam
gruodžio sniegui, pro langą pievelėje, tiesiai prieš mano rezidenciją, įkurtą penktame Pašilaičių dangoraižio aukšte, pamačiau keistas būtybes, pasipuošusias ryškiaspalvėmis uniformomis. Būtybės buvo iki dantų ginkluotos moderniais lapų
pūstuvais, primityviais plastmasiniais grėbliais, ,,šiūpeliais“ ir
iš paskutiniųjų stengėsi atlupti prie žemės priskretusius, permirkusius nuo pirmojo sniego tirpsmo, dar neseniai buvusius
vienintele pilko rudeninio Pašilaičių peizažo puošmena, klevų
lapus. Sutelktinėm būtybių ir technikos pastangomis mano palangės klevo lapai, užuot patręšę Pašilaičių pievelės lopinėlį, iškeliavo tręšti derlingesnių dirvonų.
Perteklius baigėsi sulig antruoju sniegu. Sutinkant didžiąsias metų šventes Pašilaičių šaligatviai, apskretę sušalusiu, sumindžiotu šlapiu sniegu, dresuoja Pašilaičių senjorus ir tuština
,,perteklinį“ ,,nemokamos“ medicininės priežiūros iždą. Uniformuotos būtybės Pašilaičiuose daugiau nebesirodo...
Gruodžio pirmą šeštadienį Šiaulių aplinkosaugininkai buvo
pakelti ant kojų. Vyko tauri akcija – ,,Medžiok saugiai“. Informacijos šaltinis – Delfi. Armija pareigūnų 7 rajonuose, 21 medžiotojų kolektyve patikrino net 258 medžiotojus. Tikrinimo
rezultatai, anot Delfi, verčia sunerimti. Išaiškinti 5 pažeidėjai:
nubausti du žiopliai, pamiršę pateikti duomenis Medžiotojų sąvadui, vienas nabagas supainiojęs savo šautuvo popierius
(dar neseniai vargana valstybė visiems tavo šautuvams išduodavo vieną popierių, o dabar jau pertekliaus valstybė kiekvienam šautuvui išduoda po popierių ir dar vieną popierių ant visų
šautuvų; beje, to popieriaus turėjimas ar neturėjimas itin veikia medžioklės saugumą!) ir du gailestingieji samariečiai, medžioklių vadovai, artėjančių švenčių proga leidę tiems pirmiems
trims niekadėjams dalyvauti medžioklėse.
,,Davyni vilkai vienū bity papjovą“ – pasakytų amžiną atilsį
mano bobutė, o aš tik klausimėlį turiu: kažin o kurioj čia vietoj
gamtosauga..?
Na, bet, kaip žinote, apie gamtosaugą šiais laikais tik gerai arba nieko... Kartu su visais laukdamas išganytojo gimimo
nuoširdžiai dūmoju: kolegos, bendražygiai, bičiuliai, ar užteks
to kuro ir kitų resursų pertekliaus, jeigu motinėlei gamtai reikės
tikros pagalbos...
Sveiki sulaukę pertekliaus metų!
Taupykime!!!
Eugenijus TIJUŠAS

mEDŽIOKLė

Konkurso dalyviai

Pasirodo ansamblis „Tauro ragai“

Įspūdžiai iš I-ojo Lietuvos medžioklės
ragų šaukinių konkurso
Prof. EDMUNDAS BARTKEVIČIUS, AUDRIUS PUČINSKAS

ASU vykusios tarptautinės medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės technologijų parodos „Sprendimų ratas 2017“
metu buvo surengtas I-asis Lietuvoje medžioklės ragų šaukinių konkursas. Šią idėją ne vienerius metus brandino ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius ir šio fakulteto medžioklės ragų
ansamblio vadovas Audrius Pučinskas.
ASU medžioklės ragų ansamblis ne kartą yra dalyvavęs panašiuose renginiuose Lenkijoje, keletą kartų netgi
grįžo su laureatų diplomais. Šiemet birželio mėn. buvo dalyvauta IV tarptautiniame miškininkų ir medžiotojų
kultūros festivalyje Goluchove ir XVII medžioklinių ragų šaukinių konkurse „Augustavo girios aidas“. Tai paskatino imtis šios idėjos įgyvendinimo Lietuvoje.

Į

konkursą atvyko 32 ragų pūtikai iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Radviliškio, Šilutės, Kazlų Rūdos. Konkurse taip pat
dalyvavo ir koncertinę programą parodė svečiai iš Lenkijos,
Kwidzino miesto. Tai savitas, muzikavimo medžioklės ragais tradicijas puoselėjantis ansamblis ,,Hubertus“, vadovaujamas Michało
Wojtyłos. Šis medžioklės ragų muzikos entuziastas – dažnas panašių konkursų Lenkijoje vertinimo komisijų narys. Jo patirtimi
pasinaudota ir šiame konkurse.
Drauge su Michału Wojtyła vertinimo komisijos darbe dalyvavo Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro artistas, pedagogas
Vytautas Vidzbelis. Komisijai vadovavo kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Kazys Daugėla.
Konkursą pradėjo jauniausieji Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio
menų mokyklos mokiniai. Šioje D kategorijoje (iki 14 metų) I vietos nugalėtoju tapo devynmetis Tomas Mikalauskas. Vėliau varžėsi A, B ir C kategorijų solistai. Aukščiausioje A kategorijoje I-oji

vieta atiteko Giedriui Labanauskui iš Vilniaus, o II-oji – Gražvydui Railai iš pamario krašto.
B kategorijoje nugalėjo vilniškis Arvydas Dirginčius, II-ąja
vieta pasidalino Kęstutis Pudinskas (Marijampolė) ir Vytautas
Stakys (Radviliškis).
C kategorijoje laimėjo Aistis Pučinskas, Kazlų Rūdos Rimvydo
Žigaičio menų mokyklos 6 kl. mokinys, ne kartą dalyvavęs ir tapęs
laureatu medžioklės ragų konkursuose Lenkijoje.

2017 GRUODIS

27

mEDŽIOKLė

V

alstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
informuoja, kad baigėsi prašymų gauti išmokas už
sumedžiotas šernų pateles terminas. Siekiant paskatinti medžiotojus aktyviau reguliuoti šernų populiaciją,
nuo šių metų spalio 1 d. iki gruodžio 18 d. buvo iki 300
eurų padidintos išmokos už sumedžiotą vyresnę kaip
24 mėn. šerno patelę, tačiau nebemokama už jaunesnes
kaip 2 metų pateles.

