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Brangūs
„Mūsų girių“
bičiuliai,
12-asis žurnalo numeris į jūsų rankas turbūt pateks
2019 metų pradžioje, todėl jau dabar norime padėkoti
visiems, šiais metais mums rašiusiems, fotografavusiems,
visiems žurnalą prenumeravusiems ir skaičiusiems,
visiems, kurie „Mūsų giriose“ reklamavo savo paslaugas
ar tiesiog gero mums linkėjo. Tik visų jūsų dėka miškininkai turi savo bendruomenės leidinį.
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Nuoširdžiai –
Edmundas Bartkevičius,
Gintarė Janiškienė,
Vaclovas Trepėnaitis

Ipolitas Skridla

Sutinkant Naujuosius
Nuo pat ryto sninga ir sninga,
Eglių šakos – pūkų patalai.
Širdžiai gera, žavu ir prasminga,
Kai stebuklą gamtos tą matai.
Gaubias žemė nuometu baltu.
O gal ji išsiilgo vestuvių?
Ak tas gruodžio atodūsis šaltas –
Visą naktį jo įkaitais buvom.
Vejas debesys dieną... Ji bėga.
Neapsakomas snaigių paradas.
O pušelę vėjas apglėbęs,
Visą naktį globėju būt žada.
Kalėdines dovanas ruošia
Lyg nujausdamas šventę pušynas.
Mūsų Žemė visa išsipuošus,
Kaip jaunamartė – pasidabinus.
***
Pasidžiaukim gamtos žavumu,
Geru nerimu širdys lai plaka.
Greit pabels į kiekvieno namus
Laukiami su viltim Nauji metai.
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Spalio 16–18 d. Lenkijoje, Lvovek Slaski (Lwowek Sląski) vietovėje vyko kasmetinė konferencija šalies miško sanitarinės apsaugos
klausimais, į kurią buvo pakviesta ir grupė Lietuvos miškininkų (dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų
departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vedėjas Zbignev Glazko, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės
apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai
Kęstutis Grigaliūnas, Rytis Dubickas, Odeta Ivanovienė). Apie konferencijoje aptartus
klausimus plačiau 12 p.
Spalio 25–26 d. Aplinkos ministerijoje vyko
tarptautinė konferencija „EcoBalt“, skirta oro, vandens, dirvožemio užterštumo
įvertinimui ir jo mažinimo galimybėms.
Konferencijos metu pranešimus skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus
vyriausioji specialistė Erika Mamaitienė ir
Aplinkos tyrimų departamento direktorė
Galina Garnaga – Budrė.
Spalio 26 d. Aukštadvario regioninio parko
direkcija su Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioniniu padaliniu surengė Aukštadvario šimtmečio ąžuolyno sodinimo talką (plačiau – 35 p.).
Spalio 29 d. VĮ Valstybinių miškų urėdija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų
ministerijos, siekdama labiau užkardyti
galimus nusikaltimus valstybiniuose miškuose.
Spalio 31 d. Šiauliuose bendrovė ,,DOJUS
agro“ surengė diskusiją apie šalies miškų ūkio dabartį ir perspektyvą „Miškininkystės iššūkiai ir technikos naujovės
Lietuvoje“. LMSA pirmininkas dr. Algis
Gaižutis skaitė pranešimą „Privataus miškų ūkio dabartis ir plėtros iššūkiai Lietuvoje“. Išvykoje į mišką renginio dalyviai galėjo praktiškai išbandykite GREMO medvežę,
Pezzolato medienos smulkintuvus, BMF
miško priekabas.
Lapkričio 5–8 d. grupė LIFE IP PAF-NATURALIT projekto vykdytojų (Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos, Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai) lankėsi Čekijos Aplinkos
ministerijoje ir dalijosi patirtimi, kaip yra
įgyvendinamos ES Buveinių ir Paukščių
direktyvos.

