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Birželio 28 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko užbaigto LR miškų valstybės kadastro 2016–2017 m. plėtros projekto pristatymas. Šio projekto vykdytojai (KTU
bei UAB „HNIT-BALTIC“) pademonstravo sukurtą LR miškų valstybės kadastro žemėlapių internetinę prieigą „VMTGIS“, pažymų formavimo ir išdavimo
elektroninėmis priemonėmis bei privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų
rengimo, derinimo ir tvirtinimo elektroninėmis priemonėmis funkcionalumą.
Pristatyme dalyvavo LR miškų valstybės
kadastro plėtros darbų priežiūros komisija,
kurią sudarė Aplinkos ministerijos kanclerė
Vilija Augutavičienė (komisijos pirmininkė), AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, šio
departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Viktoras
Karašauskis, VMT direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius, VMT Miškų
kadastro skyriaus vedėjas Ričardas Beniušis
bei VMT Informatikos skyriaus kompiuterių tinklo administratorius Jonas Geležis.
Komisija projekto rezultatus įvertino teigiamai ir pateikė siūlymus tolimesnei LR miškų valstybės kadastro plėtrai.
Birželio 30 d. Dubysos regioninio parko direkcija pakvietė dviratininkus į 80 km žygį
po vaizdingas ir gamtiniu požiūriu vertin-

gas Raseinių krašto saugomas teritorijas
– Blinstrubiškio miško biosferos poligoną,
Jūkainių geomorfologinį ir Pašešuvio kraštovaizdžio draustinius.
Liepos 11-17 d. Kauno marių regioniniame
parke, Vaišvydavoje vyko Jaunųjų miško bičiulių sambūrio būrelių – konkurso „Miško draugas“ laureatų antroji stovykla „Mūsų
žalioji vasara“, kurioje stovyklavo Panevėžio
r. Miežiškių pagrindinės mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviai bei Ukmergės darželio jaunųjų miško bičiulių tunto „Kankorėžis“ vaikai.
Liepos 13 d. Šakių r. savivaldybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto Šakių r.
savivaldybės valstybinės reikšmės miškų
plotų schemos pakeitimo projekto viešas
svarstymas.
Liepos 25 d. Asvejos regioninio parko lankytojų centre Dubingiuose pristatytas Aukštaitijos nacionalinio parko ir 10 regioninių parkų – Labanoro, Gražutės, Sartų, Sirvėtos, Asvejos, Anykščių, Dubysos, Krekenavos, Biržų ir Tytuvėnų – kraštovaizdžio
struktūros schemos. Tai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomo projekto, skirto kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei išsaugoti 2015-2020 m., pirmojo etapo
rezultatas. Šis projektas padeda didinti sau-

kronika

gomų teritorijų išskirtinės vertės suvokimą, populiarinti kraštovaizdžio sampratą,
sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo
priemonėms numatyti (rengiant teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti.
Valstybinių parkų kraštovaizdžio
struktūros schemos – brėžiniai ir aprašai
– leis lengviau planuoti šias priemones,
gerinti planavimo dokumentų kokybę, didinti informacijos sklaidą.
Liepos 27 d. dauguma Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos ir miškų departamen-

to specialistų dirbo ne savo kabinetuose, o
pasiskirstę po visą Lietuvą, kad vietoje susipažintų, kaip valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančios įstaigos atlieka
savo funkcijas, su kokiais iššūkiais susiduria, kaip teisės aktai taikomi praktikoje.
AM Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus bei
Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus
specialistai kartu su Valstybinės miškų tarnybos pareigūnais tikrino, ar nėra
miško naudojimo pažeidimų Molėtų r. savivaldybės miškuose. Gamtos apsaugos
skyriaus darbuotojai domėjosi stumbrų

stebėsenos klausimais, stumbrų populiacijos keliamomis problemomis Kėdainių r.
bei verslinės žvejybos kontrole Kuršių mariose – Šilutės r.
Tokių išvažiuojamųjų darbo dienų AM
Gamtos apsaugos ir miškų departamentas
ketina organizuoti ir ateityje.
Nuo liepos 2 d. į Nacionalinę mokėjimų
agentūrą galėjo kreiptis dėl ES paramos
miškų valdytojai, siekiantys padidinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę. Paraiškos teikiamos užpildant
elektroninę dokumento formą.

Valstybinių miškų urėdijos naujienos
Paskelbus birželio 6 d. atranką VĮ Valstybinių miškų urėdijos 10 regioninių padalinių vadovų pareigoms užimti, norą dalyvauti šioje atrankoje pareiškė 99 kandidatai. Kai kurie jų pretenduoja į daugiau nei vieno padalinio vadovo pareigas. Didžiausias
pretendentų skaičius į vieną poziciją – 28, mažiausias – 14 kandidatų į vieną vietą. Šiuo metu jau įvertinti pretendentų pateikti dokumentai ir jų atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams, taip
pat praktinių užduočių atlikimas. Kitas etapas – geriausiai įvertinti pretendentai bus kviečiami į pokalbius su atrankos komisija.
Planuojama, kad Dubravos, Joniškio, Mažeikių, Prienų, Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Tauragės ir Trakų regioninių padalinių vadovai
bus atrinkti ir paskelbti rugpjūčio mėnesį.
VĮ VMU Miškotvarkos skyrius baigia rengti VMU Kuršėnų regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą. Su šio
projekto sprendiniais buvo galima susipažinti VMU Miškotvarkos skyriuje Kaune (el. paštas – arturas.gustainis@vivmu.lt), o
nuo liepos 24 d. ir VĮ VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje.
Viešas vidinės miškotvarkos projekto svarstymas vyks rugpjūčio
28 d. VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje.
VĮ Valstybinių miškų urėdija pagal 2018 m. vasario 7 d.
priimtą Vyriausybės nutarimą, Lietuvos turto bankui perdavė 115
objektų (įvairios paskirties pastatų ir statinių, tarp jų 13 gyvenamųjų namų, 11 butų bei Palangoje esančius poilsio namus). Dalis
namų ir butų, kuriuose šiuo metu pagal nuomos sutartis gyvena
žmonės, Turto bankui perduodami su nuomos sutartimis. Tolesnį
visų nekilnojamojo turto objektų likimą spręs Turto banko specialistai. Tikėtina, kad dalis bus parduota aukcione, dalis pritaikyti kitiems valstybės poreikiams.
VĮ VMU Panevėžio regioniniame padalinyje baigtas miško atkūrimo po plynojo sanitarinio kirtimo projektas. 2016
m. tuometinės Panevėžio miškų urėdijos miškuose žievėgraužio
tipografo, vėjo, uosio grybinių ligų buvo pažeista 13,8 ha miško,
2016–2017 m. pažeisti medžiai iškirsti plynaisiais sanitariniais
kirtimais. Šių metų pavasarį kirtavietėse miškas atkurtas. Pagal
su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarytą paramos sutartį už
miško atkūrimą pažeistuose plotuose planuojama gauti 23100
eurų kompensaciją iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. 2016 – 2017 m. įgyvendinus tokį pat
projektą buvo gauta 39 441 eurų kompensacija.

VĮ VMU Ukmergės regioninis padalinys taip pat baigia
įgyvendinti stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo projektą.
2017 m. vasario mėn. tuometinė Ukmergės miškų urėdija pasirašė
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“
veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ paramos sutartį, pagal kurią pradėtas vykdyti projektas „VĮ
Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“. Dėl vėjavartų ir vėjalaužų 2016 m. plynais sanitariniais
kirtimais buvo iškirstas 28,3 ha medynų plotas. Šių plotų atkūrimas vykdomas 2017 m. ir 2018 m. Per 2017 m. atkurta mišriais
želdiniais 17 ha pažeisto miško ploto, šių metų pavasarį pasodinti
likusieji 11,3 ha. Už miško atkūrimą pažeistuose plotuose skirta
36106 eurų parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai lėšos sudaro 30690,10 eurų (85 proc. paramos sumos),
ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 5415,90 eurų (15 proc. paramos sumos). Šiemet projektas užbaigiamas.
VĮ VMU Kauno regioninio padalinio miškininkai Kauno
ir Karmėlavos gyventojams įrengė sporto ir sveikatingumo taką
šalia Karmėlavos esančiame Pilėnų miške, kur mėgsta buvoti bėgimo ir šiaurietiško vaikščiojimo entuziastai. Sveikatingumo takas įrengtas šiemet gavus ES struktūrinių fondų finansavimą.
Rekreacijos zonoje įrengta: informacinis stendas, rodyklės, suoliukai, pavėsinė, laužavietė ir įvairūs treniruokliai. Rekreaciniam
takui įrengti skirta per 8000 eurų. Taip pat atlikti miško tvarkymo darbai. Siekiant išsaugoti socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu vertingus miškus, jaunuolynuose (7–20 metų), vadovaujantis
miškotvarkos projektu, atlikti ugdymo kirtimai.
VĮ VMU Kuršėnų regioninis padalinys, pasinaudodamas
ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, įgyvendina kelių rekonstrukcijos projektą. Numatoma rekonstruoti du kelius šiaurinėje
Gulbinų miško masyvo dalyje, kurių bendras ilgis yra 3,457 km.
Šių kelių dangos yra sudėvėtos, dėl aukštai esančio gruntinio vandens didžiąją metų dalį keliai būna šlapi ir sunkiai arba visai nepravažiuojami. Tai aktualu ir visuomenei, nes ribojamas lankymąsis miškuose.
Bendra projekto kaina – 284040,58 eurų, iš jų 182749 eurų sudaro europinė parama ir Lietuvos biudžeto lėšos. Projektą numatoma užbaigti iki šių metų rugpjūčio 31 d.
2018 LIEPA
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Sakartvelo miškai ir
bandymai tvarkytis juose
Dr. NERIJUS KUPSTAITIS, ES Dvynių projekto „Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Gruzijoje“ vadovas

B

endradarbiaudami su mums draugiška šalimi Gruzija, šiais metais
žengėme dar vieną gražų žingsnį:
pirmieji pradėjome ją vadinti jų pačių vartojamu šalies pavadinimu – Sakartvelo.
Lietuvių kalbos komisija leido naudoti ir
oficialiai sulietuvintą pavadinimą Sakartvelas. Tiesa, turės praeiti nemažai laiko, kol
Lietuvos žmonės, kurių veikla nesusijusi su
šia šalimi, apsipras su naujuoju pavadinimu. Įdomu tai, kad nieko nelaukdami gruzinai atsakė tuo pačiu – Lietuvą pradėjo vadinti ne Litva ar Lithuania, o mums įprastu
žodžiu – Lietuva. Vėlgi, gražus žingsnis ir
labai greita reakcija.
Kodėl pradėjau rašinį apie tai? Ogi todėl, kad greitesnės reakcijos iš miškų politikos pusės laukia ir nelabai sulaukia Gruzijos arba Sakartvelo miškai. Prieš gerus
5 metus užsiduota ambicinga Sakartvelo miškų politikos kryptis – pasiekti darnaus (tvaraus) miškų ūkio – šiek tiek įstrigusi, nepaisant įvairiausių tarptautinių ir
atskirų užsienio šalių donorų pastangų ir
pagalbos. Jau daugiau nei metai vykdydami ES lėšomis finansuojamą Dvynių programos projektą turėjome galimybę jei ne
perprasti, tai bent suvokti tą socialinę ir
kultūrinę aplinką, kurioje veikia Sakartvelo miškų politika.

Kryptis aiški, daug judesio,
bet rezultatas dar toli
Labai supaprastintai sakyčiau, jog kolegų
iš Sakartvelo gyvenimo filosofija, o kartu ir
veikla dažniau orientuota į procesą, bet ne
į rezultatą. Savaime tai nėra nei blogai, nei
gerai vertinant tam tikrą veiklos atkarpą.
Tačiau ilgainiui tai veda prie nesibaigiančių pokyčių procesų arba greitai priimtų
sprendimų korekcijos į priešingą pusę, paaiškėjus, jog buvo padaryta klaida. Taigi, iš
esmės tai lemia buvimą nuolatiniame procese. Kai kalbame apie miškų politiką, mes
dažnai akcentuojame ilgalaikį pokyčių po-
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veikį, kurį dažnai siejame su pačiais gamtiniais procesais (pavyzdžiui, ilgu ir lėtu
miško augimu), atitinkamai suprantame
poreikį kuo stabilesnei ilgalaikiais tikslais
grįstai miškų politikai, kur nuolatiniai pokyčiai ar mėtymasis į priešingas puses nieko gero neduoda.
Kad neatrodytų tai per daug pesimistiškai, iš karto pasakysiu, jog mano minėta
tarptautinė ir atskirų užsienio šalių pagalba Sakartvelui tikrai nenueina veltui. 2013
m. šalies parlamento lygiu patvirtinta Nacionalinė koncepcija Gruzijos miškams.
Remiantis šiuo miškų politikos dokumentu, pakankamai kryptingai, nors ir lėtai,
kuriama teisinė ir institucinė bazė darnaus
miškų ūkio įgyvendinimui: ministerijos
lygmenyje suformuotas šiuolaikiškai mąstančių entuziastingų specialistų padalinys
miškų politikai formuoti, nuolat stiprinamas dėmesys miškų priežiūrai ir kontrolei,
pradėta nacionalinė miškų inventorizacija
ir atnaujinama miškotvarkinio planavimo

sistema, atsiranda tam tikros užuomazgos
organizuotai miškų ūkinei veiklai valstybiniuose miškuose.
Žinoma, ilgiau nei planuota užtruko
naujos redakcijos Miškų įstatymo rengimas ir derinimas – net ir mūsų projektas
su kolegomis dirba jau daugiau metai prie
šio dokumento, o bendrai jis rengiamas jau
daugelį metų. Bet ir šis svarbiausias teisinis pagrindas nusistatytai miškų politikai
įgyvendinti yra finišo tiesiojoje – šią vasarą naujojo Miškų įstatymo projektas galiausiai oficialiai užregistruotas parlamente ir bus svarstomas rudens sesijoje.
Taigi, procesas juda, gal nėra ko čia
nerimauti. Deja, situacija „ant žemės“ dar
mažai keičiasi: miškas tebematomas kaip
malkinės medienos šaltinis – nenukirstu
mišku beveik už dyką ji dalinama kaimiškųjų vietovių gyventojams. Iš dalies su tuo
susiję ir neteisėti kirtimai, kurių apimtis
keletą kartų viršija teisėtus. Taigi, veikti
tikra yra ką.
Pažintinis gruzinų vizitas Lietuvoje

aktualijos

Ateitis – nacionaliniu finansavimu
paremta miškų ūkio sistema
Dar vienas esminis dalykas, vertas atskiros
diskusijos. Mano minėtas prisirišimas prie
išorinių donorų ir didesnės dalies procesų
tiesioginė priklausomybė nuo išorinio finansavimo, nors ir yra neišvengiama tam
tikru valstybės kūrimosi etapu, ilgesnėje
perspektyvoje trukdo sukurti stabilią ir
tvarią nacionaliniu finansavimu paremtą
sistemą. Ypač tai akivaizdu mano jau minėto orientavimosi labiau į procesą nei rezultatą kontekste.
Labai gerai, kad užsienio pinigai duoda
pradžią procesui ir suprantama, kad viską
reikia daryti palaipsniui. Tačiau Sakartvelo miškų politikoje jau seniai pribrendęs
reikalas skirti ne vien politinį dėmesį, bet
ir kurti stabilią, nacionaliniu finansavimu
paremtą miškų ūkio sistemą. Ta linkme
kreipiame ir savo projekto metu formuluojamas rekomendacijas kolegoms.
Kai kalbu apie nacionalinį finansavimą, tai nebūtinai reiškia didesnes valstybės biudžeto lėšas miškams. Iš savos patirties žinome, kad bene stabiliausią miškų
politiką garantuoja iš miško gaunamomis
lėšomis paremta finansavimo sistema. Suprantama, šiandieninis Sakartvelo miškų
ekonominis potencialas nėra toks didelis
kaip Lietuvos, bet jis yra.
Taigi, be jau minėto Miškų įstatymo ne
mažiau svarbi sritis, kurioje verkiant reikia postūmio Sakartvelo miškų politikoje
– ekonomiškai gyvybingos ūkinės veiklos
sistemos sukūrimas, panaudojant apčiuopiamą šios šalies miškų ekonominį potencialą. Šiuo metu kartu su kolegomis kaip
tik ir dirbame prie savifinansavimu pagrįsto valstybinių miškų ūkio įmonės modelio, kuris galėtų tikti būtent Sakartvelo
miškams, ypač kai jų ekologinė ir socialinė
reikšmė šios šalies visuomenei neabejotinai didesnė, nei ekonominė.