Saldus prizas mažiesiems
konkurso dalyviams

Ansamblių tarpe geriausiai pasirodė, kolektyvo gausumu ir atlikimo profesionalumu žiūrovus ir komisiją nustebinęs Vilniaus
pučiamųjų medžioklinių ragų klubo „Tauro ragai“ ansamblis, vadovaujamas Vidmanto Lunio. Nuo jų stengėsi neatsilikti ir ASU
medžioklės ragų ansamblis bei Marijampolės miškų urėdijos kolektyvas.
Konkurso nugalėtojai apdovanoti diplomais ir vertingais prizais, kuriuos įsteigė UAB „Medžiotojų užeiga“, UAB „Oksalis“, Kauno miškų urėdija, UAB „Ūkininko patarėjas“ ir UAB „Saldukas“.
Ypač įspūdingai nuskambėjo konkurso finalinis kūrinys. Tai komisijos pirmininko, kompozitoriaus Kazio Daugėlos specialiai šiam
konkursui sukurtas ir visų konkurso dalyvių, diriguojant pačiam
maestro, atliktas maršas „Vykstame į medžioklę“.
Apžvelgdami I-ojo Lietuvos medžioklės ragų šaukinių konkurso rezultatus, jo organizatoriai E. Bartkevičius ir A. Pučinskas nuoširdžiai tikisi ir entuziastingai stengsis, kad šis konkursas gyvuotų,
augdamas dalyvių skaičiumi ir plėsdamas geografines ribas.
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Medžiotojai VMVT teritoriniams padaliniams dar gali
teikti prašymus gauti išmokas už šernų pateles, sumedžiotas iki š. m. gruodžio 17 d. (imtinai).
Europos Sąjungos kovos su afrikiniu kiaulių maru
(AKM) strategijoje numatyta, kad siekiant sureguliuoti šernų populiaciją, turi būti medžiojamos suaugusios
šernų patelės. Tai viena iš pagrindinių priemonių, siekiant pristabdyti AKM plitimą.
Ši užkrečiamoji liga paplitusi 31 Lietuvos savivaldybėje. Šiais metais AKM laukinėje faunoje nustatytas 1242
vietose 2245 šernams (282 sumedžiotiems ir 1963 nugaišusiems).
„Preliminariais duomenimis, šiais metais sumedžiotas
panašus kiekis sumedžiotų vyresnio amžiaus šernų patelių kaip ir praėjusių metų medžioklės sezono metu.
Tai rodo, jog padidintos išmokos nedavė laukto efekto, todėl bus svarstomos papildomos šernų populiacijos
reguliavimo priemonės“, – teigė VMVT Skubios veiklos
skyriaus vedėjas Marius Masiulis.

Miškas ir visuomenė

RIMONDO VASILIAUSKO nuotrauka

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos
nuotrauka/Robertas Dačkus

Vienuoliktoji akcija „Parsinešk
Kalėdas į savo namus“

Šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė su Vilniaus miškų
urėdijos miškininkais kalėdinėje labdaros mugėje

A

Tradiciškai Vilniaus miškų urėdijos miškininkai
šakas dovanojo sostinės Rotušės aikštėje

plinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija ir visos miškų
urėdijos gruodžio 20-ąją kiekviename šalies mieste, rajone
ir daugelyje miestelių surengė jau 11-us metus vykstančią
aplinkosauginę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Miškų urėdijų miškininkai, kaip Kalėdų seneliai, daugiau nei 100 vietų išdalino gyventojams per 200 tūkst. mišku kvepiančių eglių ir pušų šakų.
Šia akcija ypač džiaugiasi senjorai ir mažiau uždirbantys žmonės.
„Dovanodami eglių šakas, norime suteikti visiems žmonėms kalėdinį džiaugsmą, dalintis gerumu, viltimi ir tikėjimu. Kartu mokome
žmones saugoti gamtą, tausoti miškus. Džiaugiamės, kad per pastarąjį dešimtmetį nelegalių eglučių kirtimų atvejų žymiai sumažėjo“,
– sakė generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis.
Vilniuje eglių šakos buvo dalijamos Katedros, Rotušės aikštėse ir Žirmūnų gatvėje prie Hyper Rimi prekybos centro, Kaune –
Rotušės aikštėje ir Baltų prospekte prie Šilainių seniūnijos, Klaipėdoje – Teatro aikštėje, Šiauliuose – Aušros alėjoje prie Šiaulių
kolegijos, Panevėžyje – Laisvės aikštėje.

Kretingos miškų urėdija šakas dalijo net 7 vietose, Pakruojo
– 6, Jurbarko, Radviliškio, Mažeikių – 5, Anykščių, Šilutės, Tytuvėnų – 4 vietose. Kazlų Rūdos MM urėdijos miškininkai šakas nuvežė ir į kelias Kazlų Rūdos įstaigas – socialinės paramos centrą,
ligoninę ir specialiąją mokyklą.
Vilniaus miškų urėdijos miškininkai gruodžio 10 d. dalyvavo
ir sostinės S. Daukanto aikštėje jau aštuntus metus rengiamoje,
šalies Prezidentės globojamoje nevyriausybinių organizacijų kalėdinėje labdaros mugėje „Už saugią Lietuvą“. Miškų urėdas Artūras Nanartavičius, personalo inspektorė Karolina Kščanovičiūtė,
Paežerio girininkijos girininkas Tadeuš Godvod, girininko pavaduotojas Leonard Šidlovskij, eigulys Gžegož Ceiko ir Mickūnų girininkijos eigulys Mindaugas Povilionis atvežė mugės dalyviams
miško lauktuvių – kalėdinių eglišakių.
Kauno miškų urėdijos miškininkai šakas dalijo Kauno autobusų stoties prieigose gruodžio 13 d. prieš miškininkų fotografijų
parodos „Miškas – mano gyvenimas“ atidarymą.

Kauno miškų urėdijos miškininkai šakas dalino prie autobusų
stoties prieš parodos „Miškas – mano gyvenimas“ atidarymą

Trakų miškų urėdijos miškininkų atvežtų šakų dalybos Vilniaus Katedros aikštėje
VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

MARIAUS VIZBARO nuotrauka

MG inf.
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Sveikiname gimusius sausį
Su 30-uoju gimtadieniu

Sausio 22 d. šią sukaktį paž ym intį Tytuvėnų miškų urėd ijos med ienos ruošos,
prek ybos ir techninio padalinio medvežės operatorių, autošaltkalvį RIČARDĄ
MEDALINSKĄ.

Su 40-uoju gimtadieniu

Sausio 5 d. šią sukaktį paž ym intį
LAMMC Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus
jaunesnįjį mokslo darbuotoją MINDAUGĄ ŠKĖMĄ, Kretingos miškų urėd ijos
miškotvarkos inžinierių VAIDOTĄ ALSEIKĄ, 13 d. – LAMMC Miškų instituto
vyresniąją buhalterę AGNĘ IMPARATO,
25 d. – Kaišiadorių miškų urėd ijos Paparčių girinink ijos girininko pavaduotoją
VALDĄ SAKALIŪNĄ, 27 d. – Švenčionėlių miškų urėdijos Gelednės girinin
kijos girininko pavaduotoją REMIGIJŲ
CHALEVSKĮ.

Su 50-uoju gimtadieniu

Sausio 5 d. šią sukaktį paž ym intį Valkininkų miškų urėdijos med ienos ruo
šos, prek ybos ir techninio padalinio medvežės operatorių ROMĄ ANTULĮ, 7
d. – Ignalinos miškų urėd ijos med ienos
ruošos, prek ybos ir techninio padalinio
valytoją RITĄ SABALIAUSKIENĘ, 8 d. –
Utenos miškų urėdijos Balčių girinink ijos
girininką SIGITĄ RIAUBĄ, 10 d. – Valkininkų miškų urėdijos medienos ruošos,
prek ybos ir techninio padalinio medvežės operatorių ALGĮ KIERĄ, 12 d. – Varėnos miškų urėd ijos Rudnios girinink i
jos eigulį GINTAUTĄ SKVERNELĮ, 14
d. – Jurbarko miškų urėd ijos med ienos
ruošos, prek ybos ir techninio pada linio
traktorininką VYTAUTĄ JONIKAITĮ,
Šakių miškų urėdijos medienos ruošos,
prek ybos ir techninio pada linio traktorininką REMIGIJŲ PAŠKAUSKĄ, 17 d.
– Ukmergės miškų urėd ijos med ienos
ruošos, prek ybos ir techninio padalinio
mechaniką VALDĄ BANEVIČIŲ, Rokiškio miškų urėdijos Kamajų girinink ijos
miško darbininką VIRGILIJŲ DIRŽĮ, 21
d. – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
Miškotvarkos ir medienotyros instituto
referentę LINĄ ŪKSIENĘ, 26 d. – Biržų
miškų urėd ijos meistrą AUDRONĮ RASIUKEVIČIŲ, Anykščių miškų urėd ijos
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medelyno valytoją RIMĄ GRIMAŠAUSKIENĘ, 30 d. – Kėdainių miškų urėd ijos
buhalterę IRENĄ PLESKIENĘ.