Lietuvos delegacija išvykos metu susipažino su NATURA 2000 tinklo steigimo
ypatumais Čekijoje, gamtotvarkos planavimu, teritorijų apsaugos tikslų ir priemonių
nustatymu, buveinių ir rūšių monitoringu ir
duomenų analizės būdais, poveikio aplinkai
vertinimu, gamtosaugos priemonių taikymu
žemės ūkyje. Išvykoje dalyvavę Aplinkos
ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius ir Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos prie AM direktorius Albertas Stanislovaitis pasidalijo mūsų gerąja
patirtimi šioje srityje.
Lapkričio 14 d. Kaune, Valstybinėje miškų
tarnyboje, vyko Nepriklausomų medienos
matuotojų atestavimo komisijos posėdis.
Lapkričio 14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje
vyko Valstybinės miškų tarnybos parengto
Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo
projekto viešas svarstymas.
Lapkričio 15 d. ASU vyko mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir
perspektyvos 2018“, kurioje aptarta, kaip
darniai suderinti miško ekonomines, socialines ir ekologines funkcijas kintančioje
aplinkoje, svarstyta, kodėl visuomenėje kilo
nepasitenkinimas intensyviu miškų naudojimu, kokie šių iššūkių galimi sprendimai
(plačiau – 7 p.).
Lapkričio 16 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje surengtas
pirmasis tarptautinės geomokslų olimpiados etapas moksleiviams. Geriausiai
pasirodę moksleiviai bus pakviesti į antrąjį
etapą, kuris vyks 2019 m. sausio 25 d. Vilniaus universiteto Geomokslų institute.
Keturi nacionalinės geomokslų olimpiados
laimėtojai įgis teisę atstovauti Lietuvai tarptautinėje Žemės mokslų olimpiadoje, kuri
2019 m. vyks Pietų Korėjoje.
Lapkričio 22 d. Tbilisyje surengta aplinkosauginio ES Dvynių projekto, kuriam vadovavo Lietuva, baigiamoji konferencija
(projektas vyko 18 mėn. – nuo 2017 m. birželio iki š. m. lapkričio). Joje dalyvavo Lietuvos aplinkos ministras Kęstutis Navickas.
Lietuvos, Vengrijos ir Slovakijos ekspertai pristatė bendro darbo su Sakartvelo kolegomis rezultatus. Aktualiausia šio projekto rekomendacija – kuo greičiau priimti ir
pradėti įgyvendinti naujos redakcijos Miškų
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įstatymą. Ekspertai parengė ES patirtimi
paremtą ir Sakartvelui pritaikytą miškų
ūkio įmonės koncepciją, pateikė konkrečias rekomendacijas, kaip stiprinti valstybinę miškų kontrolę vykdančio Sakartvelo
aplinkos apsaugos departamentą, paruošė visiškai naują ilgalaikių nuolatinių mokymų ir kvalifikacijos kėlimo miškų ūkio
sektoriaus institucijose koncepciją, pasiūlė naują papildomą nacionalinio finansavimo mechanizmą geresniam aplinkosaugos
ir miškų ūkio valdymui užtikrinti.
Lapkričio 22 d. Kaune, Valstybinėje miškų tarnyboje vykusiame Miškotvarkos
mokslinės-techninės tarybos posėdyje
svarstyti keli aktualūs klausimai. Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pristatė Valstybinių miškų urėdijos Joniškio,
Kuršėnų, Mažeikių, Šiaulių ir Tytuvėnų
regioninių padalinių valdomų valstybinės
reikšmės miškų brandžių medynų atrankinės inventorizacijos rezultatus; aptarta VMU Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Pa-