Pelningai veikianti valstybinių
miškų ūkio įmonė – nauda
visuomenei ir miškui
Mums atrodo savaime suprantamas valstybinių miškų valdymo modelis, kuomet
miškus tvarkanti įmonė ne tik investuoja
į juos, bet ir duoda papildomą finansinę
grąžą valstybei, Sakartvele labai nenoriai
bando surasti savo vietą. Daug metų Gruzijoje savi miškai buvo naudojami labai neintensyviai, reikiama mediena įvežama iš
kitų Sovietų Sąjungos regionų. Tai nesudarė pagrindo susiformuoti tradicijoms eko-

Projekto dalyviai Sakartvelo miške

nomiškai efektyviam mediena pagrįstam
miškų ūkiui. Labiau iš įpročio, nei remiantis faktais, ir šiuo metu čia kartojama, kad
potencialo ekonominei miškų ūkio veiklai
nėra. Vis pabrėžiama, kad patikimos informacijos apie miškus nėra, miškai degraduoti, kalnų miškai netinkami naudojimui
ir panašiai.
Bet kai pradedi gilintis, tas potencialas
ne toks ir mažas. Net nekalbant apie 200
000 ha ekonomiškai vertingiausių miškų,
kuriuos ilgalaikėmis sutartimis valstybė
atidavė naudotis privačioms, daugiausia
užsienio kapitalo įmonėms, dar lieka apie
0,5 mln. ha miškų, kuriuose galima būtų
vykdyti racionalų neplynais miško kirtimais paremtą ūkį. Be to, medienos kainos
šioje šalyje sąlyginai aukštos ir gali dengti
jos paruošimo kaštus netgi vykdant ruošą sudėtingomis sąlygomis neplynų miško kirtimų atveju. Svarbus niuansas, kad
nemaža dalis medienos šiuo metu panaudojama labai neracionaliai – neretai
malkoms nueina vertinga mediena, kuri
tinkamai išsortimentavus galėtų būti parduodama brangiai (pavyzdžiui, su ženklu
,,mediena iš Kaukazo“).
Aišku, reikalingas postūmis ir kitoje
šios grandinės pusėje – medienos apdirbimo sektoriuje. Čia situacija ne ką geresnė:
rimtesnių investicijų nėra, vyrauja smulkios vietinio kapitalo įmonėlės. Bet ši sritis
yra gerokai už mūsų projekto ribų.

Kitas svarbus su miškų naudojimu susijęs niuansas, kurį sprendimų priėmėjai
Sakartvele pagaliau pradėjo suprasti, – būtinos alternatyvių energijos šaltinių paieškos šiandieniniam nelegaliai naudojamos
malkinės medienos srautui kompensuoti.
Nepakanka vien paskelbti „karą nelegaliems kirtimams“. Jei žmonėms ta mediena
gyvybiškai svarbi ir legaliu keliu jos gauti
neina, o alternatyvų realiai nėra, tuomet
natūraliai plėtojasi nelegali rinka. Didesnei legalios malkinės medienos pasiūlai
tam tikras potencialas yra ir jis neabejotinai turės būti geriau panaudotas ateityje
išvysčius valstybinių miškų įmonės veiklą.
Apibendrindamas galiu dar kartą
konstatuoti, kad vystant Sakartvelo miškų ūkį dar labai daug reikia nuveikti ir
mūsų projektas deda ir dės visas pastangas, kad geroji lietuviška patirtis pagelbėtų
kolegoms surasti savo kelią darnaus miškų
ūkio link.
Šios publikacijos turinys yra autoriaus
nuomonė ir negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Projektas „Tvaraus miškų valdymo stiprinimas
Gruzijoje“ yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos Dvynių programą
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Kokia šviesoforo spalva dega
miškininkams po reformos?
Šalyje vykstanti miškų urėdijų reforma viešojoje erdvėje pasėjo abejonę apie miškininko profesijos perspektyvumą. Tačiau miškai iš Lietuvos niekur nedingo – jie tebeužima trečdalį šalies
teritorijos ir jiems tvarkyti reikalingi kvalifikuoti specialistai.
Įžvalgomis apie pokyčius, susijusius su valstybinių miškų valdymo reforma, bei apie specialistų
poreikį šiam sektoriui dalijasi ilgametis Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas, ASU Miškų ir
ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas BARTKEVIČIUS.
Visuomenėje formuojasi stereotipinė
nuomonė, kad ši pertvarka paliko miškininkus be darbo. Kokia situacija iš tiesų?
ASU Miškų ir ekologijos fakultetas
kasmet išleidžia apie pusšimtį absolventų.
Dauguma antrosios pakopos (magistrantūros) studentų pagal būsimą specialybę pradeda dirbti dar studijų metais. Tai
geriausias patvirtinimas, kad miškininko
profesija darbo rinkoje išlieka paklausi.
Lietuvai siekiant tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
nare, šios organizacijos ekspertai buvo pareiškę pastabų dėl per didelio valstybinių
įmonių skaičiaus mūsų šalyje. Taigi buvo priimtas politinis sprendimas vietoje 42 miškų
urėdijų įkurti vieną centralizuotą valstybės
įmonę – Valstybinių miškų urėdiją.
Sakoma, kad į kiekvieną reformą reikėtų žiūrėti kaip į naują galimybę. Ir šiuo
atveju ši tiesa pasitvirtina, nes reforma
plačiau atvėrė duris jauniems žmonėms.
Linkėčiau jiems nepraleisti progos pasinaudoti atsiradusia galimybe. Pirmą kartą
Lietuvos istorijoje, laimėjusios konkursus
pareigoms eiti, Valstybinių miškų urėdijos
regioninių padalinių vadovėmis, tradiciškai tariant urėdėmis, tapo net 4 moterys.
Pavyzdžiui, buvusiai Kazlų Rūdos mokomajai miškų urėdijai (dabar VĮ Valstybinių
miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioniniam
padaliniui), kurioje mokomąsias praktikas
atlieka mūsų studentai, vadovauja Rūta
Varnagirienė, buvusi ASU absolventė.
Minėti VMU regioniniai padaliniai,
kaip buvusios miškų urėdijos, yra atsakingi
už visą su priskirto miško tvarkymu susijusią veiklą – nuo sėklų surinkimo, sodmenų
išauginimo, miško įveisimo, medynų formavimo iki medienos pardavimo. Taigi miškininkams darbo yra ir neabejotinai bus.
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Kokių konkrečių specialybių specialistų
Lietuvos „žaliasis rūbas“ šiuo metu laukia?
Lietuva yra miškų kraštas. Todėl kiekvieną jaunuolį, kurį traukia miškas, raginčiau rinktis miškininko profesiją, nes tai
kartu bus ir darbas, ir hobis. Teisės aktais
nustatyta, kokio rango miškininkystės specialistai privalo būti įgiję bakalauro, kokie
– magistro išsilavinimą. Tai ypač aktualu
siekiantiems eiti vadovaujančias pareigas.
ASU Miškų ir ekologijos fakultete galima rinktis vieną iš trijų bakalauro studijų
programų – Miškininkystės, Taikomosios
ekologijos bei Medienos mokslo ir prekybos. Pastaroji programa yra santykinai
nauja, inicijuota pačių darbdavių, kadangi
medienos perdirbimo įmonėse šiuo metu
ypač stinga kvalifikuotų specialistų. Be to,
yra jaunų iniciatyvių žmonių, kurie galvoja
apie nuosavus šios krypties verslus.
Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto absolventai, baigusieji Miškininkystės programą, daugiausia dirba valstybinių miškų
sistemoje. Tačiau nereiktų jauniems specialistams orientuotis tik į valstybinių miškų sektorių. Pastaruoju metu sparčiai kuriasi miško įmonės, teikiančios paslaugas
privačių miškų savininkams. Todėl šiose
įmonėse taip pat laukiami mūsų universiteto absolventai.
Lietuvos miškai labai skirtingi – nuo Kuršių nerijos pušynų iki sunkiai peržengiamų
miškų Vidurio Lietuvoje. Todėl studentams
organizuojame daug mokomųjų praktikų,
kad išmoktų dirbti visokių miškų sąlygomis.
Taikomosios ekologijos programoje
rengiami specialistai darbui saugomose
teritorijose, aplinkosaugos srityje.
Magistrantūros studijose, be tradicinių Miškininkystės ir Taikomosios ekolo-

gijos programų, galima rinktis Miestų ir
rekreacinės miškininkystės, taip pat Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo programas. Taigi, ruošiame specialistus, kurie
galėtų tinkamai prižiūrėti ir miestų žaliąjį rūbą (miestų miškus, parkus, želdinius).
Visuomenė tampa vis reiklesnė šių žaliųjų
erdvių miestuose ir priemiesčiuose funkcijoms ir jų tvarkymui.
Laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai priklauso valstybei. Šio valstybės turto, medžioklės plotų profesionaliai
priežiūrai reikalingi laukinių gyvūnų ir jų
populiacijų valdymo, žvėrių daromos žalos
ūkininkams prevencijos specialistai.
Koks universiteto indėlis į Lietuvos miškininkystę, be to, kai čia rengiami specialistai šalies miškų sektoriui?
Miškų ir ekologijos fakulteto dėstytojai
taip pat dirba įvairiose mokslo srityse, tarp
kurių paminėtinos klimato kaitos poveikio
miško ekosistemoms amortizavimas, miško augalų genetiniai tyrimai, integruoto
miškininkavimo scenarijų modeliavimas.
Klimato kaita miškams kelia naujus iššūkius, todėl turime gamybininkams patarti, kaip formuoti medynus, atsparius dažnėjančioms audroms, kenkėjų invazijoms.
Labai svarbūs ir fakultete atliekami miško
genetiniai tyrimai, ateities atsparių mišrių
medynų formavimo tyrimai. Reaguodami į
bioekonomikos iššūkius, fakulteto tyrėjai
vertina kompleksinio miškingo kraštovaizdžio valdymo ekologinius, socialinius bei
ekonominius veiksnius. Šių tyrimų tikslas
– įvertinti esamus ir sukurti alternatyvius
miškininkavimo modelius, siekiant pageidaujamo aplinkosauginių, socialinių, ekonominių funkcijų derinio.
ASU inf.

miškininkystė

Būtinas naujas požiūris – mišrūs medynai,
jų našumas bei ūkininkavimo juose principai
HEINZ RÖHLE nuotraukos

Prof. habil. dr. HEINZ RÖHLE, dr. EDGARAS LINKEVIČIUS

Vokietijoje atrankiniais kirtimais (Plenterwald) suformuotas mišrus
paprastosios eglės, europinio kėnio ir paprastojo buko medynas

Ateities iššūkiai
Jungtinių Tautų prognozėmis, Žemės
planetoje 2050 m. gyvens per 10 milijardų žmonių. Didėjant žmonijos populiacijai ir augant vartojimui, ypač Europoje
reikšmingai didės ir medienos poreikis.
Bet pasaulio mastu dėl klimato kaitos, kitų
neigiamų veiksnių mažėja miškų plotai,
keičiasi ekosistemos. Ar didėjantis medynų našumas Europoje kompensuos augančius medienos poreikius? Kaip miškų sektorius įveiks šiuos iššūkius?
Norint, kad ateityje medienos tiekimas
iš tvariai tvarkomų miškų nemažėtų, būtina vystyti ir įgyvendinti naujas miškininkavimo strategijas. Viena tokių strategijų
galėtų būti mišrių medynų auginimas.

Mišrūs medynai
Skirtingos medžių rūšys turi skirtingą genetinę informaciją, nevienodai reaguoja
į besikeičiančias klimatines sąlygas augdamos tuose pačiuose dirvožemiuose. Jei
medžių rūšių nišos ir augimo eiga miš-

riuose medynuose sutampa, jos daugiau
ar mažiau konkuruoja dėl augimo resursų.
O didėjant nišų diferenciacijai mišriuose
medynuose tarprūšinė konkurencija mažėja. Didėja tikimybė panaudoti papildomus resursus, prieinamus tik labiau prisitaikiusiai medžių rūšiai prie konkrečios
nišos. Dėl to didėja ir medžių produktyvumas. Todėl mišrūs medynai ir juose tinkamai parinktos medžių rūšys su suderintomis ekologinėmis amplitudėmis (lėtai ar
greitai augančios, kuokštinėmis ar liemeninėmis šaknų sistemomis) ar konkurencinėmis savybėmis (šviesamėgės ar unksminės, ankstyva ar vėlyva sukcesija) gali
produkuoti didesnį našumą negu gryni
medynai.
Norėtume aptarti pagrindinių medžių
(paprastosios eglės, pušies, buko, ąžuolo) rūšių nišas. Eglė yra gerai prisitaikiusi prie vėsaus ir drėgno klimato, o ąžuolas
geriau auga aukštesnėse temperatūrose.
Pušis ir bukas temperatūros atžvilgiu yra
kažkur tarp eglės ir ąžuolo. Eglės toleruo-

Mišraus medyno pirmame arde auga paprastasis ąžuolas,
antrame – paprastasis bukas

ja tik siaurą vidutinės metinės temperatūros intervalą nuo 5 iki 8 0C. Daugelyje
centrinės Europos valstybių vidutinė metinė temperatūra yra apie 7 0C. Jei temperatūra padidės dar keliais laipsniais, eglė
paprasčiausiai išnyks arba pasitrauks link
Europos šiaurės. Tokiu atveju Europos šalių miškininkams labai rimtai tektų paieškoti kuo pakeisti išnykusias egles.
Mokslininkas H. Pretzsch 2013 m. tyrinėjo mišrių ąžuolo ir buko medynų augimą bei lygino su grynų medynų našumu.
Tyrimui naudota 37 ilgalaikių mišrinimo
eksperimentų medžiaga, apimanti Lenkijos, Vokietijos ir Šveicarijos teritoriją. Autorius priėjo išvados, kad abiem šių medžių rūšims mišrinimas buvo naudingas.
Tik labai derlingose vietose dėl tarprūšinės konkurencijos šis mišrinimas nepasiteisino.
Svetimkraščių medžių rūšių introdukcija (ypač tų, kurios auga greičiau nei
vietinės medžių rūšys) yra dar viena priemonė ženkliai padidinti mišrių medynų
2018 LIEPA
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Mišrus medynas, suformuotas iš didžiosios
pocūgės (I arde) bei paprastojo buko, didžiosios
pocūgės ir paprastosios eglės (II arde); Rytų
Vokietija, Mecklenburg-Vorpommern

Bavarijoje augantis kaliforninis kėnis mišriame
paprastosios eglės, buko ir didžiosios pocūgės
medyne

našumą. Tam tinkamos medžių rūšys yra
didžioji pocūgė (Pseudotsuga menziesii),
kaliforninis kėnis (Abies grandis), didžioji tuja (Thuja plicata), valgomasis kaštainis (Castanea sativa), raudonasis ąžuolas
(Quercus rubra) ir dar daugelis kitų.
Ypač spartus mišrių medynų augimas
užfiksuotas Pietų Vokietijoje tirtame barelyje. Medynas suformuotas iš didžiosios
pocūgės, paprastosios eglės, buko, ąžuolo.
Šio mišraus 85 metų medyno skerspločių
suma siekė 61,9 m 2 ha-1, o augančių medžių
tūris – 1151 m3 ha-1. Tai buvo daugiaardis
medynas, kurio pirmame arde augo pocūgės, antrame – dominavo pušys ir ąžuolai,
o po jais dar gebėjo augti unksmę pakeliantis bukas.
Verta aptarti ir šiaurės rytų Vokietijoje atliktus mišrių medynų eksperimentus. Vienas eksperimentas skirtas palyginti paprastųjų eglių ir kaliforninių kėnių
našumą. Nustatyta, kad kėnių išmatuotas
aukštis ženkliai viršijo eglių našiausių augaviečių aukščius, nustatytus Assmann/
Franz (1963) našumo lentelėse, skirtose
Pietų Vokietijai.
Kitu eksperimentu siekta palyginti kaliforninio kėnio, didžiosios pocūgės ir paprastojo buko sausos biomasės produkciją
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(1 pav.). Nustatyta, kad iki 32 metų neugdytuose medynuose kėnis produkavo virš 350
t, pocūgė virš 280 t, o bukas tik šiek tiek
daugiau nei 100 t sausos biomasės 1 hektare. Taigi, kaliforninis kėnis yra daug našesnis negu paprastoji eglė ar bukas, pocūgė.
Reikia paminėti, kad svetimkraštės
medžių rūšys yra daug geriau prisitai-

Pietų Vokietijoje taikytas buko įveisimas po
pušimis formuojant aikštes

kiusios prie kylančios temperatūros ir
mažėjančių kritulių kiekio (pavyzdžiui,
pocūgė daug pranašesnė už eglę) ir dėl to
neigiamas klimato kaitos poveikis joms
yra mažesnis. Bet ledynmečiai sunaikino
arba išstūmė daug medžių rūšių, kurios
šiandien sąlyginai yra laikomos svetimkraštėmis.