Su 60-uoju gimtadieniu

GIMANTĄ JONĄ PALIUTĮ, 10 d. – buvusią ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
Aplinkos ir ekologijos instituto docentę dr. BIRUTĄ LIUCIJĄ BARTAŠEVIČIENĘ, 31 d. – buvusią ilgametę Kauno
miškų urėd ijos med ienos ruošos, prek y
bos ir techn in io pada lin io dispečerę ALĘ
MARKAUSKIENĘ.

Sausio 3 d. šią sukaktį paž ymintį Radviliškio miškų urėd ijos med ienos ruošos,
prek ybos ir techn in io pada lin io traktorininką PETRĄ BRINKĮ, 10 d. – Ukmergės
miškų urėd ijos med ienos ruošos, prek y
bos ir techn in io padalinio šaltkalvį EUGENIJŲ PEŠKAITĮ, 12 d. – Prienų miškų
urėd ijos Išlaužo girin ink ijos miškų ūkio
darbininką JONĄ ČERNEVIČIŲ, Anykščių miškų urėd ijos med ienos ruošos, pre
kybos ir techn in io padalinio medvežės
operatorių VALENTĄ SARGŪNĄ, 13
d. – Tytuvėnų miš
kų urė
d i
jos me
d ie
nos ruošos, prek ybos ir techn in io padalinio medienvežės vairuotoją, autošaltkalvį ALBERTĄ STARAŽINSKĄ, 18 d.
– Švenčionėlių miškų urėd ijos Modžiūnų girin ink ijos eigulį RIMANTĄ ČIBIRĄ, 22 d. – ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškų monitoringo laboratorijos
inžinierių GINTARĄ PIVORĄ, Mažeikių
miškų urėd ijos girin ink ijos eigulį ALEKSANDRĄ DERKINTĮ, Panevėžio miš
kų urėd ijos Naujamiesčio girin ink ijos
miškų ūkio darbininką STANISLOVĄ
KINDERĮ, 25 d. – KMAI kolegijos archyvarę, laborantę bei Dubravos EMM urėdijos valytoją JANINĄ METRIKIENĘ,
28 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Marijampolės teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą
LIUDVIKĄ PUSKUNIGĮ, LAMMC Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus technikę NIJOLĘ ŠUKIENĘ,
Jurbarko miškų urėd ijos med ienos ruo
šos, prek ybos ir techn in io pada lin io traktorininką ALEKSANDRĄ MARKŠAITĮ,
29 d. – Biržų miškų urėd ijos kelių greiderio mašinistą ALFONSĄ BAJORĄ, 30 d.
– Kretingos miškų urėd ijos Juodkrantės
girinink ijos girin inką ROMĄ ANDRUSEVIČIŲ.

Sausio 9 d. sukanka 85-ri buv usiam
ilgamečiam Biržų miškų urėdijos urėdui, LMSA Biržų skyriaus pirmininkui,
nusipelniusiam šalies miškininkui VISVALDUI CEMNOLONSKUI, 10 d. – bu
vusiam ilgamečiam Anykščių miškų urė
dijos Mikierių girin ink ijos girininkui
VYTAUTUI SABALIAUSKUI.

Su 70-uoju gimtadieniu

Su 90-uoju gimtadieniu

Sausio 2 d. šią sukaktį paž ymintį buvusį
ilgametį Varėnos miškų urėd ijos Perlojos
girinink ijos girin inką STASĮ KAŠĖTĄ, 3
d. – buv usį ilgametį Trakų miškų urėd i
jos Paluknio girin ink ijos girin inką AL-

Sausio 2 d. sukanka 75-eri ASU Miškų ir ekologijos fakulteto medelyno vedėjui JONUI RAVINSKUI, 22 d. – bu
vusiam Prienų miškų urėd ijos medienos
ruošos, prek ybos ir techn inio padalinio
medvežės operatoriui VITUI JANULIUI,
23 d. – buv usiai Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai ALDONAI
JUODIENEI.

Su 80-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią su
kak
tį pa
ž y
mintį bu
vusį ilgametį KMAI kolegijos dėstytoją
VIDMANTĄ MARKEVIČIŲ, buv usį ilgametį Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus darbuotoją radviliškietį ANTANĄ DAKNĮ, 3 d. – buv usį
ilgametį Šakių miškų urėdijos Klevinių
girin ink ijos girin inką STANISLOVĄ ŠIMOLIŪNĄ, 5 d. – buv usį ilgametį Kauno miškų urėd ijos statybos darbų meistrą JUOZĄ BALEŽENTĮ, 8 d. – buv usį
ilgametį ASU MEF Miškotvarkos katedros docentą dr. ROMUALDĄ MANKŲ,
buvusį Miškų ūkio ministerijos bei Vilniaus miškų urėdijos darbuotoją JULIŲ
AUKŠTAITĮ, 19 d. – buv usią ilgametę
KMAI kolegijos dėstytoją RIMĄ ONĄ
ŠMULKŠTYTĘ.

Sausio 29 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią ilgametę Nemenčinės miškų urė
dijos darbuotoją SARĄ RADŽIŪNIENĘ.
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RIMONDO VASILIAUSKO, VYTAUTO KNYVOS, Mariaus Vizbaro nuotraukos