nevėžio regioninių padalinių valstybinės
sklypinės miškų inventorizacijos rezultatų
kokybė bei pateikta šių padalinių miško išteklių rodiklių kaitos (2008–2017 m.) analizė ir metinės miško naudojimo apimtys
2019–2028 metams.
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai informavo apie numatomą miško naudojimą Alytaus miesto bei Trakų rajono
Lentvario miesto miškuose 2019–2028
metais.
Lapkričio 23 d. surengtas LMPF tarybos
posėdis, kuriame aptarta, kaip vyksta
Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės
derybos su Valstybinių miškų urėdijos
administracija dėl kolektyvinės sutarties,
pristatytas Jungtinei atstovybei pateiktas darbo apmokėjimo sistemos projektas
(plačiau – 22 p.).
Lapkričio 23 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Valstybinės miškų tarnybos
parengto Radviliškio rajono savivaldy-

bės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto viešas
svarstymas.
Lapkričio 23–24 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba dalyvavo Litexpo parodų ir kongresų centro LITEXPO surengtoje 8-oje švietimo inovacijų parodoje
MOKYKLA, kur mokytojų ir mokinių
auditorijai pristatė saugomų teritorijų
gamtos mokyklas (veikia 6 tokios mokyklos), kitą Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų edukacinę veiklą, skirta jaunuomenei. Lapkričio 23 d. parodoje dalyvavo
Varnių regioninio parko, lapkričio 24 d.
– Dzūkijos nacionalinio parko ir Sirvėtos
regioninio parko gamtos mokyklų atstovai. Su mokytojais ir mokiniais informaciniame parodos stende – improvizuotoje
Gamtos mokykloje – bendravo „Kukutis“,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
bei gamtos mokyklų specialistai. Surengti gamtine tematika žaidimai, viktorinos,
galvosūkiai.

Aplinkos ministerijos ir Valstybinių miškų urėdijos naujienos
Aplinkos ministerijos išplatintame pranešime nepritariama siūlomai Miškų įstatymo pataisai, kuri leistų kirtaviečių
nebelaikyti mišku.
„Tokia pataisa pasitarnautų ne miškų labui, o priešingai –
sudarytų prielaidas jiems nykti. Būtų diskredituota prievolė per
trejus metus po kirtimo atkurti mišką, dabartinius miškus būtų
lengviau paversti kitomis naudmenomis“, – teigia aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Kirtavietės, kaip ir kiti laikinai miško medžių netekę plotai
(žuvę medynai, želdintinos miško aikštės ir pan.), ne tik Lietuvoje,
bet ir daugelyje užsienio šalių yra laikomos mišku pagal visuotinai
pripažintą ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos
patvirtintą miško sąvokos apibrėžimą. Jis reiškia, kad miškui priskiriami ne tik apaugę miško medžiais, bet ir jų dangos laikinai
netekę plotai. Tokia samprata remiasi kas 5 metus atliekama Pasaulinė miškų apskaita, kurioje dalyvauja ir Lietuva.
Jeigu siūloma pataisa būtų priimta ir kirtavietės ar žuvę medynai nebebūtų laikomi mišku, nebeliktų, pasak viceministro,
įstatymo nustatytos prievolės juos atkurti (maždaug po 20 tūkst.
ha kasmet), nes ši Miškų įstatymo nuostata taikoma tik miškams.
Miško savininkas ar valdytojas kirtavietėje galėtų daryti ką nori, o
tai reikštų miško sunaikinimo įteisinimą. Šiuo metu kitomis naudmenomis kasmet paverčiama maždaug po 300 ha miškų, o naujai
pasodinama po 2–3 tūkst. ha. Priėmus siūlomą pataisą, neabejotinai padėtis pasikeistų ne miškų naudai.
Per pastaruosius 5 metus kirtimų apimtys visuose šalies miškuose beveik nesikeičia ir nedidėja. Tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose kasmet iškertama 71 proc. grynojo medienos prieaugio.
Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo Lavoriškių seniūnijos vidinės miškotvarkos projektą, kuriuo siekiama pritaikyti