1 pav. Augančių medžių biomasės produkcija šiaurės rytų Vokietijoje: kaliforninis kėnis (KK),
didžioji pocūgė (DP), paprastasis bukas (PB). Ugdymo režimai: nT (neugdyti medynai, kontrolė),
mCT (aukštutinis vidutinio intensyvumo ), hCT (aukštutinis didelio intensyvumo)

miškininkystė

Ūkininkavimas mišriuose medynuose
Daugiau negu prieš 100 metų, siekiant
maksimalizuoti tūrio produkciją, miškininkavimas daugumoje Europos šalių
buvo orientuotas į grynų (daugiausia eglynų ar pušynų) ir vienaamžių medynų auginimą. Praėjus keletui dešimtmečių iškilo
rimtų problemų (vėjavartos, ligos, vabalų antpuoliai), susijusių su didelės apimties spygliuočių medynų auginimu. Šioms
problemoms spręsti mestos didelės mokslo pajėgos. Vienas iš paprastų būdų spręsti šias problemas yra transformuoti grynus
spygliuočių medynus į mišrius, įtraukiant
ir unksmines medžių rūšis.
Vokietijoje, Saksonijos žemėje grynų
medynų transformavimas prasidėjo 1990
m., siekiant sumažinti biotinių ir abiotinių
veiksnių įtaką gryniems ir vienaamžiams
spygliuočių medynams. Grynų eglynų bei
pušynų transformavimas pasiektas, sodinant palajinius želdinius (paprastasius
bukus, bekočius ar paprastuosius ąžuolus)
po spygliuočių lajomis. Taikytas ir aikščių
kūrimas spygliuočių medynuose.
Šiose aikštėse, priklausomai nuo jų dydžio, tiesioginės saulės šviesos kiekis kinta nuo aikštės centro link pakraščio, dėl to
susidaro sąlygos skirtingoms medžių rūšims vystytis. Aikštės centre gali želdintis
greitai augančios ir šviesamėgės medžių
rūšys, jų pranašumas pasireiškia didesniu
prieaugiu į aukštį. Link aikštės pakraščio
mažėjant šviesos kiekiui mažėja ir jų aukščio prieaugis. Todėl čia unksminės medžių
rūšys įgyja pranašumą. Šiose aikštėse natūraliai formuojasi mišrūs medynai su išreikšta vertikalia struktūra bei ardiškumu.
2 paveiksle pateikiama simuliatoriaus
BWINPro aplinkoje modeliuojamas 40
metų trukmės gryno eglyno vystymasis (nuo 80 iki 120 metų), kuriame įkurta
aikštė ir natūraliai atsikūrė minkštieji lapuočiai. Kitas būdas įmišrinti greitai augančius minkštuosius lapuočius eglynuose
– suformuoti juostas valksmų ar medynų
pakraščių pagrindu bei jas apsodinti.
Medžio lygio simuliatoriai (kaip
BWINPro) yra būtini, norint tiksliai įvertinti mišrių medynų našumą. Esamos tradicinės medynų našumo lentelės nėra pakankamai patikimos mišriems medynams.
Taip yra dėl esamų medžių rūšių gausos
bei jų skirtingo amžiaus, vidurūšinės bei
tarprūšinės konkurencijos, erdvinės (tiek
horizontalios, tiek ir vertikalios) struktūros skirtumų ir dėl to susidariusio skirtingo medžių augimo nei kad numatyta našu-

2 pav. Gryno eglyno su suformuota aikšte bei atsikūrusių lapuočių augimo 40 metų
augimo modelis BWINPro aplinkoje. Viršuje vaizdo projekcija iš šono, apačioje vaizdo
projekcija iš viršaus (Schröder et al., 2005)

mo lentelėse grynoms medžių rūšims. Šios
programos yra būtinos, norint užtikrinti
tinkamą ūkininkavimo režimą įvairiaamžiuose mišriuose medynuose. Dauguma
šių programų (simuliatorių) naudoja konkurencijos indeksus, prognozuojant medyno ar atskirų medžių vystymąsi.
Kompiuterinėse programose (simuliatoriuose), kuriose atsižvelgiama į medžių tarpusavio padėtį (žinant jų koordinates), visas medynas yra padalinamas į
atskirų medžių mozaiką, modeliuojamas
kiekvieno medžio augimas, priklausomai
nuo medžio augimo erdvės ir konkurencinės padėties medyne. Šios programos
taip pat palaiko tikslines ugdomųjų kirtimų programas, kaip žemutinis, aukštutinis ar kombinuotas medynų ugdymas. Su
jomis galima modeliuoti ir pagrindinius
kirtimus (plynuosius, atvejinius, atrankinius ar specialiosios paskirties kirtimus);
įvertinti įvairias miškininkavimo koncepcijas, neįveisiant eksperimentinių barelių;
sėkmingai mokyti jaunuosius miškininkus, remiantis labai paprastu principu: kas
bus, jeigu atliksiu ar neatliksiu konkretaus
veiksmo ar priemonės miške.

Pavyzdys – Bavarijos valstybinė
miškų urėdija
Ši įmonė valdo 808731 ha miškų Pietų
Vokietijoje, sėkmingai įgyvendina naujas
miškininkavimo strategijas. Įmonės apyvarta 2017 m. siekė 402 mln. eurų, o metinis pelnas – 65 mln. eurų (Bayerische
Staatsforsten, 2017). Ūkininkavimo stra-

tegija remiasi grynų vienaamžių medynų
pakeitimu į mišrius įvairiaamžius. Ši programa apima daugiau kaip 200 tūkst. ha
miškų, daugiausia grynų eglynų bei pušynų. Jau pakeista 70000 ha miškų, dar
132000 ha bus pakeisti per ateinančius
dešimtmečius. Net 66 proc. visų pakeitimų atlikta taikant savaiminio želdinimosi metodus. Šios programos sėkmę atskleidžia faktas, jog Bavarijos miškuose
jaunesnėse amžiaus klasėse spygliuočių
ir lapuočių medynų santykis keitėsi lapuočių naudai.
Išvados ir rekomendacijos:
• Didėjanti pasaulio žmonijos populiacija, didėjantis medienos poreikis pasauliniu lygmeniu bei vykstanti klimato
kaita yra kritiški iššūkiai šiandieninei miškininkystei;
• Mišrūs medynai pasižymi didesniu
našumu bei atsparumu biotiniams ir abiotiniams veiksniams; didesnė jų ekologinė
vertė, todėl veisimas ekonomiškai pelningas. Ūkininkavimas mišriuose medynuose
puikiai suderinamas su greitai augančiomis (vietinėmis bei svetimkraštėmis) medžių rūšimis ir su savaiminio želdinimosi
taikymu;
• Kompiuterinės programos, medžio
lygio simuliatoriai yra būtini, siekiant sėkmingai ūkininkauti mišriuose medynuose
bei taikyti naujas miškininkavimo strategijas. Jos suteikia galimybę geriau išanalizuoti medynų vystymosi dinamiką bei priimti naudingesnius sprendimus.
2018 LIEPA
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Negyva mediena miške: šiukšlės,
medžių ligų šaltinis ar esminis
miško ekosistemos elementas?
Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ, dr. REDA IRŠĖNAITĖ, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

L

ietuvos visuomenėje vis dar gajus
požiūris į negyvą medieną, kaip į
šiukšles, atliekas ir „puvėkus“, kurie
užšlamština mišką, sukuria neestetišką nesutvarkytos aplinkos vaizdą. Išvalyti mišką
kaip parką dėl medžių sveikatingumo buvo
mokomi ir miškininkai.
Bet pažvelgus plačiau lėtai pūvanti
mediena grąžina laipsniškai maisto medžiagas į aplinką, ko nepalyginsi su azoto
junginių „smūgiu“, kuris ištinka po plyno
kirtimo. Tai išanalizavo Suomijos miškų
tyrėjai (Nieminen, 1998; Palviainen ir kt.
2014). Mediena yra anglies kaupėja, sau-
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Nudžiūvusios pušys tampa buveinėmis
įvairiems organizmams
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ganti nuo šių laikų pavojaus – padidėjusio CO2 kiekio atmosferoje. Be to, išvirtę
medžiai užtikrina dirvožemio stabilumą,
todėl vienas iš neprotingiausių miško
tvarkymo veiksmų yra šalinti išvirtusius
medžius nuo šlaitų. Ant negyvos medienos vaisiakūnius formuoja daugelis svarbių, ypač pušynams, mikorizinių grybų,
pavyzdžiui, karpininkinių (Thelephoraceae) šeimos atstovai, kurie, kaip rodo ir
mūsų tyrimai, yra esminė mikorizę su pušimis sudarančių grybų dalis Lietuvoje.
Negyvos medienos įvairovė sukuria
gausybę mikrobuveinių, būtinų saproksiliniams (su mediena susijusiems) organizmams: bakterijoms, dumbliams, gleivūnams, grybams, kerpėms, samanoms,
bestuburiams ir smulkiems stuburiniams
gyvūnams – net iki 40 proc. visos miško
biologinės įvairovės. Netgi sakoma, kad
negyvoje medienoje yra daug daugiau gyvybės nei gyvoje. Šiaurės Amerikoje mokslininkai suskaičiavo, kad žalio medžio kamiene gyvos ląstelės užima tik apie 5 proc.
jo tūrio, o negyvame medyje gyvų ląstelių
gali būti iki 40 proc. tūrio, kurį daugiausiai sudaro grybai ir azotą fiksuojančios
bakterijos – būtinieji miško ekosistemos
komponentai, nuo kurių priklauso miško
sveikata (Stokland ir kt., 2012).
Daugelis saproksilinių organizmų gyvena tik tam tikrose mikrobuveinėse, bet
susiję glaudžiais ryšiais. Kempininis juodvabalis (Bolitophagus reticulatus) gyvena tikrųjų pinčių (Fomes fomentarius) vaisiakūniuose. Retai aptinkamos žiedmusės
Blera fallax lervos vystosi drėgnose puvinių „kišenėse”, susidarančiose stambioje
paprastųjų pušų medienoje; dažniausiai
tokioje, kurioje auga Šveinico rudapintė
(Phaeolus schweinitzii).

Negyva mediena būtina ir stuburiniams gyvūnams: paukščiai suka lizdus
uoksuose, šikšnosparniai ir miegapelės įsitaiso juose nakvynės vietas, plėšriesiems
paukščiams nudžiūvę medžiai yra puikūs žvalgymo bokštai. Daugybė gyvūnų
minta negyvoje medienoje gyvenančiais
bestuburiais. Su negyva mediena susiję
ir daugybė kerpių, samanų, kerpsamanių
rūšių. Pavyzdžiui, į Lietuvos raudonąją
knygą įrašytos retos kerpės – šilinė puvėseklė (Icmadophila ericetorum) ar parazitinė šiurė (Cladonia parasitica) aptinkamos tik ant stambios negyvos medienos.
Čia yra ir buveinė daugeliui retų bei nykstančių grybų rūšių. Pavyzdžiui, Lietuvoje
labai retas ir daugelyje pasaulio šalių saugomas plonakotis dyglutėlis (Hydnellum
gracilipes) išauga tik po stambiais pušų
virtuoliais, apaugusiais stora samanų ir
kerpių danga. Taip pat reta daugelyje šalių
citrininė antrodijėlė (Antrodiella citrinella) auga ant gerokai apirusių drėgnose augavietėse gulinčių eglių virtuolių, kuriuos
prieš tai apardė raudonkraštė pintainė
(Fomitopsis pinicola).
Medienos irimas – sudėtingas, daugiakomponentis ir daugiapakopis vyksmas.
Pirmiausia negyvą medį okupuoja medgraužiai vabalai, ypač kinivarpos, kurios
su grybais yra pirmieji negyvos medienos
„kolonizatoriai“. Jie pasikviečia plėšrūnus
– vorus, pseudoskorpionus ir ichneumonus bei atveria kelius grybams, kurie įveikia ne tik medžio balaną, bet ir mažiau
maistmedžiagių turinčią šerdį. Besiskverbianti grybiena atveria kelią kitiems organizmams.
Vidutinio suirimo medienoje apsigyvena žiedmusių lervos, šimtakojai ir erkutės, o vėlesnėse stadijose – net ir smulkūs

žinduoliai. Galiausiai bebaigiančioje pūti
medienoje įsikuria dirvožemio organizmai: bakterijos ir grybai puvėsius paverčia humusu, o mikro- ir mezofauna minta tomis pačiomis bakterijomis ir grybais.
Ratas užsidaro ir po dešimtmečio ar kelių,
o kartais ir šimtmečio (priklausomai nuo
medžio rūšies ir klimato sąlygų) mediena
tampa mikrobuveine įvairiems įsikuriantiems induočiams augalams bei jauniems
medeliams.
Negyvos medienos kiekis ir įvairovė yra vienas iš esminių bruožų, skiriančių šiuolaikinius miškus nuo tų girių,
kuriose mūsų tolimi protėviai kažkada
medžiojo taurus ir stumbrus. Remiantis
skaičiavimais, atliktais vidutinio klimato
juostoje tebeegzistuojančiuose pirmykščiuose žmogaus nepaliestuose miškuose,
manoma, kad negyva mediena senosiose
giriose sudarė beveik trečdalį visos miško medienos masės. Natūraliame miške
negyva mediena yra labai įvairi, o tvarkomuose miškuose išėmus negyvą medieną
nebelieka buveinių daugeliui organizmų.
Tas pat kiekis sukrautų supuvimui šakų
niekada neprilygs vienam stambiam virtuoliui ar keli kelmai neatstos vieno stuobrio. Pavyzdžiui, visoje Europoje reti auksavabaliai (Osmoderma) gyvena beveik
išimtinai tik stačiuose medžiuose su išpuvusiu vidumi ir beveik nerandami išvirtusiuose. Statūs stuobriai būtini geniams ir
kitiems uoksiniams paukščiams bei daugeliui kerpių, ypač kalicioidinių, turinčių
smeigtuko formos vaisiakūnius. Pavieniai
tyrimai Lietuvos ąžuolynuose (Iršėnaitė,
2003) parodė, kad brandžiuose miškuose,
kuriuose turėtų būti susikaupęs didžiausias negyvos medienos kiekis, ąžuolo vir-

Pietų Suomijos draustinyje po žievėgraužių invazijos paliktos eglės

tuolių ir stambių šakų kiekis siekė tik 14
m3/ha, bręstančiuose miškuose nesiekė net
5 m3/ha. Visos negyvos medienos, įskaitant stuobrius ir kelmus, tyrimai skroblyne (Juzikis, 2015) rodo, kad didžiausias
negyvos medienos kiekis yra I grupės miškuose (34,33 m3/ha). Šie skaičiai toli gražu nesiekia natūraliam tokio tipo miškams
būdingo negyvos medienos kiekio (50–140
m3/ha) pagal kai kuriuos tyrimus (Kirby
ir kt., 1998).
Kuršių nerijoje, draustinyje esančiame brandžiame pušyne stambios negyvos
medienos kiekis buvo apie 19,5 m3/ha, o
Į raudonąją knygą įrašyto marmurinio
auksavabalio (Liocola lugubris) lervos
gyvena tik senuose, rudojo puvinio
pažeistuose lapuočių medžių kamienuose

Kauno rajone ūkiniame pribręstančiame
pušyne – tik apie 3,5 m3/ha (Iršėnaitė ir
kt., ruošiama spaudai; Motiejūnaitė ir kt.,
2018).
Šiuolaikinėje miškininkystėje medžių
kirtimo rotacija yra gerokai trumpesnė
nei natūralus medžių amžius, todėl senų
medžių – potencialaus stambios negyvos
medienos šaltinio – įprastinės miškotvarkos plotuose praktiškai nebūna. Prie negyvos medienos kiekio sumažėjimo prisidėjo ir natūralaus gaisrų ciklo suardymas
nuo gaisrų priklausomuose miškuose, pavyzdžiui, pušynuose. Apskaičiuota, kad
Ant pūvančios medienos auga reta ir
nykstanti kalicioidinė kerpė – grakščioji
žiovenė (Chaenotheca gracilenta)

JURGOS MOTIEJŪNAITĖS nuotraukos

Į raudonąją knygą įrašytas kurapkinis storplutis
(Xylobolus frustulatus) auga ant ąžuolų virtuolių
bežievės medienos bei nudžiūvusių šakų
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ūkiniuose miškuose yra tik apie 2–10
proc. negyvos medienos, palyginus su nustatytu kiekiu borealiniuose miškuose (Siitonen, 2001, Stokland ir kt. 2012). Būtent
dėl negyvos medienos kiekio ir įvairovės
trūkumo tradiciniu būdu tvarkomuose
miškuose daugelis rūšių tapo labai retos
ar net atsidūrė ant išnykimo ribos. Kaip
negyvos medienos trūkumas veikia bendrą miško sveikatą ir medžių būklę, tirti
pradėta tik pastaruoju metu. Akivaizdu,
kad išlikę nedideli natūralaus ar sąlyginai natūralaus miško plotai Europoje yra
gerokai atsparesni ligoms, kenkėjams ir
klimato kaitai nei pramoniniai želdiniai.
Pasikeitus požiūriui, negyvos medienos
Europos šalių miškuose pradėjo gausėti:
prieš dešimtmetį jos jau buvo 4 proc. daugiau nei prieš du dešimtmečius. Bet susižavėjus atsinaujinančia energetika ir didėjant biokuro paklausai, gali atsitikti, kad iš

Ant senų ąžuolų ir jų virtuolių auga
į raudonąją knygą įrašyta ąžuolinė
kepena (Fistulina hepatica)

miškų vėl bus paimama visa mediena iki
kelmų ir šaknų.
Reikia pripažinti, kad negyva mediena tikrai būtų biologinės įvairovės ir miško sveikatos šaltinis, reikalingos ir tinkamos sąlygos. Palikti biologinei įvairovei
stuobriai ar virtuoliai kirtavietėse, veikiami vėjo ir saulės, perdžiūsta ir tampa netinkamais apsigyventi organizmams, kuriems reikalinga drėgmė ir pavėsis. Taip
sutrikdoma natūrali negyvos medienos
sukcesija.
Panašų reiškinį stebėjome miškuose kormoranų kolonijose. Atrodo, kad šie
paukščiai čia gerokai pagausina negyvos
medienos kiekį pušyne (net iki 285 m3/
ha). Tačiau ištisai žuvęs miškas nebesulaiko saulės spindulių ir vėjų, greit džiūstančioje medienoje įsikuria mažiau organizmų. Gerokai pakitus medienos cheminei
sudėčiai, ant pušų medienos pradeda augti

Mikorizę sudarančios pūkuotėlės
(Tomentella) vaisiakūnius išaugina
tik ant negyvos medienos

Ypač reta rūšis – plonakotis dyglutėlis (Hydnellum
gracilipes) randamas po stambiais pušų virtuoliais
kažkada degusiame miške

Citrininė antrodijėlė (Antrodiella citronella) auga tik ant
stambių drėgnose augavietėse gulinčių eglės virtuolių

REDOS IRŠĖNAITĖS nuotraukos

Didžiulis lapuočių kelmas ilgus metus maitina žvynuotosios
skylėtbudės (Polyporus squamosus) vaisiakūnius

lapuočių medienai būdingi grybai, jos paviršių pamėgsta koprotrofai – įprastai ant
ekskrementų aptinkamos grybų rūšys (Iršėnaitė ir kt., ruošiama spaudai).
Suprantama, kad ne kiekviename pramoniniame miške įmanoma išlaikyti tokį
medienos kiekį, koks būdingas natūraliems miško plotams. Bet saugomose teritorijose ir rekreaciniuose miškuose nereikėtų išrankioti kiekvienos vėjavartos,
sausuolio medžio, kurie nekelia pavojaus
žmonėms. Jie bus naudingi gamtai, o išvirtę medžiai dar ir pristabdys norą nedrausmingiems iškylautojams važinėtis šlaitais,
ardyti miško paklotę. Šia linkme reikia
šviesti prie išvalyto miško įpratintą visuomenę. Pavyzdžiui, Vokietijoje net miško
parkuose ir kitose žmonių pasivaikščiojimo vietose gausu paliktos negyvos medienos. Vokiečių netrikdo išvirtęs medis. Jis
tiesiog bus patrauktas į šalį nuo tako.
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Susisukęs kamienas

Alyvinis pelenis

Suodligė

Paprastosioms alyvoms (Syringa
vulgaris l.) kenkiantys grybai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. DAIVA BUROKIENĖ, dr. ANTANAS MATELIS, GTC Botanikos institutas

P

aprastosios alyvos (Syringa) – alyvmedinių (Oleaceae) šeimos krūmas
ar medis iki 7 m aukščio, plačiai
paplitęs Karpatuose, Balkanuose, Transilvanijos alpėse. Pasaulyje (Syringa) genties
žinomos 28 alyvų rūšys, Lietuvoje – šešios:
amūrinės (S. amurensis), kininės (S. chinensis), stambialapės (S. josikaea), karpytalapės (S. laciniata), persinės (S. persica),
paprastosios alyvos (S. vulgaris ) ir gausybė veislių. Vilniaus universiteto botanikos
sode sukaupta per 200 alyvų porūšių, varietetų ir hibridinių veislių kolekcija, daugiausiai – paprastųjų alyvų (iki 120). O
pasaulyje auginama per 1600 alyvų veislių.