Jūratė Kuusienė
1954 10 12 – 2017 11 27

E

idama 64-uosius metus, lapkričio 27
d. sunkios ligos palaužta išėjo Amžinybėn buvusi ilgametė „Mūsų girių“
žurnalistė, lietuvių kalbos redaktorė Jūratė
Kuusienė. Beveik 40 gyvenimo metų Jūratė
skyrė miškininkų spaudai, rašė apie šalies
miškams atsidavusius žmones, jų pasiekimus miškininkystės moksle, gamyboje,
jaunosios kartos auklėjime, jų kūrybinius
pomėgius. Ji buvo Lietuvos miškininkų sąjungos narė.
Kolegė gimė 1954 m. spalį Vilniuje,
medikės Teresės ir fotografo Felikso Srėbalių šeimoje. Vaikystė prabėgo augant
su broliais Kastyčiu, Žilvinu ir seserimi
Sigita, galima sakyti, gamtos prieglobstyje – tėvų namus miesto pakraštyje prie
Nemenčinės plento supo Valakampių pušynai. Neatsitiktinai jos mėgstamiausia
spalva buvo žalia, kaip šilai, kuriuose ji ir
brandžiame amžiuje mėgo buvoti, uogauti,
grybauti ar rinkti miško gėles.
Baigusi 1972 m. Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą, Jūratė ketino studijuoti Vilniaus universitete žurnalistiką, bet veikiausiai stojant pritrūko balų ir 1972–1976
m. tuometiniame Vilniaus pedagoginiame
institute pasirinko artimą dalyką – lietuvių kalbą ir literatūrą. Čia įgytos žinios
pravertė tolimesniame gyvenimo kelyje.
Lemtingų aplinkybių dėka 1977 m. rugsėjį išsipildė ir nepasiekta jos svajonė – būti
žurnaliste, lietuvių kalbos redaktore. Tuometiniame leidinyje „Girios“ literatūriniu
bendradarbiu, lietuvių kalbos redaktoriumi
dirbęs rašytojas Juozas Aputis panoro užsiimti vien kūrybine veikla ir išėjo laisvu menininku kūrėju, o į kuklų profesinį leidinį
redaguoti mokslo straipsnių su specifiniais
terminais, lentelėmis niekas nesiveržė.
Leidinio vyr. redaktoriumi dirbęs miškininkas Andrius Gudelevičius patalkinti pasikvietė sūnaus Sigito žmona tapusią
Jūratę, tuomet dar VPI studentę. Geranoriškai padėjome jai perprasti miškininkystės terminologiją, pažinti miškininkus, suprasti miško subtilybes. Pamenu, į pirmąją
jos stažuotės komandiruotę – į Ukmergės miškų urėdijos Giedraičių girininkiją
– vyriausiasis redaktorius pasiuntė vykti
kartu. Taip abu mokėmės praktinės žurnalistikos.
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Gyvenimo tempui miško spaudoje įsisukus, Jūratė perėjo į VPI neakivaizdinių
studijų skyrių. Dukrų teigimu, ji jautėsi
laiminga taip susiklosčiusia profesine karjera, didžiavosi esanti miško spaudos žurnalistė, mylėjo šį darbą. Mėgo rašyti ypač
apie girininkijų žmones, miškininkų pomėgius, kūrybą, jaunųjų miško bičiulių
veiklą, nes tokiuose rašiniuose galėjo rašyti laisvesne literatūrine kalba, naudoti epitetus, fraziologizmus, kitas menines
raiškos priemones. Žinoma, būdavo ir užsakytinių, valdiškų temų, kuomet rašydavosi sunkiau, bet bendrai žiūrint plunksna
jos rankose slydo lengvai.
Nepriklausomybės metais pradėjus
leisti įvairius miškininkystės leidinius
miškų urėdijoms, visuomenei, kolegė talkino redaguojant kai kurių kalbą, atliko
tekstų korektūrą. Kelerius metus antraeilėse korektorės pareigose dirbo ir ,,Žemės
ūkio“ žurnalo redakcijoje.
Laisvalaikiu Jūratė mėgo padirbėti kolektyviniame sode. Anot artimųjų, labai
mylėjo gėles, buvo jų uoli globėja. Aplink
gėles galėjo tupinėti valandų valandas, priglausdavo net kaimynų išmestas. Nuo jos
kruopščios priežiūros šios visada atgydavo
ir džiugino ją kiekvienu nauju žiedo pumpurėliu. Mėgo skaityti grožinę literatūrą,
sukaupė nemažą perskaitytų knygų biblioteką namuose.
Reikėtų paminėti dar vieną išskirtinį
kolegės bruožą – ji buvo tarsi varomoji gyvenimo ašis, apie kurią sukosi visi jos artimieji, giminės. Net dukras medikes Agnę
ir Onę dažnai stebindavo jos tolerancija
ir motiniškas rūpestis ją supusiems žmonėms. Ir po skyrybų ji palaikė draugiškus
santykius su dukrų tėčiu, patardavo jam
kebliose situacijose, nors turėjo moralinę
teisę priminti patirtas nuoskaudas; rūpinosi buvusiu uošviu Andriumi Gudelevičiumi, slaugė senatvėje savo tetą, vėliau
rūpinosi kito vyro Osvaldo tėvu miškininku Voldemaru Kuusu, savarankiškai gyvenančia savo mama.
Jūratė ypač mylėjo bei gerbė savo tėtį,
kilusį iš Žemaitijos. Paveldėjo daug jo charakterio bruožų. Jų santykiai visada buvo
labai šilti ir artimi, iš jo sėmėsi gyvenimiškos patirties, sekė jo pavyzdžiu. Net

aplinkinius vyrus (draugus, kolegas, pažįstamus) lygino su tėvu, nes jis buvo jai
išminties, kultūros ir inteligencijos pavyzdys. Gal todėl artimai ji bendravo ir su tėčio antrąja žmona Milda.
Jūratę džiugino augantys 4 anūkai –
Skaistė, Kajus, Džiugas, Mantas, kuriuos
taip pat labai mylėjo. Anot dukrų, jų mama
lyg nujausdama lemtį skubėjo džiaugtis
gyvenimu...
Blogėjant sveikatai, kolegė Jūratė vasaromis vyko gydytis į Druskininkus, pasiprašė redakcijoje dirbti puse etato, o 2016
m. birželį išėjo į pensiją.
Lapkričio 29-ąją amžinam poilsiui velionė išlydėta į Rokantiškių kapines, apsuptas Vilnijos pušynų.
Išgyvenant skaudžią netektį, nuoširdžiai užjaučiame velionės mamą Teresę,
dukras – Agnę ir Onę, vyrą Osvaldą, brolius – Kastytį, Žilviną, seserį Sigitą, anūkus – Skaistę, Kajų, Džiugą, Mantą, kitus
artimuosius.
„Mūsų girių“ darbuotojų vardu –
Vaclovas Trepėnaitis

Tegul mūsų nuoširdi užuojauta palengvina netekties skausmą velionės Jūratės
Kuusienės artimiesiems –
Lietuvos miškininkų sąjunga

Išėję negrįžti

Algimantas Kizis
1936 05 21 – 2017 12 02

E

idamas 82-uosius gyvenimo metus,
gruodžio 2 d. išėjo negrįžti buvęs ilgametis Panevėžio miškų urėdijos
Anciškių girininkijos girininkas Algimantas
Antanas Kizis.
Algimantas gimė ir augo Panevėžio rajono Jovaišų kaime, kur nuo mažens jam
buvo pažįstami aplinkiniai miškai, gyvūnija. Baigęs 1958 m. Ramygalos vidurinę
mokyklą, jis įsidarbino Ramygalos girininkijoje medienos brokuotoju, vėliau paskyrė miško meistru, techniku. Algimantas
nusprendė būti diplomuotu miškininku –
įstojo į LŽŪA Miškų ūkio fakulteto neakivaizdinį skyrių. 1963 m. jį paskyrė naujai
įsteigtos Anciškių girininkijos girininku,
šiomis pareigomis dirbo iki pensijos.
Jo rūpesčiu Pauslajo kaimo dykvietėje
iškilo dviaukštis girininkijos namas, ūkiniai pastatai. Užtvenkus iš miško atitekantį Žižmojaus upelį, prie tvenkinio sužaliavo
skveras, prie sodybos pasodintas sodas. Girininkijos sodyba dar labiau išgražėjo pa-

stačius čia modernų priestatą užsienio medžiotojams apsistoti.
Veiklus girininkas daug dėmesio skyrė
miško kelių įrengimui, miškų atkūrimui,
ypač savaiminių uosynų bei ąžuolynų formavimui ugdant minkštųjų lapuočių medynus. Išugdytus jaunuolynus reikėjo visomis
apsaugos priemonėmis ginti nuo kanopinių
žvėrių pakenkimų.
Algimantas daug metų vadovavo medžiotojų būreliui „Ąžuolas“, atkakliai kovojo su brakonieriais. Baigiantis 1994 m.
Anciškių girininkija reorganizuota į mokomąją girininkiją, vėliau Pauslajo miške
(1043 ha) atliktas technologinis miškų sutvarkymas medžioklei. Čia Miškų instituto mokslininkai vykdė tyrimus, LŽŪU MF
studentai iki 2000 m. atliko mokomąsias
praktikas, rengti medžioklės specialistų
pasitarimai, organizuotos medžioklės užsienio šalių medžiotojams. Sukaupta patirtis apibendrinta 1999 m. išleistame leidinyje „Anciškių mokomoji girininkija“,

o girininkijos miškuose vykusius darbus,
esamą gyvūniją Algimantas įamžino 2014
m. išleistame leidinyje „Anciškių girininkijos metraštis 1963–2012.“ bei kino juostose,
fotografijose. Ilgametę darbo patirtį jis perdavė dabar čia girininku dirbančiam žentui
Eugenijui Keževičiui.
Algimantas Kizis palaidotas Ramygalos
kapinėse.
Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Genovaitę, dukrą
Astą, žentą Eugenijų, vaikaičius Marių ir
Luką, kitus artimuosius –
Panevėžio miškų urėdija,
Lietuvos miškų institutas,
ASU Miškų ir ekologijos fakultetas