prie Vilnios upės esantį Lavoriškių mišką, kuris priskirtas VMU
Vilniaus teritorinio padalinio Mickūnų girininkijai, žmonių poilsiui. Projektą patvirtino aplinkos ministras. Laukymėje prie Vilnios upės numatyta Lavoriškių kaimo gyventojų poilsio zona, kuri
tinka organizuoti šventes ir bendruomenės renginius. Rekreacinei aplinkai pagerinti suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo
kirtimai.
Valstybinių miškų urėdija spalio mėnesį didmeninės prekybos rinkoje pardavė 290 tūkst. m3 žaliavinės medienos. Palyginus šių metų spalio ir rugsėjo mėn. medienos pardavimų apimtis, spalį žaliavinės medienos parduota 8 proc. daugiau negu
rugsėjį.
Pernai per 10 mėn. buvo parduota 3,18 mln. m3 žaliavinės medienos, šiemet per tą patį laikotarpį – 2,88 mln. m3 arba 10 proc.
mažiau.Spalį didmeninėje rinkoje taip pat parduota 22 tūkst. m3
miško kirtimo liekanų arba 2 kartus daugiau nei pernai spalį.
Valstybinių miškų urėdija 2018 m. spalį gavo 16 mln. eurų pajamų arba beveik penktadaliu daugiau nei praėjusių metų spalį,
kai pajamos siekė 13 mln. Iš žaliavinės medienos pardavimo spalį
gauta 15 mln. eurų, 1 m3 žaliavinės medienos buvo parduodamas
už 53 eurus.
Valstybinių miškų urėdijos veiklos sąnaudos spalį siekė beveik
9 mln. eurų, rugsėjį buvo apie 7,2 mln. eurų. Apie 4,6 mln. eurų
spalį išleista miško išteklių atkūrimo ir gausinimo veiklai.
Lapkričio 23 d. ir 30 d. Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių 337-iose girininkijose gyventojams buvo nemokamai dalinamos eglišakės, kuriomis jie galėjo nuo žiemos šalčių apsaugoti savo sodybų ir sodų augalus. Miškininkai atvežė šakų iš
kirtaviečių ar būsimų biržių, kurios pagal miškotvarkos projektus
bus artimiausiu metu iškertamos.
2018 lapkritis

5

Pakvietė pasikalbėti privačių
miškų savininkų atstovus

A

plinkos ministerija skelbia, kad siekdama keisti miško kirtimų praktiką
ir tobulinti reikiamus teisės aktus, ji
pradėjo viešas diskusijas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Lapkričio 26 d. susitikime su privačių miškų savininkų atstovais
dalyvavo aplinkos viceministras Martynas
Norbutas, Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, jo
pavaduotojas Algirdas Klimavičius, Miškų
politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus
vedėjas Zbignev Glazko ir jo pavaduotojas
Viktoras Karašauskis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas
Stanislovaitis ir aplinkos ministro atstovas
spaudai Mindaugas Bajarūnas.