Paprastosios alyvos įvairiausių spalvų ir atspalvių žiedais mus džiugina gegužę. Jų žiedai naudojami parfumerijoje,
liaudies medicinoje – ir pumpurai, lapai.
Senstanti alyvos mediena sukasi ir kartais
jų kamienai atrodo lyg supinti. Iš jos gaminamos sagos, rankenos.
Nors Lietuvoje augančios alyvos atrodo nelepios, jas irgi užpuola grybinės, bakterinės ir net virusinės ligos. Pirmą kartą
Arabis mosaic virusas ant paprastųjų alyvų aptiktas 1975 m. Čekoslovakijoje, kitose Europos šalyse aptinkamas lapų chlorotinių dėmių sukėlėjas LCLV virusas.
Šis virusas ir bakterinė svyla (sukėlėjas –

BANGOS GRIGALIŪNAITĖS nuotraukos

Žydinti paprastoji alyva buvusioje senoje Lukiškių aikštėje

Pseudomonas syringae pv. Syringae) nustatyti GTC Botanikos institute. Alternaria,
Ascochyta, Erysiphe, Phytophthora, Verticillium, Armillaria ir daugelio kitų genčių
grybinių ligų sukėlėjai aptinkami visur,
kur tik auginami šie augalai.
Urbanizuotose teritorijose alyvos labiausiai nukenčia nuo amarų, miltligės bei
dėmėtligių sukėlėjų.
Miltligė. Sukėlėjas – alyvinis pelenis
Erysiphe syringae (Microsphaera syringae).
Ši liga labiausiai išplinta liepos pabaigoje.
Lapai apsitraukia balta grybo apnaša. Vaisiakūniai formuojasi apatinėje lapų pusėje.
Suodligė. Sukėlėjai – Cladosporium
herbarum, Cladosporium syringae. Ant
alyvų lapų išryškėja plačios, rudos dėmės.
Pažeistos lapų zonos džiūsta, trūkinėja ir
iškrenta.
Dėmėtligė. Sukėlėjai – Ascochyta syringae, Stemphylium sp., Phoma sp. Ant
lapų vasaros antroje pusėje atsiranda įvairaus dydžio šviesių dėmelių. Rudenį labiau išplitęs fomozės sukėlėjas – Phoma
sp. Grybai žiemoja piknidžiais pažeistose
lapų liekanose.
Verticiliozė. Sukėlėjas – balzganasis
menturgrybis (Verticillium). Verticiliozės sukėlėjo sporos plinta augalo vandens
indais ir juos užkemša, sutrinka vandens
cirkuliacija. Pažeisti lapai praranda blizgesį, atrodo blyškūs, pradeda vysti. Vasarą
2018 LIEPA
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Dėmėtligė

Phoma sp.

pažeistų alyvų krūmai atrodo apvytę, lapai
džiūsta ir pradeda kristi. Nuo verticiliozės
alyvų krūmai smarkiau nukenčia drėgnais
ir vėsiais orais. Grybas į augalus gali patekti pro šakniaplaukius arba pro sužalotus
audinius. Žiemoja parazito chlamidosporos arba ilgalaikė grybiena dirvoje, augalų
liekanose.
Pažeistus alyvų krūmus reiktų iškasti
ir sudeginti. Kelis metus į tą vietą nesodinti alyvų.
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Ant mechaniškai sužalotų stiebų plinta ir alyvos medienos gadintojai: paprastoji alksniabūdė (Schizophyllum commune),
purpurinė plutpintenė (Chondrostereum
purpureum), spindulinis raukšliagrybis
(Phlebia radiata).

Abiotinių veiksnių sukeltos ligos

Šalčių įtaka. Pavasarį nuo stiprių šalnų
nušalę alyvų lapai pajuosta, vėliau džiūsta, trupa. Alyvos labai jautrios ir sausrai.

Raukšliagrybis ant alyvos stiebo

Trūkstant vandens, lapai tampa lyg popieriniai, sukasi, džiūsta, jų paviršius įgauna
sidabro spalvą. Ypač tai pastebima antroje
vasaros pusėje.
Lapų nekrozė. Labiausiai judriose ir
užterštose gatvėse pastebimas alyvų lapų
susisukimas, jų kraštai būna šviesūs, gelsvi arba lapai atrodo lyg bronziniai. Oro
užterštumas, žiemą barstomų druskų
perteklius gali būti alyvų lapų nekrozės
priežastimi.

miškininkystė

Valstybinių miškų sanitarinės būklės
apžvalga 2018 m. pirmame pusmetyje
KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas

P

Šiemet žvėrys pažeidė 2274 ha miško arba 377 ha daugiau nei
pernai per pirmą pusmetį (1897 ha). Pagrindiniai žalotojai yra elniniai žvėrys (2246 ha) – želdiniuose ir žėliniuose nukandžioti
ūgliai (1379 ha), nulaupyta žievė 730 ha. Briedžiai 137 ha jaunuolynų aplaužė viršūnes.
Užregistruota 1046 ha plote abiotinių ir kitų veiksnių sukeltų
pažeidimų (tai apie 17 proc. visų židinių ploto). Daugiausia (beveik 39 proc.) šios kategorijos pažeidimų, kaip ir kasmet, sukėlė
vėjas – įvairiu intensyvumu išversti ir išlaužyti medžiai 407 ha
plote. Šie padariniai likviduoti 262 ha. Stichinės sausros padariniai fiksuoti 356 ha, šalnos – 168 ha. Nuo gaisrų nukentėjo 49 ha
valstybinių miškų.
Kaip ir kasmet, miškų sanitarinės būklės gerinimui iškabintas 9481 inkilas, išvalyti 7614 ankstesniais metais iškeltų, aptverti
348 skruzdėlynai, atrinkti ir pažymėti 559 uoksiniai medžiai, 46
ha želdinių ir žėlinių įrengtos 45 stebyklos plėšriesiems paukščiams.
Nepalankiausia padėtis šių metų II pusmetyje numatoma lajų
kenkėjų nugraužtuose, 2017 m. rudenį užmirkusiuose ar nuo stichinės šių metų sausros nukentėjusiuose medynuose, naujai įveistuose miško plotuose.

er pirmąjį šių metų pusmetį šalies valstybiniuose miškuose vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir kitų veiksnių
pažeidimai užregistruoti 6134 ha, o tai 233 ha daugiau nei
pernai tuo metu. 879 ha židinių atliktos sanitarinės apsaugos priemonės.
Vabzdžių pakenkimai užregistruoti 570 ha (apie 9 proc. visų
židinių ploto). Žalingiausias buvo pušų spyglius graužiantis verpikas vienuolis. Kuršių nerijoje jie išplito apie 190 ha medynų,
vikšrai pažeidė vidutiniškai apie 80 proc. medžių, o lajų vidutinė
defoliacija siekė apie 60 proc. Žievėgraužio tipografo pažeidimai
fiksuoti 173 ha. Židiniuose (161 ha) teko iškirsti apie 10754 m3 medienos. Lyginant su praėjusių metų šiuo pusmečiu, žievėgraužių
židiniai sumažėjo 3,3 karto.
Per pirmą pusmetį buvo išdėstyta 4161 feromoninė gaudyklė
ir 4858 m3 vabzdžiagaudžių medžių ar medienos. VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistų vykdomas žievėgraužio
tipografo populiacijos sekimas parodė, kad pirmos generacijos
skraidžiusių vabalų kiekis buvo labai panašus kaip ir pernai.
Miško želdinius ir žėlinius labiausiai niokojo pušiniai straubliukai (pažeidimai fiksuoti 153 ha). Židiniuose (130 ha) taikytos
apsaugos priemonės. Išvengti didesnių pažeidimų padėjo profilaktinės priemonės: sodmenų šaknų apdorojimas insekticidu ar
mėšlo/molio tyre (apdorota per 11 mln. sodmenų), straubliukams
gaudyti 413 ha kastos duobutės (iki liepos vidurio vidutiniškai vienoje duobelėje sugauti 295 vabalai). Pernai tuo laikotarpiu sugautas vidutiniškai 1091 vabzdys. Todėl galime teigti, kad šio kenkėjo
populiacija šiemet yra 3 kartus mažesnė.
2244 ha plote medžius niokojo lėtinės grybinės ligos: 1135 ha
– drebulinė pintis, 647 ha – uosių džiūtis. Antram šių metų pusmečiui liko 1683 ha šių židinių. Miško želdiniuose ir žėliniuose
(234 ha) fiksuota paprastoji pušų spygliakritė.
Verpiko vienuolio kenkėjų
nugraužtas pušynas

Valstybiniuose miškuose 2018 m. I pusmetyje užregistruoti pažeidimai (ha)

Pakenkimai
Vabzdžiai
Infekcinės ligos

Neporinio verpiko vikšrų
nugraužti beržai Kuršių nerijoje

Atlikta apsaugos
priemonių
židiniuose
570

291

2244

311

Gyvūnai

2274

11

Abiotiniai ir kt.

1046

266

Iš viso:

6134

879

Miškų sanitarinės būklės prognozė 2018 m. II pusmečiui

Medžių kenkėjas

GRAŽINOS BANIENĖS nuotrauka

Lajų

ALMOS GUSTIENĖS nuotrauka

Naujai užregistruoti ir
iš anksčiau likę
chroniški pažeidimai

2018 m.
I pusmetis

Prognozė antram pusmečiui

daug

Medžių lajų kenkėjų masinio
dauginimosi židinių formavimuisi
palankus karštas ir sausas
pavasaris. Galimas naujų židinių
aptikimas Dzūkijoje, Kuršių nerijoje
ir kituose regionuose.

Liemenų

nedaug

Žievėgraužio tipografo plitimo rizika
išlieka vėjo, sausros ar užmirkimo
pažeistuose eglynuose.

Želdinių/žėlinių ir
jaunuolynų

nedaug

Kenkėjų populiacijos ir daroma žala
stabili daugelį metų.

daug

Išliks dideli chroniškų ligų (uosių
džiūtis, drebulinė pintis) pažeisti
miško plotai.

Grybinės ligos
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Pradėtos derybos dėl VĮ VMU kolektyvinės sutarties

L

MPF gegužės mėnesį kreipėsi į
Valstybinių miškų urėdijos direktorių Marių Pulkauninką, inicijuodama kolektyvines derybas dėl darbdavio
lygmens, sudarant VĮ Valstybinės miškų
urėdijos kolektyvinę sutartį. Kartu buvo
pateiktas preliminarus kolektyvinės sutarties projektas, į kurį įtrauktos tinkamiausios darbuotojams nuostatos, atrinktos iš dar galiojančių buvusių miškų
urėdijų kolektyvinių sutarčių. Šioms deryboms deleguoti VMU veikiančių Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės nariai
I. Ruginienė, A. Čepienė, A. Vitkevičienė,
D. Dapkus, N. Lemežis, M. Kriščiūnas ir
J. Ūsas. Atsiliepdamas į LMPF kvietimą,
VMU direktorius paskyrė darbdavio atstovus dalyvauti kolektyvinėse derybose.
Grupės vadovu paskirtas VMU direktoriaus pavaduotojas Dovydas Čirvinskas,
nariais – VMU Personalo ir viešųjų ry-

šių skyriaus vedėja Lina Matukienė, šio
skyriaus specialistė Vilija Railaitė, Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus
specialistas Saulius Tamonis bei Administravimo ir teisės skyriaus vyriausiasis
specialistas Medardas Trimonis.
Birželio 25 d. įvyko pirmas derybinių
grupių susitikimas. Jame aptarta derybų
tvarka. Jungtinės atstovybės atstovai pateikė papildomus siūlymus kolektyvinei
sutarčiai, kuriuos pristatė kai kurių VMU
filialų profesinių sąjungų pirmininkai bei
prie Jungtinės atstovybės prisijungusi Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga. Sutarta, kad šiuos
siūlymus apibendrins ir į kolektyvinės sutarties projektą įterps VMU administracijos atstovams talkinančios advokatų kontoros GLIMSTEDT advokatės bei pateiks
papildytą projektą derybų šalims. Kituose derybinių grupių susitikimuose kolek-

tyvinės sutarties projektas bus derinamas
papunkčiui.
Matydami, kad darbdavio atstovus
konsultuoja advokatų kontora, jaučiame,
jog šios derybos nebus paprastos. Todėl
Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė nesutiko su siūlymu sumažinti savo atstovų
derybose skaičiaus. Darbuotojų atstovai
derybose turi ir vieną neatremiamą kozirį: kadangi kolektyvinė sutartis bus taikoma visiems VMU darbuotojams, suderėtos
nuostatos aktualios ir VMU direktoriaus
deryboms deleguotiems atstovams. Tad
jie taip pat turėtų būti suinteresuoti, kad
kolektyvinė sutartis būtų kuo palankesnė
darbuotojams.
Norint, kad kolektyvinė sutartis po registracijos Socialinių reikalų ir darbo ministerijoje įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1
d., ją reikėtų pasirašyti šių metų gruodžio
pradžioje.

Daug galima išsiderėti ir privataus kapitalo įmonėje
Primename, kad LMPF be buvusių miškų urėdijų profesinių sąjungų priklauso ir AB „Grigeo“ bei AB „Šilutės baldai“
profesinės sąjungos. Apie profesinės sąjungos veiklą, įmonės kolektyvinę sutartį pasakoja AB „Šilutės baldai“ profesinės sąjungos pirmininkė Irena Keliauskienė:

A

B „Šilutės baldai“ profesinės sąjungos pirmininke buvau išrinkta
2002 metais. Šiuo metu įmonės
profesinei sąjungai priklauso 74 nariai. Lyginant su įmonėje dirbančių žmonių skaičiumi, ji nėra gausi – vienija tik apie 12
proc. darbuotojų. LMPF iniciatyva 2016 m.
įmonėje vykdytas Šiaurės šalių profesinių
sąjungų remiamas BOA projektas, padėjęs profsąjungiečių gretas papildyti dar 15
įmonės darbuotojų. Mano nuomone, kai
profesinės sąjungos veiklos rezultatai bei
kolektyvinės sutarties nuostatos taikomos
visiems įmonės darbuotojams, tai visiškai
neskatina darbuotojų jungtis prie profesinės sąjungos. Bet vis tiek malonu, kad
mūsų veikla naudinga žmonėms.
Pagrindinis profesinės sąjungos veiklos rodiklis yra įmonės kolektyvinės sutarties nuostatos. O jos mūsų įmonėje,
manau, neblogos. Gana dažnai keičiantis
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įmonės vadovybei, kolektyvinė sutartis
buvo peržiūrima periodiškai kas du metus, ją patobulinant ir pagerinant socialines bei darbo sąlygas darbuotojams. Dabar
veikiančioje kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad darbuotojams be darbo apmokėjimo sistemoje nustatyto užmokesčio dar
mokamas priedas už darbo stažą įmonėje.
Be to, darbuotojai gauna išmokas asmeninių jubiliejų proga, kurių dydis taip pat
priklauso nuo darbuotojų darbo stažo. Kolektyvinėje sutartyje numatytos išmokos
darbuotojams gimus kūdikiui ar mirus artimam šeimos nariui. Įmonė kompensuoja sanatorinio gydymo išlaidas. Veikia valgykla, kurioje pietūs kainuoja 2,5 euro, iš
kurių 1,5 euro padengia darbdavys. Darbininkai pilnai aprūpinami darbo drabužiais
ir avalyne.
Kasmet rengiama įmonės šventė, kurios metu pagerbiami geriausi darbuoto-

jai, veteranai, jiems išmokamos premijos.
Įmonė taip pat rengia ekskursijas po Lietuvą ir padengia jų išlaidas.
Noriu pridurti, kad iš profesinės sąjungos lėšų taip pat skiriamos išmokos profesinės sąjungos nario jubiliejaus proga ar
mirus artimam šeimos nariui. Visa tai formuoja gerą socialinį klimatą AB „Šilutės
baldai“, nekyla darbo ginčų, o atsiradusios
problemos išsprendžiamos vietoje.
Dabartinės kolektyvinės sutarties galiojimas baigsis šių metų lapkričio mėnesį. Tikiuosi, kad kita kolektyvinė sutartis
nebus prastesnė už dabartinę. Nekonfliktuojant, palaikant dalykiškus santykius su
įmonės vadovybe, akcininkais daug darbuotojams palankių nuostatų galima išsiderėti ir privataus kapitalo įmonėje. Tokių ar dar geresnių rezultatų derantis dėl
VMU kolektyvinės sutarties linkiu ir miškininkams.
LMPF informacija