Bronius Marcinkevičius
1933 07 06 – 2017 12 03

G

ruodžio 7 d. į Kulautuvos kapines artimieji, buvę bendradarbiai, kaimynai
palydėjo amžinam poilsiui buvusį
Kauno miškų urėdijos darbuotoją Bronių
Marcinkevičių. Jis ėjo 85-uosius metus.
Gyvenimo aplinkybės taip susiklostė,
kad Bronius, uteniškis iš Saldutiškio apylinkės Vėžiškių kaimo, visą savo ilgametę darbinę veiklą paskyrė vienai darbovietei – Kauno miškų urėdijai. Baigęs 1958 m.
LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, 1958 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas Raudondvario girininkijos girininku. Nuo 1963 m. liepos 1
d. ji buvo pervadinta Kulautuvos girininkija.
Apie 1972 m. nuspręsta Kauno miškų
ūkyje įsteigti bazinį miško sodmenų daigyną, kuriame išauginti sodmenys būtų tiekiami ir aplinkiniams miškų ūkiams. Niekam
iš girininkų nenorint imtis šio atsakingo
darbo, Bronius ryžosi. Miško daigyno įrengimą teko pradėti nuo miško iškirtimo, kel-

mų rovimo, žemės įdirbimo. Jau 1975 m.
pirmieji sodmenys iškeliavo į miškus.
Išdirbęs Kulautuvos girininkijoje 21
metus girininku, Bronius 1979 m. perkeltas vadovauti Vilkijos galutiniam medienos
sandėliui. Bet šis monotoniškas pramoninis darbas jam nebuvo prie širdies, norėjosi
būti arčiau miškų. Todėl atsiradus galimybei 1985 m. jis perėjo dirbti į ūkio centrą
miškų ūkio inžinieriumi, vėliau teko eiti
miško naudojimo inžinieriaus, miško kultūrų ir miško apsaugos inžinieriaus pareigas. Čia atsiskleidė jo mokėjimas rasti bendrus miškininkystės problemų sprendimo
būdus, pasitelkiant kitus miškų ūkio specialistus, girininkus. Būdamas optimistu,
jis tuo pačiu motyvuodavo ir bendradarbius. Net ir liūdniausioje situacijoje rasdavo humoro grūdą. Ir dabar miškų urėdijoje prisimenami Broniaus išsakyti linksmi
posakiai. Todėl buvo pavyzdžiu ir jaunes-

niems kolegoms, visada surasdavo laiko
jiems patarti ar padėti. Ne perdėtai galima
sakyti, kad iki išėjimo į pensiją 1999 m. jis
išauklėjo keletą kartų jaunų specialistų.
Už gerą ir nepriekaištingą darbą buvo
apdovanotas garbės raštais ir premijomis.
O geriausia gyvenimo dovana – su žmona
Laima užauginti ir į savąjį kelią išleisti – sūnus Kęstutis ir dukra Gitana.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio sūnų
Kęstutį, dukrą Gitaną, jų šeimas ir kitus artimuosius.
Kauno miškų urėdijos darbuotojai
ir buvę bendradarbiai
2017 GRUODIS
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Laisvą minutę

Gaidžio metus palydint ...
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19.
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Vertikaliai:
1. Taip vadinamas plepus, daug kalbantis žmogus. 2. Kristaus gimimo
šventė. 3. Žagaras, virbas kitaip. 4. Pasisekimas, laimė, sėkmė. 7. Genių šeimos paukštis raudonu viršugalviu. 8. Lapės kailis. 12. Žvirblinių
būrio paukštelis plonu lenktu snapu, uodega pasiremdamas laipioja
medžių kamienais. 13. Įrenginys laukiniams paukščiams žiemą lesinti. 16. Maža smalsi pelėdžiukė ir žurnalas apie gamtą tuo pačiu pavadinimu. 17. Parėmimas, pagalba. 20. Rudenį ir žiemą dažnas gyvenviečių, miestų paukštis raudonu pilvu. 21. Būreliais po 2–3 poras miškų
pakraščiuose, gyvatvorėse, soduose ir kituose želdynuose gyvenantys
paukščiai, rudenį telkiasi į didesnius būrius, laikosi prie sodybų. 23.
Įtaisas su dviem stiklais regėjimui pagerinti arba akims apsaugoti. 24.
Žiemoti pas mus atskrendantis paukštis – šiaurinis...
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12.

13.

Horizontaliai:
Neturinti dalios, nelaiminga moteris. 6. Kalėdų išvakarėse
švenčiama šventė, kai prie stalo susėda visa šeima. 9. Medžius kalantis miško paukštis. 10. Storas veltinis vilnonis naminis audeklas. 11. Aukštas vertikalus inžinerinis statinys ar
kito statinio dalis. 14. Storuma, storoji dalis. 15. Ledu apšalusi vieta, apledėjęs kelias. 18. Dažniausias vanaginių būrio
paukštis. 19. Organizmo palikuonys, tokie pat pagal paveldėtąsias savybes; dauginami ūgliais, atlankomis, gumbais, svogūnais, šakniastiebiais. 22. Baltų dribsnelių pavidalo krituliai
ar jų sluoksnis. 25. Pinigų, laiko, maisto trūkumas, nepriteklius. 26. Metų laikas ateinantis po rudens. 27. Atskira sniego
žvaigždutė, sniego kąsnelis. 28. Supustyto sniego krūva.

Sudarė Ona Gylienė

14.

8.

Naujos pareigos
Anykščių miškų urėdijoje:

Pakruojo miškų urėdijoje:

SIGITAS KINDERIS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. lapkričio
30 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

KAZYS GUDAS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. gruodžio 22 d.
šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

GIEDRIUS PIPIRAS, vyriausiasis inžinierius, nuo 2017 m. gruodžio 1 d. laikinai eina miškų urėdo pareigas;

VIRGINIJUS KACILEVIČIUS, dirbęs vyriausiuoju miškininku,
nuo 2017 m. gruodžio 11 d. paskirtas Pakruojo girininkijos girininku;

OSVALDAS RUDOKAS, dirbęs Svėdasų girininkijos girininko
pavaduotoju, šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų.

Biržų miškų urėdijoje:
ROMANAS GAUDIEŠIUS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. lapkričio 30 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
ALVIDAS KURKLIETIS, vyriausiasis inžinierius, nuo 2017 m.
gruodžio 1 d. laikinai eina miškų urėdo pareigas.