Aplinkos ministerija akcentuoja
miškų apsaugą
Aplinkos ministerija, žinodama privačių
miškų savininkų nuogąstavimus dėl to,
kad pernelyg griežtos kirtimų taisyklės ir
nauja ūkininkavimo miškuose praktika
gali turėti itin skausmingų ekonominių ir
socialinių padarinių miškų ūkiui bei medienos pramonei, visgi deklaruoja, kad šiuo
metu norima daugiau dėmesio skirti miškų apsaugai. Aplinkos viceministras M.
Norbutas jau ne pirmą kartą pabrėžia, kad
Miškų ūkio politika formuojama derinant
tris pagrindines funkcijas – aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę, o Aplinkos ministerija siekia rasti tinkamą balansą.
Ministerija pakvietė privačių miškų savininkų organizacijas pateikti konkrečius
Aplinkos ministerijos darbo grupės pasiūlymų vertinimus, pranešdama, kad minėtų
siūlymų poveikį ir išsamius skaičiavimus
šiuo metu atlieka ir ministerijai pavaldžios
institucijos – Valstybinė miškų tarnyba
kartu su VĮ Valstybine miškų urėdija ir
Valstybine saugomų teritorijų tarnyba.
Vienas svarbesnių ministerijos darbo
grupės išvadose siūlomų ribojimų – rekreaciniuose miškuose (II miškų grupė)
drausti visus pagrindinius miško kirtimus, o išskirtiniais atvejais leisti tik sanitarinius kirtimus. Dar vienas siūlymas –
drausti plynuosius kirtimus apsauginiuose
miškuose (III grupė). Išimtis būtų taikoma
tik tuomet, kai to reikėtų miškui atkurti.
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Ūkinės paskirties (IV grupė) regioninių
parkų valstybiniuose miškuose plynųjų
kirtimų plotą siūloma sumažinti daugiau
nei perpus – nuo 8 ha, kaip dabar, iki 3 ha.
Pažymėtina, kad paukščių apsaugai svarbiose teritorijose visus miško kirtimus ir
medienos ištraukimą siūloma drausti nuo
kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Darbo grupė
taip pat pasiūlė, kad net ir apsaugos statuso neturinčiuose miškuose planuojant kirtimus reiktų vertinti miškų gamtinę vertę
pagal ES Buveinių direktyvos kriterijus.
Minėtieji apribojimai, Aplinkos ministerijos požiūriu, turėtų būti taikomi tiek valstybiniams, tiek privatiems miškams, pakeitus
atitinkamus teisės aktus. Parengti reikiamas
Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų pataisas
ministerija ketina iki šių metų pabaigos.

Privačių miškų savininkai
siekia išplėsti diskusiją
Susitikime dalyvavęs Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) direktorius Aidas Pivoriūnas sako, kad PMSA pasirengusi bendradarbiauti ir pateikti savo viziją
bei ekspertinį vertinimą, kaip medžiapjūtė turėtų būti įgyvendinama mūsų šalyje,
pirmiausiai vadovaujantis šiuolaikiniais
darnaus miškų ūkio principais. Kita vertus, PMSA pareiškė norą platesnėje auditorijoje ir detaliau aptarti Aplinkos ministerijos iniciatyvą.
„Medžiapjūtės praktika neapsiriboja vien tik plynaisiais kirtimais ir vien tik
saugomose teritorijose. Tūkstantis abejotinos reputacijos tikrų ar menamų veikėjų
socialiniuose tinkluose nėra ta visuomenės dalis, į kurios nežinia kam tarnaujančius užmojus turėtų viską metusi reaguoti
ministerija“, – tvirtina A. Pivoriūnas.
Jo teigimu, diskusija turėtų vykti daug
platesniame rate – per organizacijas turėtų būti įtraukti privačių miškų savininkai,
miško pramonės darbuotojai, medienos
perdirbėjai ir eksportuotojai, miško darbų
rangovai, medienos vežėjai, nepriklausomi
medienos matuotojai, įsijungti turėtų ir
mokslininkai, taip pat ir Valstybinių miškų urėdijos specialistai.
„Nesu tikras, ar šis pokalbis su ministerijos vadovybe buvo nuoširdus iš jos pusės.
Matosi, kad norėta pademonstruoti, jog

ministerija taiso pačios privirtą košę, neva
pradėjo dialogą… bet ar buvome išgirsti ir
ar bus pradėtas darbas darbo grupėje, ar
bus pateikti paskaičiavimai su ūkinės veiklos ribojimų socialiniais ir ekonominiais
padariniais ir poveikiu ekologijai, – didelis
klausimas“, – svarsto PMSA direktorius.