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Perkerpama simbolinė ąžuolyno atidarymo juostelė (iš kairės – A. Gaižutis,
S. Zinkevičius, A. Augūnas, A. Pusvaškienė, S. Jackūnas, A. Hofmanas)

Sodinamas LMSA 25-mečiui skirtas ąžuoliukas

Atidarytas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio ąžuolynas
LORETA EŽERSKYTĖ

A

tsiliepdami į šalyje vykusią akciją „Pasodinkime po 100
ąžuolų 100-ui Lietuvos valstybingumo metų“, LMSA
Ukmergės skyriaus aktyvūs miško savininkai 2016 m. pavasarį Ukmergės rajono Lyduokių seniūnijos Slabados kaime, privačioje Algirdo ir Audronės Augūnų žemėje, pasodino Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti ąžuolų giraitę. Šiemet artėjant Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai ukmergiškiai nusprendė prigijusią ir suvešėjusią giraitę atidaryti visuomenės lankymui bei tuo pačiu čia paminėti ir LMSA įkūrimo 25-metį.
Užugirio mokykloje-muziejuje surengtoje parodoje apžiūrimi
Ukmergės rajono medžiotojų trofėjai (iš kairės – miškininkai
J. Girinas, K. Grybauskas, A. Hofmanas)
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Šventinis renginys birželio 27 d. prasidėjo Anykščių regioniniam parkui priklausančiame Siesarties upės kraštovaizdžio
draustinyje šalia valstybės saugomo Felinkos ąžuolo, kur ukmergiškių Augūnų šeima dalį įsigytos žemės paskyrė šiai giraitei.
Į atidarytuves atvyko LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, jo pavaduotojas Kazimieras Šiaulys, asociacijos administracijos vadovės padėjėja Živilė Navardauskė, valdybos nariai Vidmantas Čaikauskas, Saulius Tirevičius, Gintautas Versekėnas,
Dovilė Lileikienė, LMSA Ukmergės skyriaus pirmininkas Antanas Hofmanas, miškininkas Kazys Grybauskas, ASU arboretumo vadovas Juozas Girinas, Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrijos pirmininkas Raimondas Juzikis. Renginyje taip
pat dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vedėjas Salvijus Stimburys, Lyduokių bendruomenės pirmininkė Auksė Pusvaškienė, tautodailininkas Stanislovas Zinkevičius,
kiti svečiai.
Susirinkusieji pasidžiaugė per dvejus metus gerokai ūgtelėjusiais ąžuoliukais. LMSA Ukmergės skyriaus pirmininkas A. Hofmanas priminė, kaip 2016 m. pavasarį buvo organizuota bendra
talka, kurioje dalyvavo ir rajono savivaldybės administracijos,
Lyduokių seniūnijos, bendruomenės atstovai, miškininkai. Pažymėtina, kad giraitėje sodinti 4–5 metų ąžuoliukai, išauginti tuometinės Kėdainių miškų urėdijos medelyne iš gilių, surinktų iš
Ukmergės krašte augančių šimtamečių Felinkos, Lentvorų, Viškonių ąžuolų.
Giraitės simbolis – Felinkos ąžuolas, 1988 m. paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu, vėliau įtrauktas į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą. Šiam gamtos milžinui ne
mažiau nei 500 metų, aukštis – beveik 25 metrai.

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius S. Jackūnas pažymėjo, jog pro šį ąžuolyną driekiasi baidarių maršrutas, Siesarties upę sujungiantis su Šventąja.
Rajono savivaldybė ruošia projektą,
kurį įgyvendinus ši vaizdinga vietovė taps patraukliu ir vandens turistų lankomu objektu. Tikimasi, kad
įrengus laiptelius, suolelius, sutvarkius pakrantę, baidarininkai galės
čia stabtelėti ir atsikvėpti, o tuo pačiu apžiūrėti gamtos paminklą, augantį ąžuolynėlį.
Prieš dvejus metus, minint Valstybės dieną, šią ąžuolų giraitę papuošė ukmergiškių menininkų Rimanto
ir Stanislovo Zinkevičių iš ąžuolo sukurtas stogastulpis.
Dabartinio renginio dalyviai čia
pasodino dar du ąžuoliukus. Vienas
skirtas LMSA 25-mečiui pažymėti. Ąžuolyno puošmena – gamtos paminklas
2016 m. ąžuolyną papuošė ukmergiškių
Rimanto ir Stanislovo Zinkevičių sukurtas
Daugiau nei 2 metrų aukščio mede- Felinkos ąžuolas
stogastulpis
lį iš ASU arboretumo atvežė Kazys
Grybauskas. Arboretumo vedėjas
Juozas Girinas sakė, kad šis glaustašakis ąžuoliukas yra Rusijoje,
boretumo vadovas J. Girinas patarė, kokius medžius labiau verVoroneže augančio ilgaamžio ąžuolo palikuonis. Kelias jo giles į
tėtų auginti privačių miškų savininkams. Girininkų bendrijos
Lietuvą atsivežė buvęs LŽŪA Miškų fakulteto dekanas doc. Prapirmininkas R. Juzikis skaitė pranešimą apie medžiojamų žvėrių
nas Džiaukštas. Vienas iš šių gilių išaugęs ąžuoliukas pasodintas
kasmet didėjančią žalą ir valstybiniuose, ir privačiuose miškuoprie tuometinės Žemės ūkio akademijos. Dabar jau renkamos jo
se, išsakė susirūpinimą dėl ateities jaunuolynų; dalijosi mintimis,
subrandintos gilės ir sėjamos. Iš jų atrenkama apie 20 proc. sodikaip galima reguliuoti žvėrių skaičių, kaip miško savininkai galėtų
nukų, kurie atkartoja tėvų genus.
apsaugoti savo medynus.
Kitą ąžuolyne pasodintą proginį ąžuoliuką atvežė iš Raseinių
Apibendrindamas diskusiją LMSA vadovas dr. Algis Gaižutis
krašto girininkas Raimondas Juzikis.
pažymėjo, jog teisė privačiose žemėse reguliuoti žvėrių skaičių tuAtidarius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyną,
rėtų būti suteikta sklypų savininkams.
renginio dalyviai pakviesti į Užulėnį, prezidento Antano SmetoŠventinis renginys baigėsi Ukmergės rajono medžiotojų menos dvarą diskusijai apie šio šimtmečio Lietuvos miškus. ASU ardžioklės trofėjų parodos lankymu Užugirio mokykloje-muziejuje.

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

Privatūs miškai

padangos miŠko technikai

Forest King TRS L-2

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt
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Palenkės šventyklų kompleksas

Čiapaso džiunglės Jukatano pusiasalyje

Misol Ha krioklys

Indėnai – žmogaus, gamtos
ir kultūros sąsajos
Prof. emeritas EDVARDAS RIEPŠAS

(tęsinys, pradžia 6 nr.)

Majai
Tai viena iš seniausių, didžiausių (daugiau
kaip 300 tūkst. km 2) ir bene labiausiai suklestėjusių indėnų civilizacijų centrinėje
Amerikoje. Ją sudarė indėnų tautos pietrytinėje Meksikoje ir jos dabartinėse kaimyninėse valstybėse – Belize, Hondūre ir
Gvatemaloje. Imperija gyvavo nuo 1500 m.
pr. Kr. iki 1542 m. ispanų invazijos. Ypač
suklestėjo 250–900 m. e. metais. Šiame,
klasikiniu vadinamame, laikotarpyje klestėjo apie 100 miestų, gyveno apie 2 mln.
žmonių. Majai statė iš akmenų laiptuotas
piramides su nedidelėmis šventyklomis
viršūnėse, aikštes ritualinėms apeigoms
ir žaidimams. Valdė sudievintas karalius,
sostą paveldėdavo sūnus. Kilmingųjų sūnūs dažniausiai tapdavo žyniais, astronomais–pranašautojais. Prastuomenė vertėsi
žemdirbyste ir amatais. Buvo ir vergų.
Majai turėjo hieroglifinį raštą, kalendorių, mokėjo iš fikuso žievės pagaminti
popierių.
Poklasikiniu laikotarpiu dėl karinių konfliktų, ūkio nuosmukio, užsitęsusių sausrų ir liūčių civilizacija degradavo.
Miestai buvo apleisti, kai kurie apaugo
atogrąžų miškais.
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Viena iš daugelio milžiniškų skulptūrų (stelų)

Ilgiausiai majų civilizacija klestėjo
Palenkės (Palenque) mieste ir Jukatano
pusiasalio miestuose Kaboje, Ušmalije,
Meridoje, Čičen Icoje, kuriuos pavyko aplankyti.
Manoma, kad majų suklestėjimui įtakos turėjo ir almekų civilizacija. Jos paveldo archeologinius objektus pamatėme
muziejuje po atviru dangumi La Ventos
miestelyje. Zoologijos sode matėme daug
egzotiškų gyvūnų, endeminių rūšių.
Pakeliui į Palenkės šventyklų kompleksą-miestą (UNESCO) susipažinome su

vienu aukščiausių ir didžiausia biologine
įvairove išsiskiriančiu tropiniu mišku –
džiunglėmis, natūraliais upeliais ir kriokliais. Išsimaudėme smaragdinės spalvos
Aqua Azul krioklio vandenyse. Grožėjomės nepaprastu vaizdu į vieną didingiausių Meksikos Misol Ha krioklį.
Palenkės karaliaus Pakala II mauzoliejus, atrastas džiunglėse tik 1952 m., laikomas majų kultūros šedevru (UNESCO).
Ant jo sienų Saulės ir Kryžiaus šventyklų
interjeruose aptikta 620 majų hieroglifinių
tekstų raižinių. Jie yra iššifruoti ir sudaro
neįkainojamą majų raštijos paveldą.
Meksikos įlankos pakrantės žemuma
vykome į Jukotano pusiasalį, pasižymintį
ypač gausiu prieškolumbinių majų kultūros paveldu. Kraštovaizdis kintantis: nuo
tropinio klimato visžalių miškų, mangrovių pajūriuose iki stepių kserofitinės augalijos savanų-agavų sąžalynų, žemdirbystės
regionų, kuriuose auginami kukurūzai, citrinmedžiai, cukranendrės, maniokai, pupelės ir jukataninių agavų plantacijos. Iš
agavų gaminama garsioji Meksikos tekila.
Aplankėme jos privatų fabrikėlį, degustavome. Mus bandė įtikinti, kad, skirtingai
nuo europietiškų alkoholinių gėrimų, net
ir padauginus tekilos galva neskaudės. Nusipirkome, pabandėme – neskaudėjo.

Karaliaus Pakola II mauzoliejus

Įspūdingai atrodo iš džiunglių atkogalima patirti turguose, bažnyčiose, darvotas Kabach archeologinis kompleksas
bų ir pasilinksminimų vietose. Turguose
(UNESCO). Manoma, kad tai buvo aukšgalima tikėtis visko: karštų derybų, vaituomenės ir kariškių elito rezidencija
šių, muzikantų palydos ir vagysčių. Bažstrategiškai palankiame baltojo kelio, junnyčiose stebino meksikiečių pamaldumas
giančio daugelį klestinčių majų civilizaci(90 proc. meksikiečių yra katalikai). Nujos miestų, ruože su įspūdingais raudonai
stebome pamatę vidurnaktį atidarytomis
dekoruotais vartais į Ušmalį. Sužavėjo ir
durimis XVI a. bažnyčią, kurioje yra garKaukių „Kodz-Pop“ rūmai, kurių fasade
sių renesanso ir baroko tapybos paveikslų.
yra apie 250 geometriškai nuosekliai išMums paaiškino, kad vagystės iš bažnyčių
dėstytų kaukių. Anot vietinio gido, jos gayra didžiausia šventvagystė, todėl ir relėjo vaizduoti įžymių to laiko žmonių veitenybė. Melstis žmonės ateina į bažnyčią
dų bruožus.
neretai ir naktį.
Ušmalis – uždaras visuomenei
Magų miestas, klestėjęs IV–IX a.
Kukulkano piramidė
(UNESCO). Garsiausia yra Pranašų
(magų) piramidė – majų teokratinio kultūros periodo unikumas. Jos
aukštis – 35 metrai.
Grožėjomės Lietaus dievo rūmais, Paukščių ir Vėžlių namais.
Čičen Itsoje apstulbino Kukulkano (sparnuotosios gyvatės – dievo) piramidė su 365 ypač stačiais
laiptais, 24 m aukščio, 9 platformų (UNESCO); Tūkstančio kolonų
aikštė (900–1200 m.), architektūrinė brangenybė „Nunnery“, kurios
ilgis 50 m, plotis 23 m, aukštis 17
m; „Kaukolių siena“, senovinė ob- Architektūrinis ansamblis „Nunnery“
servatorija, šventasis aukų altorius.
Paskutines 5 kelionės dienas
praleidome pasaulinio lygio Karibų
jūros pakrantės kurorte Kankune.
Puikūs paplūdimiai, skaidrūs vandenys, patikima apsauga, su viskuo
įskaitytu aptarnavimu. Vakarais
vyko meksikietiško folkloro koncertai, žaidimai, procedūros.
Aš daugiau laiko skyriau aplinkinio kraštovaizdžio, vietinių gyventojų buities pažinimui. Meksikietišką dvasią bene geriausiai

Kabach vartai (pastatyti 700–900 m.)

Grožėjomės iš Obsidiano (vietinio vulkaninės kilmės pusiau brangaus akmens)
rankų darbo dirbtuvėse kuriamomis
skulptūromis ir juvelyriniais dirbiniais.
Net ir lūšnynuose gyvenantys meksikiečiai
dažnai jaučiasi laimingi, turėdami greta
nedidelį daržą (kukurūzams, bulvėms, pupelėms auginti), keletą vaismedžių su parištais hamakais ir, žinoma, gitarą.
(tęsinys kitame numeryje)

Tūkstančio kolonų aikštė

Ant Karibų jūros kranto
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Žodis
skaitytojui

an pasisekė. Savo rašliavom neprivalau sugalvoti pavadinimų. Anot bičiulio Selemono, liepa – pats vidurvasaris ir metas mėgautis gamtos malonumais bei
dovanomis. Smagumėlis! Jeigu dar ir baravykai dygtų...
Bet gi gamtos dovanos ne tik grybai ir uogos, be kurių, kaip
žinia, dzūkų mergos būtų neapsirengusios, o ir akiai malonūs
vaizdai. Šiemet sodybos pakrašty augančiame sename kleve,
pelėdai iškeltame inkile, kurį pernai buvo okupavę širšuolai,
įsikūrė klykuolė. Buvau netoliese, kai klykuoliukai paliko inkilą. Penki pūkuoti padarėliai, lyg teniso kamuoliukai, iš kelių
metrų aukščio bumbtelėjo į žemę, persivertė kūliais ir per veją,
lyg per stadioną, nuskuodė į šalia esantį upelį. Net seilė nutyso
nuo malonumo akims.
Bet galvelėn cvaktelėjo ir kvaila mintis. Kažin, kokį pavadinimą mano stebėtam vaizdeliui sugalvotų žurnalistai? Nepagaunat kampo? Prašom pora pavyzdėlių.
Šaltinis – portalas lrytas.lt: „Kupiškio rajone išvydo neįprastą vagystę, nuo kurios gali sustoti ir širdis“; „Šakių rajone
užfiksavo labai retą ir kraupią gyvosios gamtos dramą“...
Mane seniai kankina klausimas: kuria kūno dalimi kuriamos tokios antraštės. Po pirmuoju pavadinimu paslėptas žmogelio nufilmuotas smagus vaizdelis, kaip žaltys tempia nutvertą žuvelioką. Tiesa, siužetą komentuojanti žurnalistė, be jokios
sąžinės graužaties, jį pakrikštija gyvate ir čia pat drioksteli Nobelio premijos vertą atradimą: roplys taip elgiasi „be jokio gėdos jausmo“. Gaila, bet lieka neaišku – sustojo ar nesustojo to
nabago širdis.
Antrasis pavadinimas pristato budrių pasieniečių, mėgstančių linksminti tautą gamtos išdaigomis ant rubežiaus, pastebėtą jūrinių erelių poros medžioklę. Įprastas padangių plėšrūnų grobis – pilkasis garnys, o tokios medžioklės – kasdienė
šių didingų paukščių duona. Antraštės tezių analizuoti nedrįstu, bet, kaip jaunas senelis, dėkoju autoriui už patarimą tekste – nerodyti tokių vaizdų jaunesnio amžiaus vaikams. Dabar
žinosiu ir savo anūkei niekada nerodysiu kraupių gamtos dramų: gandrų galabijančių gražuoles varles, kregždžių ryjančių
didžiaakes muses, kurmių skriaudžiačių vargšus sliekučius ir
visų kitų klaikybių, kurių pilna dramatiškoji gamta.
Malonių likusios vasaros akimirkų ir malonaus skaitymo.
				