Dubravos EMM urėdijoje:
KĘSTUTIS ŠAKŪNAS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. lapkričio 30 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
GEDIMINAS KAZLOVAS, vyriausiasis miškininkas, nuo 2017 m.
gruodžio 1 d. laikinai eina miškų urėdo pareigas.

Radviliškio miškų urėdijoje:
JUOZAS EISMONTAS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. lapkričio 27 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
GIEDRIUS ZABULIS, miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius, nuo 2017 lapkričio 28 d. laikinai eina miškų urėdo pareigas.

JUOZAS KANIŠAUSKAS, dirbęs Pakruojo girininkijos girininku, nuo 2017 m. birželio 30 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
ZOFIJA GALDIKIENĖ, dirbusi prekybos vadybininke, nuo 2017
m. rugpjūčio 31 d. šalių susitarimu atleista iš šių pareigų.

Prienų miškų urėdijoje:
ROBERTAS JUDICKAS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. gruodžio 22 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
KASTYTIS TARASEVIČIUS, dirbęs personalo inspektoriumi,
nuo 2017 m. gruodžio 29 d. atleistas iš šių pareigų.

Alytaus miškų urėdijoje:
RIMGAUDAS ALEKNAVIČIUS, dirbęs Sudvajų girininkijos girininku, šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;
LAIMIUS SIMANAVIČIUS, dirbęs miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriumi, paskirtas Sudvajų girininkijos girininku;
ARŪNAS JUOZAS PARŠELIŪNAS, dirbęs Dzirmiškių girininkijos girininko pavaduotoju, šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų;

Trakų miškų urėdijoje:

EGIDIJUS MENSEVIČIUS paskirtas miško želdinimo ir miško
apsaugos inžinieriumi;

VYGANTAS MIERKIS, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. gruodžio 8 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų.

ANDRIUS KUZMICKAS, dirbęs Sudvajų girininkijoje eiguliu,
paskirtas Dzirmiškių girininkijos girininko pavaduotoju;

DAINIUS TAUKIS, vyriausiasis miškininkas, nuo 2017 m. gruodžio 9 d. laikinai eina miškų urėdo pareigas.

Kretingos miškų urėdijoje:
ARŪNAS SAMOŠKA, dirbęs miškų urėdu, nuo 2017 m. gruodžio
8 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų.

Kryžiažodžio „Medžiai be
lapų...“, išspausdinto 2017 m.
11 nr., atsakymai
Vertikaliai: 1. Klevas. 2. Pelynas. 3. Putinas. 4. Arnika. 7. Tuopos. 8. Parkas. 12.
Vinkšna. 13. Ąžuolas. 16. Krapas. 17. Pieris. 20. Platanas. 21. Žilvitis. 23. Briedis.
24. Fuligas.
Horizontaliai: 5. Sedula. 6. Stirna. 9. Bukas. 10. Aktas. 11. Karklas. 14. Doilis. 15.
Džemas. 18. Bruknė. 19. Gailis. 22. Alksnis. 25. Gaurė. 26. Pušis. 27. Beržas. 28.
Viržis.
MEDŽIAI NUMETĖ LAPUS

POVILAS VITKAUSKAS, dirbęs Punios girininkijoje eiguliu, paskirtas laikinai dirbti Punios girininkijos girininko pavaduotoju.
Nuo 2017 m. gruodžio 22 d. šalių susitarimu atleisti šių miškų
urėdijų urėdai: Šiaulių – STASYS PALIŠKIS, Telšių – BRONISLAVAS BANYS, nuo 2017 m. gruodžio 28 d. Raseinių – ANTANAS KILČAUSKAS, Kuršėnų – ALGIMANTAS KUNDROTAS.

Kryžiažodžio „Gaidžio metus palydint...“
atsakymą (frazę) iki 2018 m. sausio 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.

2017

2017

/ 05

/ 10
2017 / 12

Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia žurnalo
„Mūsų girios“ prenumerata 2018 metams.
Kryžiažodžio „Medžiai be lapų...“, išspausdinto
2017 m. 11 nr., teisingą atsakymą pateikė ir prizą –
sudedamą kastuvą sniegui Mil-tec – laimėjo
Ona Rutkauskienė.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.
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Loterijoje dėl prizo negali
dalyvauti redakcijos
darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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Senis Kalėda nori į gimtinę
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nelis paveldėjo platų odinį diržą ir plevėsuojančią barzdą. Tikėta, kad šis šventasis
baltu žirgu atkeliauja vidurnaktį ir apdalija dovanėlimis. Kitur šv. Nikolas taip pat
susimaišė su vietinio folkloro personažais.
Germanų folklore pasakojama apie dievą Odiną, kuris vaizduotas panašiai kaip
šv. Nikolas – senas žmogus su barzda. Islamiškųjų šalių seneliai dėvi žalius rūbus
(jiems tai šventa spalva), slaviškieji – mėlynus (siejami su šalčiu), Vakarų pasaulio
– raudonus (paveiki reklaminė spalva).
Sąsaja su kūdikėlio Jėzaus gimimu atsirado tik protestantiškais Martyno Liuterio laikais, o vaikams dovanėlių pakakdavo
tiek, kiek telpa į vieną kojinę.
1626 m. olandų laivų flotilė, kurios
priešakyje plaukė fregata „Goede Vrove“ su
pirmagalyje įtvirtinta jūrininkų globėjo šv.
Mikalojaus figūra, pasiekė Naująjį pasaulį.
Laimės ieškotojai iš indėnų už 24 dolerius
ir stiklinius karoliukus nusipirko žemės
ir įkūrė gyvenvietę Naujasis Amsterdamas. Perėjūnų dovanas atvežęs medinis
šv. Mikalojus iš fregatos pirmagalio buvo
įkurdintas gyvenvietės aikštėje. Dabar tas
kaimelis žinomas Niujorko vardu. Naujojo
pasaulio gyventojų lūpose šv. Mikalojaus
vardas, skambėjęs kaip Sinter Klas, palaipsniui išvirto į Santa Klass, o vėliau – į
Santa Klaus. Šį vardą pasaulyje populiarino ir amerikiečių diplomatas, rašytojas
Brolių Černiauskų nuotrauka