Siūlo remtis moksliškai
pagrįstais argumentais
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) valdybos pirmininkas dr.
Algis Gaižutis sako, kad ministerijoje, jo
žiniomis, nebuvo apie nieką tartasi. Ministerija tik pristatė, kokius siekia įvesti
apribojimus, tačiau nepateikė absoliučiai
jokio įvertinimo, kokias ekonomines, finansines, socialines ir aplinkosaugines pasekmes tokie norimi įvesti ūkinės veiklos
apribojimai miškų ūkinei veiklai turėtų.
Susitikime su valdininkais LMSA atstovavo valdybos nariai Vidmantas Čaikauskas ir Mindaugas Šilininkas, taip pat
dalyvavo LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro vadovas Mantas Norkūnas.
LMSA pateikė tokį susitikimo komentarą:
„Mūsų asociacijos atstovai klausė, kokių tikslų siekiama, ar skaičiuojami pasiūlymų kaštai: tiesioginės kompensacijos dėl
savininko teisių suvaržymo, negautos pajamos iš ūkininkavimo, mokestiniai praradimai, naujų investicijų į medienos sektorių neatėjimas dėl neprognozuojamos
miškų politikos.
Mūsų miškai yra vienas didžiausių turimų gamtos turtų, juos racionaliai ir tvariai naudojant, pritraukiant investicijų,
orientuotų į aukštesnės pridėtinės vertės
produktų gamybą, jie galėtų duoti žymiai
didesnę ekonominę naudą, nepakenkiant
miškų aplinkosauginėms funkcijoms.
Beje, net neaišku, kiek naujieji kirtimų
suvaržymai prisidėtų prie miškų būklės
gerinimo. Prisiminkime, prieš kurį laiką
jau buvo papildomai apribotas miško kirtimų būdas ir laikas III grupės bei nacionalinių parkų miškuose, bet iki šiol nežinome, ar davė kokią ženklesnę naudą tie
ribojimai miškui ir jo gyvūnijai.
Reglamentuoti miškininkavimą derėtų, remiantis moksliškai pagrįstais argumentais, ne emocijomis“.
Apsikeitus nuomonėmis, buvo nutarta
diskusiją pratęsti, pakviečiant prie jos prisijungti gamtosaugininkų, akademinės visuomenės, miško pramonininkų ir rangos
įmonių atstovus.
MG inf.
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GIEDRIAUS BOSO nuotraukos

Konferencijoje „Lietuvos miško ūkio
iššūkiai ir perspektyvos 2018“

Konferencijos dalyviai

T

ruputis istorijos. Pirmoji konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir perspektyvos“ buvo surengta ASU rūmuose 2014 m. lapkričio 21 d.,
pažymint miškininkystės aukštojo mokslo
studijų pradžios Lietuvoje ištakas ir nueitą 9-ių dešimtmečių kelią. Konferencijos
metu miškininkų bendruomenei, valstybinių institucijų, medienos verslo įmonių, privačių miškų savininkus vienijančių
asociacijų atstovams buvo pristatyta 2012
m. spalio 8 d. įsteigto Miškotvarkos ir medienotyros instituto veikla, ateities siekiai,
kartu spręstinos problemos.
Po dvejų metų, 2016 m. lapkričio 18 d.
ASU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos ir medienotyros institutas surengė
antrąją šiuo pavadinimu mokslinę konferenciją, kurioje pranešimus skaitė valstybinių ir privačių miškų sektorių, medienos
pramonės bei mokslo institucijų lyderiai.
Konferencijos atidarymą pagyvino už nuopelnus ugdant Lietuvos miškininkus ASU
Garbės profesoriaus vardo suteikimo ceremonija Miškotvarkos ir medienotyros
instituto partneriui – Vokietijos Drezdeno technologijos universiteto Tharandto Miškų mokslų skyriaus prof. habil. dr.
Heinz Röhle. Profesorius skaitė pranešimą