Eugenijus TIJUŠAS

PS. Gerbiamieji, slėpkite šitą rašliavą nuo vaikų teisių gynėjų, o tai bobutėm, kurių kieme anūkėliai pamatys vištvanagį
gvelbiantį vištą, bus šakės.
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Medžioklės kultūros istoriją sauganti Pułtusk pilis

Kongrese
Dr. GERDA ŠILINGIENĖ

B

irželio 15–17 d. Lenkijoje surengtas ketvirtasis medžioklės kultūros kongresas „Medžioklė ir istorija“, kuris
vyko senovinėje Pułtusk medžioklės pilyje prie Narewo
upės, Białos miško pakraštyje. Pilis nuo XIII a. iki XIX a. pirmosios pusės priklausė Plocko vyskupams, kurie kelis amžius
stengėsi išlaikyti ir medžioklės kultūrą bei tradicijas.
Į kongresą atvyko per 200 dalyvių, kurie atstovavo su medžiokle susijusius asmenis, asociacijas, mokslo įstaigas bei
valstybines institucijas. Dalyvius pasveikinti atvyko Lenkijos
aplinkos ministras Henryk Kowalczyk, Lenkijos medžiotojų
asociacijos prezidentas Piotr Jenoch.
Aplinkos ministras informavo apie įvykusius pasikeitimus
medžioklės valdymo modelyje ir vykstančius teisėkūros procesus Medžioklės įstatyme, susijusiais su būtinybe keisti žalos
ASU atstovės dr. Gerda Šilingienė (kairėje) ir dr. Rasa Vaitkevičiūtė
su kongreso organizatoriais

Senovinės patrankos salve paskelbta apie Lenkijos
medžioklės asociacijos 95 metų sukaktį

Kongreso dalyviai

„Medžioklė ir istorija“
įvertinimo taisykles. Medžiotojų asociacijos prezidentas Piotr Jenoch pristatė pilies istoriją, įdomiausius istorinius faktus, susijusius su medžiokle, karalių bei vyskupų valdžia. Jis pabrėžė būtinybę išsaugoti ir gausinti medžioklės istorijos paveldą, teigė, kad
medžioklė yra svarbus dalykas visoje Lenkijoje. Šalies prezidentas
už nuopelnus puoselėjant medžioklės tradicijas Piotr Jenoch apdovanojo Bronzos kryžiumi.
Plenarinio posėdžio metu inauguracinę paskaitą „Istorija vyksta ratu“ skaitė prof. dr. habil. Dariusz J. Gwiazdowicz. Jis
reziumavo, kad valstybinės medžioklės politikos kūrimas labai
svarbus visai Lenkijos Respublikai, kadangi Lenkijos medžioklės
asociacijos ir medžioklės kultūra įeina į pasaulio nematerialiojo
paveldo sąrašą UNESCO.
Lenkijos medžiotojų asociacijos komisija už nuoseklią veiklą
šioje srityje prof. dr. habil. Dariusz J. Gwiazdowicz apdovanojo
Šventojo Huberto medaliu.
Senovinės patrankos salve paskelbta apie Lenkijos medžioklės
asociacijos 95 metų sukaktį, kurią organizavo Kolekcionavimo ir
medžioklės kultūros klubo atstovai. Šia proga iš privačių kolekcijų
buvo sudaryta ir atidaryta medžioklės istorijos atributų paroda.
Kongreso dalyviai išklausė 29 pranešimus įvairiomis medžioklės ir medžioklės istorijos bei kultūros temomis. Iš jų paminėtini:
medžioklė senovėje, viduramžiais ir vėlesniais amžiais bei po nepriklausomybės, medžioklės socialinis aspektas, kalba, literatūra
ir ikonografija, gyvulininkystės ir medžioklės virtuvė.
Pranešimus skaitė Lenkijos mokslų akademijos, Poznanės Gyvybės mokslų, Poznanės Adomo Mickevičiaus, Gdansko, Krokuvos Jogailos, Torūnės Mikalojaus Koperniko, Varšuvos universitetų profesoriai, Paryžiaus Gamtos istorijos muziejaus, Kościerzyna
Žemės muziejaus atstovai bei medžioklės kultūros kolekcionieriai.
Vakarinėje kongreso dalyje garsus Lenkijos virtuvės šefas
dr. Grzegorz Russak kalbėjo apie ypatingus žvėrienos patiekalus
bei jų ruošimo tradicijas. Pranešimo metu vyko įvairiausiais būdais ruoštos žvėrienos degustacija, tai pat medžioklinės muzikos
koncertas, kurį atliko profesionalios muzikos ansamblis, suburtas
iš medžiotojų, su operos solistu Sławomir Olgierd Kramm.

Susitikimo dalyviai padėkojo moksliniam kongreso globėjui
už labai šiltą ir draugišką atmosferą, integruojant medžiotojus ir
miškininkus su kitų profesijų atstovais.
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Marijampolės meno mokyklos ansamblis,
D kategorijoje įvertintas I vieta

Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro ragai“

Lietuvių muzikantų
triumfas Lenkijoje
INESA ČEREŠKAITĖ
XVIII-asis konkursas „Augustavo
girios aidas“

L

ietuvoje, kaip ir kitose Vakarų Europos šalyse, puoselėjamos medžioklės tradicijos, tarp jų ir muzikinės. Viena iš
medžioklės kultūros dalių – grojimas pučiamaisiais medžioklės ragais. Siekiant populiarinti medžioklės ragų muziką,
organizuojami grojimo medžioklės ragais konkursai. Tokių konkursų dalyviai varžosi A, B, C, D bei MM (medžioklinės muzikos)
kategorijose. Medžioklinės muzikos kategorija dar skirstoma į
dvi atskiras kategorijas: kai grojama tik medžioklės pučiamaisiais ragais ir kai grojama medžioklės pučiamaisiais ragais kartu
su kitais pučiamaisiais instrumentais. Pažymėtina, kad A, B, C,
D kategorijose dalyvauja solistai ir ansambliai, o MM kategorijoje varžosi tik ansambliai.
Mūsų šalyje medžioklės muziką propaguoja trys ansambliai:
Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro
vadovo Audriaus Pučinsko vadovaujami – Marijampolės medžioklinių ragų ansamblis ir ASU Miškų ir ekologijos fakulteto
studentų medžioklės ragų ansamblis bei Vidmanto Luniaus vadovaujamas Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro ragai“. A. Pučinskas sudomino pūsti medžioklinius ragus ir Marijampolės meno mokyklos bei Kazlų Rūdos
Rimvydo Žigaičio menų mokyklos moksleivius.
Birželio 30 d. Lenkijoje, Augustave surengtas XVIII-tas medžioklės ragų šaukinių konkursas „Augustavo girios aidas“. Tokiame konkurse Lietuvos muzikantai dalyvauja jau septinti
metai. Šiemet į konkursą vyko Marijampolės meno mokyklos
ansamblis ir solistai moksleiviai iš Marijampolės ir Kazlų Rūdos
meno mokyklų, vadovaujami Audriaus Pučinsko, bei Vilniaus
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pučiamųjų medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro ragai“ (vadovas Vidmantas Lunius).
Solistų D kategorijoje I vieta įvertintas Kazlų Rūdos meno
mokyklos moksleivis Rokas Savickas, II vieta – moksleivis Mikas
Mažėtis iš Marijampolės. Tarp ansamblių D kategorijoje I vieta
skirta Marijampolės meno mokyklos ansambliui, C kategorijoje
– I vietą, grodamas kartu su Lenkijos muzikantais, užėmė moksleivis Aistis Pučinskas iš Kazlų Rūdos. Vilniaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro ragai“ pelnė I vietą medžioklinės muzikos (MM) kategorijoje, kai grojama medžioklės
pučiamaisiais ragais kartu su kitais pučiamaisiais instrumentais.
Jų atliekama muzika liko sužavėti visi konkurso dalyviai. Vilniečiai muzikantai suteikė daug emocijų konkurso dalyviams ir grodami iškyloje, plaukiant laivu Augustavo kanalais.
Solistų D kategorijoje II vieta
įvertintas marijampolietis
moksleivis Mikas Mažėtis

Solistų D kategorijos laureatai

mEDŽIOKLė

Šie metai – ne vienintelis lietuvių muzikantų triumfas
grojant medžiokliniais ragais konkurse Augustave.
Birželio 16 d. vykusiame V-ame tarptautiniame miško
ir medžioklės kultūros festivalyje Goluchove sėkmingai pasirodė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų medžioklės ragų ansamblis (vadovas A. Pučinskas). Mūsų studentai
užėmė I vietą ansamblių C kategorijoje ir medžioklinės muzikos (MM) kategorijoje, kai grojama medžioklės pučiamaisiais ragais kartu su kitais pučiamaisiais instrumentais. ASU
studentai taip pat laimėjo festivalio GRAND PRIX prizą ir
specialų prizą už geriausią kūrinio „Stumbras iš Goluchovo“
(kūrinio autorius – Romanas Idžikovskis) atlikimą. Specialų
prizą laureatams įteikė pats kūrinio autorius.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų medžioklės ragų ansamblis
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Išėję negrįžti

Vaidotas Antanaitis
1928 08 27 – 2018 07 14

E

idamas 90-uosius metus, liepos 14 d. mirė profesorius Vaidotas
Antanaitis – miškininkas, mokslininkas, politikas, drąsiai skelbęs ir įgyvendinęs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo idėjas.
Jis buvo atkurtos Lietuvos valstybės pirmosios Vyriausybės miškų ūkio
ministras, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas, Lietuvių tautininkų sąjungos
pirmininkas, vienas iš Pilietinės santalkos iniciatorių ir vadovų.
Vaidotas Antanaitis gimė ir augo tarpukario mokytojų šeimoje, gyvenusioje Antanavoje, Panevėžio rajone. Baigęs pradžios mokyklą, 1941–1945 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Pasklidus antitarybinio pobūdžio atsišaukimams, įtartas jų platinimu,
tačiau 1945 m. birželyje arešto metu pavyko jam pasislėpti. Bet netrukus buvo areštuoti jo tėvai ir nuteisti 10 metų kalėjimo.
Giminaičių remiamas 1945–1947 m. jis mokėsi Kauno 9-oje
gimnazijoje, 1947–1949 studijavo Vilniaus universiteto Miškų ūkio
fakultete. Vengdamas grėsusių represijų, 1949 m. išvyko tęsti studijų į Leningrado miškų technikos akademiją.
Įgijęs 1952 m. čia miškų ūkio inžinieriaus diplomą, 1952–1954
m. dirbo Leningrado ir Maskvos miškotvarkininkų ekspedicijose
Sibiro miškuose. 1955–1957 m. studijavo Maskvos miškų technikos instituto aspirantūroje.
Grįžęs į Lietuvą paskirtas 1957 m. pradėto leisti žurnalo „Mūsų
girios“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. 1958 m. apgynęs
mokslinį darbą žemės ūkio mokslų kandidato laipsniui gauti, paskirtas įmonės „Miško projektas“ vyriausiuoju inžinieriumi.
1959 m. rudenį V. Antanaitį pakvietė dirbti ir vyresniuoju dėstytoju LŽŪA Miškų ūkio ekonomikos ir organizacijos katedroje.
Nuo 1960 m. LŽŪA tapo pagrindine jo darboviete. Čia sumaniai
derindamas pedagoginį darbą su moksline veikla jis tris dešimtmečius dėstė studentams miškotvarkos discipliną, Išugdė 17 jaunų
mokslininkų. 1962 m. jam suteiktas docento, 1972 m. profesoriaus
vardas. 1974 m. rudenį išrinktas Miškotvarkos katedros vedėju.
Buvo mėgstamas studentų, kviečiamas skaityti paskutiniąją studijų paskaitą.
Ukrainos žemės ūkio akademijoje jis 1969 m. apgynė parengtą
mokslinį darbą „Teoriniai ir eksperimentiniai Lietuvos TSR miškų
prieaugio tyrimai“, už kurį suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro
(dabar – habil. dr. mokslinis laipsnis).
V. Antanaičio iniciatyva 1962 m. prie katedros įsteigta aspirantūra, pradėti moksliniai tyrimai sutartiniais pagrindais, 1975 m.
įkurtas mokslinis sektorius. Jame produktyviai dirbo keliolika jaunų mokslo darbuotojų. Profesoriaus pastangomis prie LŽŪA pastatytas atskiras Miškotvarkos katedros pastatas, įsteigta Miškų monitoringo laboratorija.
Prof. V. Antanaičio moksliniai interesai buvo labai platūs – aprėpė miškų inventorizaciją matematiniu statistiniu metodu, miško
prieaugio tyrimus, miškotvarkos darbų metodologijos tobulinimą,
miško kontrolės ir miško ūkio gamybos kontrolės metodų tyrimus,
miško monitoringo mokslinių ir metodinių pagrindų kūrimą. Jis
vienas ir su bendraautoriais parengė 17 vadovėlių ir monografijų
(viena vokiečių kalba, kita išversta į kinų kalba), daugiau kaip 400
mokslinių straipsnių. Kviestas skaityti paskaitų į tuometinės VDR
ir Čekoslovakijos aukštąsias mokyklas.
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Profesorius įdėjo daug pastangų, kad būtų reguliuojamas kanopinių žvėrių skaičius Lietuvos miškuose, mažinama jų daroma žala,
kad miškininkai nebūtų nušalinti nuo medžioklės ūkio tvarkymo.
Prasidėjus tautiniams atgimimui, prof. V. Antanaitis aktyviai
įsijungė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, nuo 1988 m. birželio 27 d.
tapo Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės nariu, 1988–1990 m. –
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos nariu. LŽŪA kolektyvas
per 1989 m. rinkimus iškėlė jį kandidatu į TSRS Aukščiausiosios
Tarybos deputatus. Rinkimuose jis dalyvavo su Sąjūdžio programa. Išrinktas deputatu dirbo TSRS Aukščiausios Tarybos Sąjungos
taryboje, buvo Miškų ūkio ir ekologijos pakomitečio pirmininku.
Maskvoje užmezgė ryšius ir bendravo su JAV ir Vakarų šalių diplomatais, pasaulio lietuvių bendruomene.
Paskelbus 1990 m. kovo 11 d. aktą apie nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje, jis jau kitą dieną Maskvoje, Liaudies deputatų
3-ame suvažiavime informavo jo dalyvius apie Lietuvos Aukščiausioje Taryboje priimtus nutarimus.
Tapęs 1990 m. kovo 23 d. miškų ūkio ministru, tobulino ministerijos struktūrą ir veiklos funkcijos. Pradėta ekonominė reforma: vietoje biudžetinio miškų ūkio finansavimo pasiūlyta Vyriausybei pakoreguoti nenukirsto miško ir pagamintos medienos kainas, iš gautų
pajamų už parduotą medieną apmokėti miško auginimo, medienos
ruošos bei miškų apsaugos darbus. Sukurtos lietuviškos uniformos
miškininkams, miškų ūkiai pavadinti miškų urėdijomis.
Nuo 1992 m. sausio 21 d. V. Antanaitis perkeltas į diplomatinę
tarnybą, suteiktas nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas
ir paskirtas pirmuoju šalies ambasadoriumi Vokietijoje.
Pasitraukęs iš šių pareigų 1993 m. gegužes 14 d., dar kurį laiką
dirbo LŽŪA Miškotvarkos katedroje, dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1996–1998 m. išrinktas Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu, 1997–1998 m. – Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininku.
Prof. V. Antanaitis apdovanotas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Už nuopelnus ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus,
šalies miškų tvarkymo pagrindų sukūrimą ir aktyvią veiklą atkuriant Lietuvos valstybingumą, LŽŪU taryba 1997 m. sausio 28 d.
suteikė jam Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą. 1998 m.
suteiktas Lietuvos miškotvarkininko Garbės vardas.
Didelio miškininkų ir visuomenės susidomėjimo sulaukė 2009
m. ir 2015 m. pakartotinai išleista jo knyga „Gyvenimo liudijimai“
– veiklos, dvasinio ir visuomeninio gyvenimo rezultatas.
Liepos 17-ąją išlydėjome profesorių amžinam poilsiui į Tabariškių kapines (Kauno r.).
Tegul mūsų nuoširdi užuojauta sumažina visų pažinojusių Jį,
buvusių kartu, vertinusių darbus, pilietinę poziciją, išskirtinį garbingumą, netekties skausmą.
Aleksandro Stulginskio universitetas,
Lietuvos miškininkų sąjunga

„Musų girių“ archyvo nuotraukos
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Dilbinėlių ąžuolynas

Joniškio miškuose surinktos gilės medelyne
išaugs jaunais ąžuolais

Auga nauji ąžuolynai

Kaimas išnyko, galiūnai liko
J

oniškio rajono Žagarės seniūnijoje jau
seniai nebėra Dilbinėlių kaimo: kur bepažvelgsi – vien dirbami žemės plotai ir
tarp jų įsiterpęs želdinių ruožas. Tai neįprastas akiai lygumų krašto mišrus Žagarės
miškas, kuriame ošia nemažai šimtamečių
ąžuolų. Jame 1996 m. buvo įsteigtas Dilbinėlių botaninis draustinis (apie 68,5 ha),
siekiant išsaugoti Šiaurės Lietuvai būdingus ąžuolyninius eglynus su Raudonosios
knygos augalų – didžiosios astrancijos, plačialapės klumpaitės, raktažolės pelenėlės,
paprastosios tuklės, įvairialapės usnies, kai
kurių retų rūšių samanų – augimvietėmis.
Šis miškas įtrauktas į „NATURA 2000“ teritoriją, 2005 m. suteiktas ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) statusas,
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Žagarės gimnazijos mokytoja Alma Kančelskienė
prie Dilbinėlių kaimą menančio ąžuolo