P

eržengus gruodžio slenkstį, gamtoje
prasideda tamsiausias metas. Žiemon brendančioje žemėje tik šermukšnis džiugina akį: jis nepasiduoda laikui ir savo uogų raudoniu žiemos ūkanose
pasakoja, kad karčiausias – bėgančio laiko
skonis. Retsykiais pasirodanti saulė tiesia
bauginančius šešėlius. Prosenovėje žmonės galvodavo, kad piktosios žiemos jėgos
nužudo augmeniją ir įkalina saulę. Savo
apeigomis jie stengdavosi sukurti Visatą iš
naujo. Tik jai atsikūrus vėl pradėsiąs tekėti
laikas, sugrįš saulutė, suvešės augmenija.
Pagal senąjį kalendorių Žiemos saulėgrįžos šventė – Saulės, šviesos laukimas
prasidėdavo gruodžio viduryje. Tokiais ilgais ir tamsiais vakarais žmonės rinkdavosi būrin. Kiekvienas laikas turėjo savo
darbus ir dainas. Daugelyje žiemos dainų
minimas elnias devyniaragis. Pagal senąjį mėnulio kalendorių tai savaitės trukmė.
Po Lietuvos krikšto Saulėgrįžos laukimo metas buvo sutapatintas su Adventu,
prasidėdavo nauji liturginiai bažnytiniai
metai. Gruodžio 13-ąją pradėta minėti šv.
Liucijos arba Šviesos dieną. Nuo tos dienos
vakaras nebeilgėdavo.
Gruodžio 21 d. 12,45 val. šiemet įvyko žiemos saulėgrįža. Diena truko 7 val. 14
min. 20 sek. Sausio 6-ąją ji bus jau 15 min.
ilgesnė.
Dovanų dalintojo atsiradimo istorijos. Manoma, kad III ir IV a. sandūroje dabartinės Turkijos teritorijoje gyveno
vyskupas Mikalojus Myrietis, vėliau tapęs
šventuoju. Jis žinomas dėl slapta atliktos
labdaringos veiklos ir dosnumo, o pagarsėjo skurstančio krikščionio dukroms davęs kraitį, kad šioms nereikėtų tapti prostitutėmis. Šv. Mikalojus daugelyje šalių
vadinamas šventuoju Nikolu, yra laikomas
jūreivių, pirklių, vaikų, prostitučių, vaistininkų, advokatų, lombardininkų, kalinių
patronu bei Amsterdamo miesto ir Rusijos
globėju. Bažnytinėse misterijose šv. Nikolas įgavo daugiau linksmumo ir gyvybės.
Jį lydėdavo riteris Ruprechtas – rūsčios
išvaizdos barzdočius, apsitaisęs odiniais
drabužiais. To riterio pareiga – pabarti padaužas ir išdykėlius, nubausti neklusnius,
nemokančius poterių vaikus. Ilgainiui šie
personažai tapo vienu. Iš riterio Kalėdų se-

V. Irvingas, 1809 m. išleido knygą „Tikroji Niujorko istorija nuo pasaulio sukūrimo
iki olandų dinastijos pabaigos, papasakota
tėvo Knikerbokerio“. Rašytojas pridėjo nemažai savo fantazijos.
Amerikoniškojo Santa Klauso įvaizdžio kūryboje daug „nuveikė” ir 1822 m.
prieš Kalėdas paskelbta C. C. Motore poema „Šv. Mikalojaus apsilankymas“ dar
žinoma kaip „Naktis prieš Kalėdas“. Jis
eilėmis aprašė Kalėdų Senelio kelionę aštuoniais elniais. Tada galutinai „paaiškėjo“, kad Kalėdų Senelis gyvena šiaurėje,
o ne Ispanijoje, kaip manė olandų vaikai.
Taip šv. Mikalojus virto Santa Klausu, geraširdžiu dėdule, kuris pas vaikus atvyksta
pasikinkęs elnią, per židinio kaminą nusileidžia į miegamąjį ir ten palieka jiems dovanėlių. Taip Santa Klausas vyskupo mitrą
pakeitė į slidininko kepuraitę, kokią nešiodavo šiauriečiai lapiai.
Elnias, vardu Rudolfas Raudonnosis,
sugalvotas kiek vėliau. Amerikonizuotą
Santa Klauso vaizdinį žurnale „Harper‘s“
1860–1880 m. išplėtojo dailininkas T. Nastas. Santa Klausas buvo susietas su Šiaurės
ašigaliu. Rašyta, jog jis turi gerų bei blogų vaikų sąrašą. 1885 m. Santa Klausas ant
kalėdinio atviruko pavaizduotas apsivilkęs
raudonai. Vėliau Santa Klausas tapo reklamos „auka“: 1922 m. amerikoniška „Coca
Cola” kompanija, kurios firminė spalva
buvo raudona, nusprendė pasitelkti Santa
Klauso vaizdinį savo reklaminiams tikslams. Santa Klausui, nešančiam maišą su
vaikų dovanomis, į rankas įspraudė dar
ir butelaitį su „Coca Cola”. 1931–1964 m.
Santa Klausą su šio gėrimo buteliu piešė
dailininkas H. Sundblomas. Ilgalaikis reklamos poveikis sukūrė dar vieną Kalėdų senelio vaizdinį: linksmai išsišiepusio,
barzdoto, sočiai pavalgiusio ir atsigėrusio
nedidelio ūgio senioko. Taip atsirado mūsų
dabartinio Kalėdų Senelio vaizdinys. Ratas
užsidarė. Šv. Mikalojus, kuris kadaise nuoširdžiai grūmėsi su senovės Graikų dievais
ir pagoniškąja religija, praėjus 1,5 tūkst.
metų daugumos krikščionių galvose pavirto „Coca Cola” ir supermarketų prekes
transportuojančiu Santa Klausu...
Manote, kad tikrasis Kalėdų senis gyvena Laplandijoje? Suomiai vieningai pasi-

Gamtos kalendorius
priešino plintančiai amerikoniškai santaklausiškai „okupacijai“. Įvertinusi grėsmes
savo tradicijoms, suomių vyriausybė nusprendė sustiprinti savo tautinio Jolupuki
įvaizdį ir iškėlė jį į kultinį lygmenį ne tik
nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Sukūrė reklamą – ant Korvatunturi kalno
pastatė Jolupuki skirtą namą ir pasauliui
paskelbė Kalėdų senio pašto adresą. Suomijos mieste Turku iš rotušės skelbiama
kalėdinio pasaulio pradžia.
Bet amerikietiškas Santa Klausas nenori užleisti pozicijų ir keliauja už Europos
ribų. Net krikščioniškų Kalėdų nešvenčiančiame Izraelyje pasirodė atvirukai su Santa Klausu, tik vietoje raudonos kepurės jam
ant galvos puikuojasi žydiška jarmulka!
Etnologai sutaria, kad nei rusų Senis
Šaltis, nei lietuviškas Kalėda yra niekaip
nesusiję su šv. Mikalojumi ar su komerciniu Santa Klausu. Dabartinė šventimo
forma Lietuvoje įsigalėjo slaviškų tradicijų ir Vakarų kultūros įtakoje – Kalėda virto Kalėdų seneliu, Seniu Šalčiu, o kai kam
ir Santa Klausu. Senis Šaltis (Died Moroz)
vaizduotas su ilga balta barzda, elnių kin
kiniu ir nepamainoma pagalbininke dukre
le Snieguročka šalia. Jis atv ykdavo tik per
Naujuosius metus iš Rusijos šiaurės. Kitaip
būti negalėjo, nes šis Senis stalinizmo lai
kais buvo pakaitalas anksčiau Rusijos im
perijoje buv usiam populiariam šv. Nikola
jui (Mikalojui). Tar ybų Rusijoje kurį laiką
kalėdinė eglutė buvo net uždrausta. 1935
m. komunistų ideologai nutarė, kad tu
ri būti kažkas, kas per Naujuosius įteiktų
vaikams dovanėles. Buvo prisiminta, kad
slav ų mitologijoje būta šalčio personifi ka
cijos žilo senio pav idalu. Toks personažas
sėkmingai prigijo ir tebeg yv uoja Rusijoje,
Baltarusijoje bei kitose pravoslaviškose šalyse. Ukrainoje jis priimamas prieštaringai:
nepalank iai į tai žiūri graikų apeigų kata
lik iška ukrainiečių bažnyčia. Stačiatik iai,
nepaisant pagoniškos mitologijos ir burti
ninkav imo elementų, laiko Senį Šaltį natū
ralia ir teigiama liaudies mitine figūra. Įdomi ir Snieguolės funkcija – tai erotizuotas
personažas, atsiradęs iš Žiemos ir Šalčio
meilės ir žūstąs prabudusios meilės karštyje… Tiek rusų Senis Šaltis, tiek mūsų Kalėda yra autentiški folkloriniai personažai,
laikui bėgant pakeisti religijų ir politikų.
Verslo pajėgomis ir dėl kultūrinio išprusimo stokos vos tik laisvę atgavusią
Lietuvą, nesuspėjusią prisiminti savo senio Kalėdos, apleido Seniu Šalčiu vadinto
raudonnosio rusų Diedo Morozo pajėgos,