apie Lietuvos miškininkystės
perspektyvas besikeičiančioje aplinkoje.
Šiemet lapkričio 15 d.
buvo surengta jau trečioji
mokslinė konferencija „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir
perspektyvos“, siekiant įvertinti po valstybinių miškų
valdymo reformos vykstančius pokyčius miškų ūkio
sektoriuje, visuomenės keliamas gamtosaugos problemas
bei galimus jų sprendimus.
Konferencijoje dalyvavo
aplinkos viceministras Martynas Norbutas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir
miškų departamento direktorius Donatas Dudutis, Valstybinių miškų
urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas,
šios įmonės centro ir regioninių padalinių
darbuotojai, ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, kitų valstybinių ir mokslo institucijų
vadovai, specialistai, medienos verslo, privačių miškų asociacijų atstovai. Iš Vokietijos
atvyko ASU miškininkų kolega prof. Heinz
Röhle.
Atidarydami konferenciją, gausią jos
auditoriją ir svečius pasveikimo ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas ir ASU
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof.
Edmundas Bartkevičius. Rektorius priminė, kad vykstant aukštųjų mokyklų reformai, į Akademijos miestelį bus atkeltas
VDU Gamtos fakultetas. Jo teigimu, miškininkams nėra ko nerimauti – bus daugiau galimybių studijuoti gamtos mokslus,
tobulėti pažįstant gamtos pasaulį, kuriant
privatų verslą, didinant pridėtinę miško ir
medienos vertę.
Konferenciją vedė ASU Miškotvarkos
ir medienotyros instituto direktorius prof.
dr. Edmundas Petrauskas. Įvairių institucijų ir mokslo atstovai pristatė 12 pranešimų, vėliau reiškė savo nuomonę ir siūlymus surengtoje diskusijoje.

Prisiminti pamokantys miškotyros
mokslininkų darbai
Konferencija pradėta tylos minute – šiemet netekome dviejų su miškais ir medienos perdirbimu susijusių šviesių asmenybių – buvusio pirmojo atkurtos Lietuvos
miškų ūkio ministro, LMS prezidento, ilgamečio ASU dėstytojo, miškotvarkininko, prof. habil. dr. Vaidoto Antanaičio ir
Vilniaus universiteto ilgamečio dėstytojo,
medienos perdirbimo pramonės įmonių
veiklos ir medienos gaminių rinkos tyrėjo
prof. dr. Antano Morkevičiaus.
Miškotvarkininkai – prof. habil. dr. Andrius Kuliešius ir dr. Antanas Rutkauskas
pranešimuose priminė, kad miškotvarkos ir
miškų taksacijos mokslo raidoje svarų indėlį paliko XX a. antroje pusėje produktyviai
Lietuvos miškų institute dirbę mokslininkai dr. Juozas Būtėnas (1916–1982) ir prof.
habil. dr. Jonas Kenstavičius (1927–2008).
Savo asmeniniu pavyzdžiu jie išugdė nemažą būrį gabių miškotyrininkų, pašventusių
savo gyvenimus mokslinei veiklai, šią patirtį perduodančių jaunesnei miškininkų
kartai. Jų daugelį metų vykdytus mokslo
darbus priminė konferencijos salės foje surengta išleistų leidinių parodėlė.
Prof. A. Kuliešius teigė, kad įsimintinu
miško taksacijos mokytoju ir miškotyrininko pavyzdžiu jam nuo studijų laikų buvo
Prof. dr. Edmundas Petrauskas

2018 lapkritis

7

Klausomi pranešimai

rokiškėnas dr. Juozas Butėnas, 25 metus
dirbęs Lietuvos miškų institute. Jo atliktų
tyrimų pagrindu sudarytomis medienos
tūrio apskaitos lentelėmis, medynų aukštumo, kirtimo amžiaus, tūrio prieaugio, kitais
apibendrintais miškų taksavimo rodikliais
daug metų naudojosi Lietuvos miškininkai
ir miškų tyrėjai. Juozas Butėnas savo tyrimus paskelbė apie 50 straipsnių, 1968 m. išleistas ,,Miško taksacinis žinynas“.
Dr. Algirdo Rutkausko teigimu, tauragiškis prof. habil. dr. Jonas Kenstavičius
net 45 metus paskyrė Lietuvos miškotvarkos vystymui, dirbo ir pedagogu, aktyviai
reiškėsi visuomeninėje veikloje. Jo veiklai
labiau būdingas su miško naudojimu, miškotvarka susijusių teisės aktų, normatyvų, rekomendacijų rengimas ir jų diegimas
praktinėje miškininkystėje. Vienas iš įsimintiniausių jo darbų – 1966 m. kartu su
kolegomis įgyvendintas miškų tvarkymas
dirvožemio tipologiniu pagrindu. 1964 m.
ir 1988 m. parengtose disertacijose J. Kenstavičius pateikė sklypinio miškotvarkos
metodo principus. Jais vadovaujantis Lietuvos miškai tvarkomi jau penkis miškotvarkos ciklus (nuo 1966 m. iki 2022 m.).
Mokslininko veikla buvo įvertinta: 1978 m.
suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškinin-
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ko vardas, 1997 m. – Garbės miškotvarkininko vardas. Gausus leidybinis palikimas.