įpareigojantis saugoti ne tik miško orchidėjomis vadinamas plačialapes klumpaites,
bet apskritai mišrius miškus. Draustinyje
išlikę nemažai ir natūralių pievų.
Žagarės regioninio parko vyr. ekologo
Raimondo Ginkaus teigimu, neįkainojamas šio draustinio turtas – ąžuolai, kurių
amžius siekia apie 180 metų. Brandžiame
Dilbinėlių ąžuolyne miškotvarkos specialistai 2008 m. atrinko 16,80 ha plotą, kuriame įkurtas paprastojo ąžuolo sėklinis
medynas. Jame Joniškio miško medelyno
darbuotojai renka giles, iš kurių išauginti ąžuoliukai pasklis po visą rajoną. Anot
Valstybinių miškų urėdijos Joniškio regioninio padalinio inžinieriaus Egidijaus
Čepulio, rajono valstybiniuose miškuose kito tokio vertingo selekciniu atžvilgiu
ąžuolyno nėra. Ąžuolams išsaugoti ir puoselėti Joniškio miškininkai skiria nemažai
dėmesio. Pagal Ąžuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programą 2013–2017
m. kasmet buvo privaloma pasodinti po
39 ha želdinių, iš jų – po 3 ha, kur ąžuolai būtų vyraujanti rūšis. 2013 m. rajone
įveista 26 ha, 2014 m. – 31,9 ha, 2015 m. –
16,8 ha, 2016 m. – 13,9 ha, 2017 m. – 7,9 ha.
Iš viso per 5 metus ąžuolynų plotai rajone padidėjo beveik 87 ha. Visi jauni ąžuolų želdiniai apsaugai nuo elninių žvėrių yra
aptverti vielos tinklo tvoromis.
Dilbinėlių ąžuolyne ne kartą su gimnazijos gamtininkais yra lankiusi ir Žagarės gimnazijos geografijos mokytoja Alma
Kančelskienė. Mokytoja stebisi, jog kai kurie ąžuolai gerai auga labai arti vienas kito
ar kitų medžių. Yra ir tokių galiūnų, kurių

kamienams apkabinti reikėtų kelių žmonių.
Iš Kelmės rajono Šaukėnų miestelio kilusi Alma, baigusi 1982 m. Vilniaus universitetą, pasirinko paskyrimą į jos akimis
gamtos atžvilgiu nenuskriaustą Žagarę.
Bet tuo pasirinkimu liko patenkinta: atrado neįkainojamas Žagarės krašto gamtines
vertybes, kasmet su jaunaisiais gimnazijos
gamtininkais parengia po kelis dėmesio
vertus projektus apie unikalius Žagarės ir
jos apylinkių gamtos objektus. Taip buvo
surinkta ir gaug įdomių faktų apie šį buvusį Dilbinėlių kaimą, jo žmones. Iki 1970
m. jame buvo apie 10 sodybų. Vykstant visuotinai derlingų žemių, pradėta žmones
iškeldinti iš savų sodybų. Paskutinės dvi
sodybos nugriautos 1982 m. Kaimo gyventojai išsikėlė į Žagarę, Naująją Akmenę, net Šiaulius. Ilgiausiai iš šio kaimo nenorėjo keltis Kavaliauskų ir Šliažų šeimos.
Apie buvusius gyvenimus dabar primena
Dilbinėlių laukuose išlikę pavieniai ąžuolai. Mokytoja A. Kančelskienė pagarbiai
atsiliepė apie čia žemę dirbantį ūkininką
Virginijų Lakačiauską, kuris prieš keliolika metų laukuose prie Kavaliauskų sodybos rado gulintį kryžių. Ūkininkas jo nesunaikino, atrėmė į vienišą ąžuolą. Taip
abu tapo išnykusio Dilbinėlių kaimo simboliu. Šiame išnykusiame kaime dar yra
išlikusios ir neveikiančios kapinės, stovi kuklus paminklas 1952 m. žuvusiems
partizanams Antanui Virbickui–Bijūnui,
Edmundui Trinkai–Briedžiui, Vaclovui
Rudnickui–Birštonui, Juozui Remeikai–
Tautiečiui atminti.
Birutė ČIŽIENĖ
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Įspūdžiai iš stovyklos „Mūsų
V

AUGUSTĖ PIKELYTĖ:
Įsikūrus stovykloje, kiekviena diena
baigdavosi jos aptarimu, kiekvienas stovyklautojas turėjo išsakyti savo nuomonę apie
patirtus įspūdžius, sužinotas naujienas. Pirmąją dieną vykome į Varnių regioninio parko lankytojų centrą, kur direkcijos vadovė
Irena Zemblienė išsamiai papasakojo apie šiame parke slypinčias
įdomybes. Vietos miškininkai papasakojo apie parko miško augalų įvairovę.
Antrąją dieną biologė Giedrė Bajorūnienė supažindino su Debesnų pelkės augalija. Nepagailėję batų ir drabužių, klampojome
po pelkę, įbridę į vandenį vos ne iki kelių. Visgi, tai buvo be galo
smagi išvyka! Pasiekę Lūksto ežero pakrantes, ieškojome gintaro, bet niekam nepavyko jo surasti. Užtat ežere galėjome smagiai
apsiprausti ir išskalauti permirkusius batus, toliau su šypsenomis
veide keliavome Lūksto ežero pakrančių miškais iki garnių buveinės. Pakeliui buvo daug iššūkių! Aplankę garnių namus, dar spėjome susipažinti su Varnių miesteliu.
Stovyklavietėje puolėme ruoštis Joninių šventimui. Prieš tai
mūsų edukacijos vadovė išbūrė merginoms ateitį iš žygio metu surinktų puokštelių. Vėliau merginos pynė vainikus, vaikinai darė
vartus, kūrė Joninių laužą. Atlikę Joninių apeigas, puolėme šokti
ir žaisti, net per laužą šokti! Buvo taip smagu, kad šių Joninių dar
ilgai neužmiršime.
Trečią dieną su biologe Giedre važiavome prie Jomantų miško tako. Susiskirstę grupelėmis, vaikščiojome po mišką, atlikome
įvairias užduotis. Iš biologės sužinojome begales įdomybių. Pavyzdžiui, kodėl dilgėlė dilgina ir kaip suvalgyti žalią dilgėlės lapelį, nenusidilginant liežuvio. Papildę biologines žinias, vykome į
Telšių miškininkų įkurtą Žvėrinčių, kur susitikimas su žvėreliais
suteikė labai daug gerų ir šiltų emocijų.
Jau nuo pat ketvirtos dienos ryto visi nekantriai laukė naktinio žygio. Prieš tai Andrius Bajorūnas pravedė įdomią geometrijos pamoką. Joje iš pradžių susipažinome su Žemaitijai būdinga
architektūra, vėliau patys konstravome patvariausią gamtoje figūrą – tetraedrą.
Išžygiavome temstant. Kai visai sutemo, miške žaidėme sėlinimo žaidimą – mokėmės, kaip tyliai reikia vaikščioti miške,
norint ką nors pamatyti. Nors ir buvo nedrąsu, paskutinėje sto-
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telėje išsibarstėme po du ir klausėmės naktinio
miško garsų. Vieni sakė girdėję briedį, kiti –
tik šakelių traškėjimą, bet iš tiesų niekas gerai nežino, kiek akių mus tąnakt stebėjo. Vadovas Andrius sakė, kad didelė tikimybė, jog
žygio metu mus sekė ne kas kitas, o vilkas! Šis
naktinis žygis tikriausiai buvo įdomiausias stovyklos užsiėmimas.
Penktąją dieną teko keltis anksčiau – norėjome suspėti aplankyti Varnių Šv. apaštalų
Petro ir Pauliaus bažnyčios ir Žemaičių vyskupystės muziejų. Mus sutikęs kunigas aprodė įspūdingos architektūros statinius, net atskleidė keletą bažnyčios paslapčių. Nusileidę į
rūsius, išvydome du karstus, kuriuose palaidoti vyskupai iš bajorų Giedraičių giminės. Balzamuoti jų kūnai buvo gerai išsilaikę. Vėliau
nusprendėme paklausyti bažnyčios vargonų
skambesio.Keletas muzikalių stovyklautojų nusprendė išmėginti savo jėgas ir prisėdo prie vargonų klavišų. Žemaičių vyskupystės centre sužinojome apie vyskupų gyvenimus ir
būsimų kunigų mokslus seminarijoje. Grįžus į gamtos stovyklą,
mūsų jau laukė paskaita apie Lietuvos saugomas teritorijas, jose
esančias gamtos vertybes. Norėdami pasitikrinti žinias, grupėse
atlikome testą, kurio rezultatai nudžiugino visus – gerai žinojome
atsakymus. Tad gavome ir prizų!
Po sočių pietų turėjome patys pasidaryti desertą – išsikepti
bandeles, nenaudodami įprastinių įrankių, tik šaukštą. Laužavietėje buvo titnagu įskelta kibirkštis ir įkurtas laužas, ant kurio kepėme bandeles, užsigerdami surinktų lapų užplikinta arbata. Prie
besikūrenančio laužo atėjusi parko vyr. specialistė Renata papa-
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arnių regioniniame parke esančioje
„Gamtos mokykloje“ birželio 22–28
d. surengta Jaunųjų miško bičiulių
sambūrio būrelių – konkurso „Miško draugas“ laureatų pirmoji stovykla „Mūsų žalioji
vasara“. Kitos stovyklos vėliau rengtos Kauno marių RP ir Sirvetos RP.
Gerai nusiteikę iš įvairių Lietuvos kampelių į Varnius atvyko 26 jaunieji miško bičiuliai. Spausdiname kelių šios stovyklos
dalyvių įspūdžius.
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žalioji vasara“ Varniuose
sakojo apie kažkada raganų krėstas eibes ir žmones, kurie užsiimdavo raganų medžiokle. Teko net imituoti teismą, kuriame buvo
teisiamos dvi raganos ir raganius. Po šio teismo nužygiavome iki
žydų kapinių, kur klausėmės pasakojimo apie įvairių religijų tradicijas.
Išaušus šeštosios dienos rytui, klausėmės dar vienos VSTT
darbuotojų paskaitos apie saugomas teritorijas Lietuvoje, atsakinėjome į jų užduodamus klausimus. Popiet su parko vyr. specialistu Linu Šedvilu vykome į Sietuvos kūlgrindą. Dar kartą pelkėje
išbandėme savo ištvermę, atkaklumą ir išsimaudėme nemokamose purvo voniose. Įveikę kūlgrindą, grožėjomės Varnių regioninio
parko gamta ir kraštovaizdžiu. Užlipę ant Bilionių, Medvėgalio
piliakalnių, klausėmės legendų ir padavimų bei mėgavomės puikiais vaizdais.
Grįžę į stovyklavietę, suskubome ruoštis grupių pasirodymams. O ko gi ten nebuvo. Ir dainas dainavome, ir eiles rimavome, ir pasakas sekėme, ir net visą vaidinimą pastatėme. Iki soties
prisijuokę, susirinkome prie laužo. Kepėme zefyrus, bandeles, dalinomės visos savaitės įspūdžiais, džiaugėmės vienas kito draugija, šokome aplink laužą ir nenorėjome, kad ši naktis pasibaigtų.
Kad ilgiau vieni kitus prisimintume, rašėme palinkėjimus.
Visi susėdę prie didelio stalo, susikaupę kažką skrebeno popieriuje. O skaityti buvo galima tik važiuojant namo arba jau parvažiavus. Iš patirties galiu pasakyti, jog tada dažnai ne vieną ašarą tenka nubraukti. Ši stovykla buvo ypatinga: ne tik jos programa, bet
ir sutikti žmonės buvo nuostabūs.
RUGILĖ ANDREJEVSKYTĖ:
Šiemet stovykloje gyvenome ne ekstremaliomis sąlygomis, o
turėdami visą reikiamą įrangą geram laiko praleidimui. Savaitė
buvimo kartu tikrai neprailgo: susidraugavome, tapome viena di-

dele šeima, daug ko sužinojome. Varnių apylinkėse rasti seniausi
Lietuvoje medžiotojų ir žvejų kapai. Miškininkai pristatė jaunųjų
miško bičiulių veiklos istoriją, papasakojo, ką veikia Valstybinės
miškų urėdijos Telšių regioninis padalinys.
Kiekvienas patyrėme daug iššūkių. Pavyzdžiui, iš drabužių ir
batų neliko nieko, kai antrąją stovyklos dieną bridome per Debesnų pelkę, nors žygio vadovė Giedrė Bajorūnienė ramino, kad pelkė išdžiūvusi. Užtat pažinome natūralią pelkės augaliją. Po pelkės
kelionė Lūksto ežero pakrančių miškais irgi buvo varginanti, bet
verta dėmesio, nes išmokome paduoti draugui ranką, šokinėti per
upeliukus ir suskaičiuoti, kiek augalų yra 1 m 2.
Trečią dieną po žygių jautėmės labai pavargę, bet mūsų laukė
Jomantų miško pažintinis takas ir parengtos užduotys. Turėjome
surinkti tam tikrų medžių lapus, atsakyti į klausimus ir sukurti
parko simbolį. Šios užduotys reikalavo dėmesingumo ir išradingumo. Už tai geriausios komandos pelnė saldžius prizus.
Žvėrinčiuje pamatėme iš arti gyvą meškiną, lūšis ir net stumbrą! Protų mūšyje teko atsakyti į suktus klausimus ne tik apie
gamtą, bet ir apie istoriją bei įminti mįsles.
Ilgam išliks atmintyje naktinis žygis miške – vienas iš baisiausių, stebinančių ir geriausių nutikimų mano gyvenime. Mus vedęs
Andrius Bajorūnas įrodė, kad miške galima vaikščioti ir basomis.
Įsiminė ir žaidimas miške – bandėme kaip žvėrys prisėlinti prie
žmogaus, kai jo akys yra užrištos, ir jis tegali pasikliauti savo klausa. Kai tik išgirsdavome kažkokį šnabždėsį, burdavomės į grupelę.
Jei kažkas artintųsi prie mūsų, pradėtume šaukti – garsas turėtų
atbaidyti dauguma žvėrių. Kelis kartus išgirdome kažką sėlinant.
Po tokios kankinančios kelionės lova atrodė labai šilta ir saugi.
Išbandėme savo jėgas ir brisdami kūlgrinda, jusdami akmenis
po kojomis. Po purvo procedūrų išsimaudėme lediniame vandenyje ir tęsėme žygį: ėjome po piliakalnius, nuo kurių atsivėrė gražiausi miestelio vaizdai, kuriuos aprašė ne vienas rašytojas.
Paskutinę dieną susitvarkėme savo kambarius, pavalgėme, atsisveikinome su draugais, palinkėjome vienas kitam gero vėjo ir
išvykome namo.
Tariu ačiū mūsų virtuvei, kuri linksmino mus bei skaniausiai
gamino grikius. Labai dėkojame stovyklos organizatorei Jūratei
Morkvėnaitei - Paulauskienei ir puikiems vadovams Justei bei Žilvinui bei Aplinkos ministerijai, kuri finansavo šį nuostabų mano
gyvenimo nuotykį.
AGNĖ MAJAUSKAITĖ:
Savaitė prabėgo, galima sakyti, nepastebimai: veiklų, iššūkių, palikusių neišdildomą įspūdį, buvo iki soties. Klampodami
Debesnų pelke, ne kartą buvome papurtyti ir elektrinio piemens.
Daug teigiamų emocijų sukėlė Joninių šventimas, kupinas žaidimų, šokių ir paparčio žiedo ieškojimo. Žvėrinčiuje nesėkmingai
plojimais bandėme pažadinti meškiną, stebėjome lūšis, stumbrus,
kitus gyvūnus. Naktį žygiuodami mišku radome briedžio žolėje
išmintų pėdsakų. Grįžome tik trečią ryto, pavargę, bet kupini entuziazmo. Savaime aišku, stovykloje netrūko komandinio darbo.
Tikimės susitikti ir kitais metais!
2018 LIEPA
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22.
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1. Šilčiausias metų laikas, atostogų metas. 2. Pinigų, laiko, maisto trūkumas, nepriteklius. 3. Pupinių šeimos pašarinis, vienmetis
augalas, šakotu, plonu, išgulančiu stiebu. 4. Erikinių šeimos visžalis krūmokšnis su labai išsišakojusiu šakniastiebiu. 7. Vertingas
valgomas grybas su įdubusia oranžine, trapia ir sultinga kepurėle.
8. Taip vadinama kanapė su moteriškais žiedais, o vėliau grūdais.
9. Vėdryninų šeimos šlapių vietų nuodingas, vaistinis augalas, į
kurpę panašiu žiedu. 15. Retai šakotas drėgnų vietų medis tamsiai ruda ar šviesiai pilka žieve. 16. Moliūginių šeimos augalas,
išauginantis didelius skanius vaisius. 18. Ėriuko kailis. 19. Skaidrus, bespalvis, sūraus skonio vandeningas skystis, kurį gamina
akių liaukos. 22. Augalas turintis dilginamuosius ir paprastuosius plaukelius. 23. Reta, nykstanti kerpių rūšis, auganti ant senų
lapuočių medžių kamienų, seniau buvo vartojama plaučiams gydyti. 27. Aromatinis, prieskoninis, medingas, vaistinis ir dekoratyvinis augalas. 29. Ežeras rytų Lietuvoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Ignalinos rajone, Linkmenų seniūnijoje, 1,5 km į
pietryčius nuo Ginučių. 31. Staigus ir nuožmus vėjo sustiprėjimas,
paprastai lydimas labai smarkaus lietaus ir žaibavimo arba garsus
dviratininkas tuo pačiu vardu. 32. Nesisteminis matavimo vienetas, naudojamas slėgiui matuoti arba nedidelė maitinimo ar laisvalaikio praleidimo įstaiga tuo pačiu pavadinimu. 33. Vandens ir
32
2018belapiu
LIEPA stiebu, į skėtį panašiu žiedu.
pelkių augalas stambiu

11.

12.

13.