bet tuoj į jo vietą nusileido amerikoniškai
dzinguliuojantis Santa Klausas.
Atraskime lietuviškąjį senį Kalėdą.
Lietuviškojo Kalėdų senio vaizdinio ištakose
aptinkame įdomių dalykų – ne vieną kalėdinį persirengėlį, o visą jų būrį. Dažnai jie veikia įvairiose kalendorinėse šventėse. Etninės
kultūros žadintojas J. Vaiškūnas teigia, kad
seniau kalėdiniais persirengėliais buvo 12
zoomorfinių. Vėlesnėse kalėdinėse tradicijose iš persirengėlių būrio buvo išskiriama
ir sureikšminama kokia nors viena kaukė,
pavyzdžiui, gervės, žirgo – šyvio, meškos,
ožio ar keistokos būtybės dadulio (dėdulio)...
Per Kalėdas kaukėti persirengėliai iš kaimo
į kaimą tempė daužydami lazdomis kelmą
arba kaladę, po to ją džiaugsmingai sudegindavo, kaip blogio ir tamsos įsikūnijimą.
Tai atlikus buvo džiaugsmingai sveikinami ir laiminami namai, žmonės ir gyvuliai.
Persirengėlių eisena aplankydavo kiekvieną
sodybą, laimino ir linkėjo skalsos ir laimės
namų šeimininkams. Manoma, kad tiek Kalėdų, tiek Užgavėnių kaukėti persirengėliai
gali būti istoriniuose šaltiniuose paliudyto
lietuvių Saulės vadavimo mito ir naujametinės pasaulio tvarkos atkūrimo apeiginiais
įkūnytojais. Tautosakoje apdainuojamas Kalėda ir vėlyvasis Kalėdų Senis greičiausiai
yra būtent mitinių Saulės vaduotojų būrio
svarbiausio veikėjo folkloriniai ir etnografiniai atitikmenys. Senio Kalėdos kalėdojimas
atitinka mitinių Saulės vaduotojų lankymąsi
žmonių namuose, pranešant bendruomenei,
kad Saulė išvaduota iš tamsos jėgų nelaisvės
ir Pasaulio tvarkos atkūrimas pradėtas. Kalėda svarbią reikšmę skyrė geram žodžiui –
kalėdiniams sveikinimams bei linkėjimams.
Jis nedalino daiktinių dovanų, greičiau
atvirkščiai – už savo antgamtines dovanas
Kalėda pats buvo apdovanojamas. Tikėta,
kad linkėjimai gali išsipildyti už juos atsidėkojus. Žodžių paveikumui sustiprinti namų
kampus apiberdavo javais, vaikus apdovanodavo riešutais...
Dar XX a. pradžioje tebebuvo gyvas senovinis persirengėlių kalėdojimo paprotys.
Kalėdotojų sveikintojų vaikštynės užsitęsdavo iki pat Krikštų (sausio 6 d.). Norėdami Kalėdų Senio įvaizdžiui sugrąžinti tautinį lietuvišką savitumą, turėtumėm labiau atskleisti
jo, kaip legendinio Saulės vaduotojo, kaip
mitinio didvyrio pasaulio šviesos ir tvarkos
atkūrėjo Saulės sugrįžtuvių laiku lankančio
ir šventais žodžiais bei linkėjimais laiminančio mūsų namus, vaidmenį. Šalia Kalėdos
galėtų veikti ir kiti tradiciniai kalendorinių
apeiginių švenčių persirengėlių vaikštynių

dalyviai. Tik prisiminę ir nūdienos poreikiams pritaikę savus senus papročius būsime patrauklūs ir įdomūs sau patiems, savo
vaikams ir kitiems. Laikas tikrajam seniui
Kalėdai sugrįžti į šventes Lietuvoje.
Metų kaitos laukimas. Su Kalėdų ir
kitomis šventėmis susiejusi ir girių gyventoja – eglė. Ši puošeiva kas 3–9 metai atnaujina savo drabužį, todėl atrodo visuomet sodriai žalia. Dažnai eglė vadinama
muzikos medžiu – iš jos medienos daromi
smuikai. Per vestuves Aukštaitijoje iš papuoštos eglės jauniesiems buvo daromas
sodas. Per laidotuves jos šakelėmis išlydima į Anapus... Bet seniau eglių, kaip ir
kitų spygliuočių medžių, nesodindavo sodybose, nes tikėjo, kad kiemas, kuriame jos
auga, niekad skolų neišsimokės. Vėliau jos
praktiniais tikslais atsirado šiaurinėje kiemo pusėje, kad apsaugotų sodybą nuo vėjų.
Kūčių vakarui buvo ruošiamasi nuo vasaros: riešutaujama, spanguoliaujama, paliekami gražiausi obuoliai. Iš šiaudų, gilių,
kaštonų daromi žaisliukai. Vyresnieji parnešdavo eglutę, o šeimininkės visą dieną
gamindavo maistą. Sutemus visi eidavo į
pirtį (pirma vyrai, po to moterys) ir laukdavo patekant Vakarės. Tuomet sėsdavo prie
baltai uždengto stalo. Regis tokia krikščioniška tradicija, o tiek daug gamtameldiškų
elementų... Advento rimtį, laukimą vainikuoja Kalėdų džiaugsmas – ypatingos santarvės džiaugsmas. Tiek atlaidumo kitaip
mąstančiam, tiek realios pagalbos mažiau
turinčiam, tiek atidos savo dvasiniam atgimimui...
Ant slenksčio ir Naujieji. Fantazija
Naujųjų metų nakties stebuklui suteikia
laiko rakto galią: praeitis tampa tamsiosios mūsų pusės kalėjimu, o tąnakt atsiveria vartai į naujas viltis, naujas jėgas.
Labanoro girioje Naujųjų išvakarėse,
kurdami pirties krosnį, įmesdavo liepinę
(meilės deivės Mildos medžio) pliauską,
reiškiančią santarvę šeimoje, draugystę su
kaimynais. Siekdami sužinoti visas žemės
paslaptis, žmonės į kubilą iš anksto pamerkdavo beržo šakų, surišdavo vantą. Ja
vanodavosi pirtyje iki 23 valandos.
Šiomis švenčių dienomis sveikinkime
vienas kitą, linkėkime laimės ir sėkmės, to
paties tikėkimės iš kitų. Tas laikas – lyg apsivalymo filtras, takoskyra, atskirianti praeitį
ir ateitį. Ateitis tampa lūkesčiu. Prabėgusiuose metuose paliekame nuoskaudas, praradimus ir keliaujame į naujų tikėjimų fiestą.
Dalia SAVICKAITĖ
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Tegul šv. Kalėdų stebuklo džiaugsmas pripildo Jūsų namus!
Tebūna sėkmingi ateinantys Naujieji Metai!
UAB „Konekesko Lietuva“
Pramonės g. 8A/28,
LT-91100 Klaipėda
Malavėnų g. 1,
LT-81494 Ginkūnų k.,
Šiaulių r.
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Molėtų g. 13,
LT-14262 Didžiosios Riešės k.,
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