Horizontaliai:

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

5. Ežeininių šeimos šakotas, plaukuotas miškų augalas raudonai ar melsvai
violetiniais žiedais. 6. Nedidelis krūmokšnis, apie 0,2-0,7 m aukščio, pradedantis žydėti liepos antroje pusėje. 10. Stambus medis su stora ir giliai suaižėjusia žieve, kurio pumpurai tinka vaistinei žaliavai. 11. Konfliktai tarp
valstybių, tautų ir kitų etninių grupių, politinių grupių ar socialinių grupių,
kuriuose organizuotai naudojami ginklai ir fizinė jėga. 12. Kanados eskimų
trobelė – kupolo pavidalo statinys iš sniego plytų su prieangiu. 13. Pusiau
parazitinis visžalis puskrūmis, augantis ant medžių. 14. Vienas seniausių
kultūrinių augalų. 15. Takas, kelias ar gatvė su medžių eilėmis iš abiejų jos
pusių. 17. Pagrindinis, svarbiausias ko nors dalykas, turinys. 19. Notrelinių
šeimos augalas, šiurkščiai plaukuota vienmetė žolė su keturbriauniu stiebu,
žiedai susitelkę į menturius lapų pažastyse. 20. Daugiametis žolinis vaistinis augalas, liaudyje dar vadinamas bičių žole, bitžole, gumbažole. 21. Šis
augalas dar vadinamas pelkine sidabražole, pelkine trindažole. 24. Cidonijos, plačiai auginamos daugelyje šiltesnių ir pietesnių valstybių, tiurkiškas
pavadinimas, kurį žinome ir mes. 25. Senovės graikų gyvenamojo namo
atviras vidinis kiemas. 26. Kempinių genties valgomasis grybas, augantis
rugpjūtį ir rugsėjį mišriuose miškuose. 28. Į želatiną panašus produktas,
gaunamas iš kelių rūšių jūros dumblių. 30. Lapsamanė, kuri lengvai atpažįstama pagal būdingą į medį panašią išvaizdą. 34. Vėdryninių šeimos
augalas, kurio lotyniškas pavadinimas kildinamas iš graikų kalbos žodžio
anemos vėjas, nes augalo vainiklapius nešioja vėjas. 35. Fliokso kitas pavadinimas. 36. Varpinių šeimos pašarinis javas. 37. Nedidelis, gležnas vabzdys – augalų kenkėjas. 38. Styginis muzikos instrumentas, kuriuo grojama
pirštais arba mediatoriumi.

Sudarė Ona Gylienė

4.

Vertikaliai:

23.

27.

29.

34.

27.

ISTORIJA IR DABARTIS

Rytų Lietuvos miškai ir miškininkai
istorijos verpetuose
Administracinių ir socialinių
pertvarkymų įtaka

Pokario metais vyko didžiuliai administraciniai pokyčiai formuojant Ignalinos rajono teritoriją ir įsteigto miškų
ūkio ribas. Iki 1975 m. rajone nebuvo Visagino (Sniečkaus) miesto ir savivaldybės.
Vėliau buvusios Ignalinos miškų urėdijos
miškininkams įvairiais klausimais teko
bendrauti su 4 savivaldybių (Ignalinos,
Švenčionių, Utenos, Visagino) ir Utenos,
Vilniaus apskričių administracijomis.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui Europos šalyse prasidėjo intensyvi gyventojų migracija. To neišvengė Lietuvoje
ir Ignalinos kraštas. Pokarį vyko prievartiniai gyventojų trėmimai į Rusijos gilumą,
repatriacija į Lenkiją, žmonių grįžimas į
seniau gyventas vietas.
Dalis šio krašto lietuvių užsirašė lenkais,
susilenkino lietuviškas pavardes, fiktyviai
tuokėsi bei už pinigus įsigydavo evakuacijos
lapus, kad ištrūktų iš už „geležinės uždangos“. Išvykstantiems buvo kompensuojama
už paliekamą nekilnojamąjį turtą, neatlygintinai suteikiami vagonai turtui pervežti. Jie
noriai registruodavosi repatriacijos įstaigose. Per 1944–1947 m. vien Dūkšte užsiregistravo 13707 norintys išvykti žmonės.
Šių pokyčių eigoje apie sąmoningumo
plėtotę, etniškumą, tautinės savimonės
formavimą nebuvo kalbama. Tarybų valdžia atsivėrusias ertmes bandė „užpildyti”
vykdydama administracines reformas.
1950 m. birželio 20 d. iš buvusios Švenčionių apskrities 44 apylinkių sukurtas
Ignalinos rajonas, iki 1953 m. priklausęs

Kryžiažodžio „Karštos vasaros
sukūryje...“, išspausdinto 2018 m.
6 nr., atsakymai

Vertikaliai: 1. Panama. 2. Škėma. 3. Melas. 4. Kamara. 7. Humoras. 8. Andai. 9. Daržovė. 15. Eržilas. 16. Arkanas. 18. Atila. 19. Kodas. 22. Jausmas. 23. Įdėklas. 27. Rojus. 29. Jaspis. 31. Raktas.
32. Inkai. 33. Gairė.

Horizontaliai: 5. Tvarka. 6. Regata. 10. Junga. 11.
Minia. 12. Alkas. 13. Boksas. 14. Pavaža. 15. Erika. 17. Sala. 19. Kava. 20. Viltis. 21. Paroda. 24.
Vata. 25. Soda. 26. Sūris. 28. Ostija. 30. Druska.
34. Šamas. 35. Nauda. 36. Kiras. 37. Švinas. 38.
Arbata.
SAUSA KALENDORINĖ VASARA

Vilniaus sričiai. 1957 m. jo ribos keistos.
1959 m. prie Ignalinos rajono prijungta panaikinto Dūkšto rajono 12 apylinkių, 1962
m. – dar dvi apylinkės iš Švenčionių rajono.
1975 m. birželio mėn. Ignalinos rajono Paliaudanės kaimo teritorijoje pradėta būsimojo atominio komplekso statytojų ir juos aptarnaujančių gyventojų miesto
statyba. Šiai energetikų gyvenvietei 1977
m. rugsėjo 26 d. suteiktas miesto tipo gyvenvietės statusas, ji pavadinta neseniai
mirusio LKP CK pirmojo sekretoriaus A.
Sniečkaus vardu. 1977 m. gruodžio mėnesį išrinkta Sniečkaus gyvenvietės Liaudies
deputatų taryba (pavaldi Ignalinai). Atkūrus nepriklausomybę, LR Aukščiausioji taryba 1992 m. rugsėjo 22 d. Sniečkaus gyvenvietės pavadinimą pakeitė į Visagino
(buvusio kaimo). 2003 m. sausio 1 d. įsteigta Visagino savivaldybė, 1994 m. Visaginui
suteiktas miesto statusas, nors net šalia savivaldybės pastato galima pasirinkti grybų.
Mieste nėra privačių namų. Daugiabučiuose gyveno 47 tautybių 31908 gyventojai.
Miesto gyventojų skaičius sumažėjo, kai
2009 m. buvo uždaryta atominė elektrinė.
Dabar Ignalinos rajone yra 12 seniūnijų, 2009 m. pradžioje dar įsteigtos 47 seniūnaitijos.
Rajonas atvykusius turistus žavi ledynmečiu suformuota kraštovaizdžio įvairove
ir unikalumu. Aukščiausiomis kalvų keteromis pravingiuoja Nemuno ir Dauguvos upių
takoskyra. Mūsų rajonas – trečias Lietuvoje ežerų skaičiumi. Pratekančiais ežerais ir
upėmis galima nukeliauti į Kuršių marias.
XIX a. buvo paruošti net trys techniniai

projektai kaip įrengti vandens kelią, jungiantį Dauguvos ir Nemuno upes. Bet kilę karai
sutrukdė tai įgyvendinti. Ignalinos kraštas –
žemyniškiausio klimato zona Lietuvoje.
Išskirtinis ir kitas unikumas: į šį kraštą
buvo tremiami sentikiai iš carinės Rusijos,
ikikrikščioniškų tikėjimų šventyklas keitė
katalikų, reformatų, liuteronų, stačiatikių
ir vėl katalikų bažnyčios.
Dabar gyventojus baugina Visagino
savivaldybės teritorijoje, miškais apsuptame Galilaukės kaime, pastatyta atominių
atliekų saugykla. Radioaktyviųjų atliekų
skilimo trukmė ilgesnė nei 30 metų, o jų
aktyvumas iki nepavojingo lygio gali nesumažėti ir per 300 metų. Todėl pasaulio
mokslininkai ieško būdų, kaip saugiai tvarkyti šias atliekas.
Nuo 2011 m. ES pradėjo galioti direktyva, kad bendrijos narės turi paruošti saugos programas, paremtas realiu finansavimu. Niekas niekada negali būti apdraustas
nuo nelaimės. Net preciziškieji japonai
neišvengė Fukušimos atominės elektrinės
tragedijos. Šios šalies patirtis parodė, kad
po avarijų grėsmę kelia ne pats branduolinis kuras, o žemo radioaktyvumo (AE
naudotos įrangos) kiekiai. Dauguma Ignalinos AE tebedirbančių žmonių yra nusivylę, nesistengia strategiškai mąstyti apie
ateitį. Todėl visuomenės sveikatos centrai,
miškininkai, pasieniečiai, kitų tarnybų
žmonės bent kartą per metus turėtų organizuoti praktinius mokymus visuomenei,
kaip nepanikuoti ir elgtis tokio pobūdžio
nelaimei atsitikus.
Dalia SAVICKAITĖ

Kryžiažodžio „Vasarai įsibėgėjus...“ atsakymą (frazę) iki 2018 m. rugpjūčio 17 d.
siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, Vytenio g. 50-312, 03229 Vilnius arba el. paštu
info@musu-girios.lt, nurodydami savo vardą ir pavardę.
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia
UAB „MMC forest“ įsteigtas prizas –
lapų grėblys FISKARS Solid L su kotu.
Kryžiažodžio „Karštos vasaros sukūryje...“,
išspausdinto 2018 m. 6 nr., teisingą atsakymą
pateikė ir prizą – polo marškinėlius ECHO –
laimėjo Stasys Šlapelis.
Dėl prizo kreipkitės
el. paštu info@musu-girios.lt
arba tel. 8 687 10616.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
darbuotojai ir jų šeimų nariai.
2018 LIEPA
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Neramus gyvenimas po gluosniu

R

AUTORIAUS nuotraukos

ašytojas Romualdas Granauskas aprašė kaižaibai, bet jiems pažeidimų beveik nemiečių gyvenimą po klevu, nesigilindamas,
palieka.
kokią reikšmę herojų gyvenimui turėjo kleAukšti, eile susodinti medžiai viduvas kaip medis.
ry laukų esančioje sodyboje, kur aplink
Mano atmintyje išliko Aukštaitijos lygumonebuvo jokių telefono, elektros ar kitų
se prabėgęs tėvų gyvenimas sodyboje po gluosniu.
orinių komunikacinių linijų, sukurdavo
Mūsų sodyba buvo netoli nedidelio Daujėnų bažnytpavojingą zoną elektros iškrovų susidakaimio. Pavasariais ir po vasaros liūčių į ją plūsdarymui audrų metu.
vo vandenys, pasiekdami pirtį ir klėtį. Šiame krašte
Prisimenu, tėtis buvo sumeistravisi pavydėjo žmonėms, gyvenantiems ant kalnelio
vęs tarp dviejų gluosnių sūpynes. Viear pakilesnės vietos. Su baime laukdavome ir audrų,
ną vasaros dieną taip patiko suptis, kad
kada į sodybą vėjų pagairėje įsisukdavo žaibai. Po
mes, 5 vaikai, net nepastebėjome, kaip
kiekvienos didesnės perkūnijos ant mūsų stalo lėkš- Išlikusi sodybos šulinio šachta iš akmenų
audra priartėjo. Tėvams pašaukus, su
tėse šokinėdavo šaukštai, o žaibų liepsnos vos neįpirmaisiais lašais suskubom bėgti į grylįsdavo pro visus trobos langus. Tuomet mūsų akla
čią. Prie pat prieangio pamatėme, kad į
senolė imdavosi maldų, pašventintų žolelių smilkalų. Asloje visi
mūsų sūpynių gluosnius trenkė žaibas. Kartis tarp gluosnių patesuklupę šnabždėdavome šventus maldos žodžius.
ko į žaibo iškrovą ir suskaldė į šipulius sūpynes.
Po audros su tėčiu, išėję į bala virtusį kiemą, apsidairydavoSiaučiant audroms, griaudžiant perkūnams, bijota į trobą įsime, ar ko nors neuždegė žaibas. Dažnai tolumoje matydavome
leisti ir kamuolinį žaibą. Tėvai stengdavosi prieš audrą užsidaryti
ugnies stulpus.
langus, duris, jų neatverti iki stichijos pabaigos.
Ypač košmarą mums kėlė apie 70 metų trapusis gluosnis, auTėtis pasakojo nutikusią istoriją, kai gimė mūsų dvynės segęs per 2 metrus nuo gryčios. Tai buvo bene aukščiausias vietovės
serys. Per patį gimdymą užėjo stipri audra, o pribuvėja išsiuntė
medis, su nudžiuvusia viršūne ir šakų galais, tapęs visų apylinkės
jį parnešti iš šulinio vandens. Vos pravėrus trobos duris ir susižaibų gaudytuvu. Vienais metais gluosnis pavojingai pasviro ant
darius skersvėjui, iš lauko pro pravertą langą įskridęs ugninis kabakūžės šiaudinio stogo. Šiaip ne taip jį pavyko nupjauti. Išpuvumuolys trenkė jam į krūtinę. Radusį tėtį nuvirtusį, pribuvėja pasio kelmo skersmuo siekė 1,2 metro. Nuo to momento, buvusio
sisėmė iš šulinio vandens ir visą kibirą išpylė ant jo. Šis atsigavo.
daugiau nei prieš 60 metų, baisieji žaibai nustojo lįsti pro mūsų
Kaimynai mūsų sodybą vadindavo užkeikta vieta.
gryčios langus.
Mūsų krašte žemose vietose gyvenę tik turtingesni ūkininkai
Man visąlaik kirbėjo klausimas, kodėl žaibai netrenkė į už koįrengdavo šulinius su betoniniais žiedais, o daugumoje sodybų šukių 30 metrų išsirikiavusius dvigubai jaunesnius gluosnius, kurie
linių rentiniai buvo sukraunami iš lauko riedulių. Manyta, kad ne
savo aukščiu jau buvo prilygę senoliui. Per savo gyvenimo metus
vienam kraštiečiui dėl sodybą puošusio aukšto medžio ir akmenipastebėjau, kad stipriausiai žaibų pakenkiami medžiai, augantys
nio šulinio rentinio po žaibo išlydžio teko likti be namų.
sausose vietose. Mažiausiai nukenčia vandens telkinių pakranDomėdamasis žaibo iškrovų priežastimis, į žurnalą apie gamtėse, kurių šaknys sudaro gerą elektros iškrovos nuo viršūnės iki
tą parašiau straipsnį „Žaibo trenkti medžiai“, kuriame paminėšaknų nutekėjimą. Nors į tokius medžius daug dažniau trankosi
jau ir nelaimingą mūsų vaikystę lėmusį gluosnį. Manau, kad tokių dažnų žaibų iškrovų susidarymą tėviškėje galėjo lemti aukštas
vandens lygis mūsų kiemo dauboje. Žaibų gaudykle galėjo būti ir
Vitkauskų sodybvietę žymi keli aplūžę šimtamečiai gluosniai
akmenimis grįstas šulinio rentinys, nutolęs tik per 4 metrus nuo
medžio. Šulinį ir gluosnį jungianti tiesė praėjo pro namo kampą.
Gluosnio šaknys beveik glūdėjo šulinio akmenų plyšiuose, o taip
pat po mūsų be pamatų pastatytos gryčios asla. Štai kodėl žaibo
iškrovos zonoje atsiradęs namas ramybės jo gyventojams nežadėjo ir perkūnijos metu šokinėjo šaukštai lėkštėse. Kaltas senelis,
netikusioj vietoj pastatęs trobą.
Dirbdamas buvusioje Kauno miesto apželdinimo įmonėje ir
būdamas atsakingas už avarinių medžių pašalinimą, dažnai girdėdavau gyventojų, kurių namai buvo atsidūrę po šimtamečiais
topoliais, panašius skundus. Kartais žmonės per audrą išeidavo į
kiemą, bijodami, kad didžiulis medis neatlaikys vėtros ir sumaigys jų namus ar įtrenks žaibas. Mylėdami medžius, neužmirškime, kad jų artima kaimynystė gali būti ir pavojinga.
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Povilas VITKAUSKAS

PONS S E

Geriausias
medkirčio
draugas

PONSSE ERGO 8W

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

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

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

KONEKESKO
oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

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

www.ponsse.com
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HUSQVARNA
APSAUGINIAI
DRABUŽIAI
SAUGUMAS, KURIS NEVARŽO JUDESIŲ

TECHNICAL
EXTREME
Aukščiausio lygio patogumas, nevaržantis
jūsų judesių, bei komfortas ir apsauga bet
kokiu oru leis jums jaustis saugiai net ir
sunkiausiomis darbo sąlygomis.

TECHNICAL
Patogi apranga, atkartojanti jūsų kūno
formas, sukurta specialiai profesionaliam
medkirčiui. Nevaržo judesių, patvarumas ir
puiki ventiliacija net ir dirbant visa dieną.

FUNCTIONAL
Protingas pasirinkimas profesionaliam
medkirčiui neintensyviam darbui.
Nevaržo judesių, puikiai priglunda ir
leidžia susitelkti tik į darbą.

CLASSIC
Patikima apranga, sukurta tiems, kurie
grandininiu pjūklu dirba ne kiekvieną dieną,
tačiau vis tiek nori jaustis saugūs.