Lietuvos miškų politika naujų
iššūkių kontekste
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos
ir miškų departamento direktoriaus Donatas Dudutis pranešime pažymėjo, kad
kasdieniame gyvenime politika yra kompromisų menas. Miškų politikoje taip pat
ieškoma kompromiso ir siekiama balanso
tarp trijų darnaus miškininkavimo aspektų – ekonominių, socialinių ir ekologinių
visuomenės tikslų.
Pranešėjo manymu, galimos ir konfliktinės situacijos: kai skiriasi privataus
miško savininko tikslai ir viešasis visuomenės interesas; kai sprendžiamas miško
išsaugojimas ar pavertimas kita naudmena
(ypač miestuose ir priemiestinėse zonose);
kai vyksta konkurencija dėl žemės naujų miškų įveisimui; skiriasi miškininkavimo ir gamtosaugos principai, visuomenės
netenkina miškų naudojimo būdas (ypač
taikomi plynieji kirtimai), miško infrastruktūros (ypač kelių) statyba, chemikalų
naudojimas miške ir pan.
Anot D. Dudučio, darniai miškų politikai būtinas visuomenės sąmoningumas

ir lūkesčių adekvatumas, o visuomenės
sąmoningumą lemia: suprantama informacija ir aiški komunikacija, pasitikėjimas
institucijomis ir vienas kitu, noras ir gebėjimas gilintis į reikalo esmę, matyti plačiau
nei „savo kiemą“. Kai to visuomenėje stinga, keliami neadekvatūs, nesubalansuoti
lūkesčiai miškams – kitaip sakant atsiranda nauji iššūkiai miškų politikoje. Vienu iš
jų pranešėjas įvardino didėjančią visuomenės dezinformaciją miškų tvarkymo klausimais ir kryptingą esamos miškų ūkio sistemos niekinimą, teigiant, kad dabartinis
miškininkavimas veda prie miškų išnaikinimo šalyje, kad miškų mažėja, nes ir kirtavietės laikomos mišku, kad plyni miško
kirtimai savaime yra blogis ir kenkia miškų ekosistemoms ir pan.
Anot pranešėjo, šioje situacijoje stebima ir pasyvi miškų mokslo pozicija, pasigendama miškininkų, mokslininkų profesionalios reakcijos.
D. Dudučio teigimu, tam, kad būtų priimami subalansuoti sprendimai, jų formavimo procese dalyvaujančios suinteresuotos visuomenės grupės ir sprendimus
priimantys politikai turėtų atsiriboti nuo
asmeninių ambicijų ir savo ar draugų, bendražygių norų.

aktualijos

Tvari miškininkystė – ekologinės,
ekonominės ir socialinės vertės
balansas
Valstybinių miškų urėdijos direktorius
Marius Pulkauninkas atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į tai, kad tvarios miškininkystės samprata Lietuvoje nuolat kinta,
keičiantis visuomenės ekonominėms, socialinėms, ekologinėms reikmėms ir darbų
technologijoms. Miškų urėdijų pertvarkos
tikslas buvo iš esmės pagerinti valstybinių
miškų valdymo kokybę, nes stambi įmonė
turi didesnes galimybes veikti, diegti naujas technologijas, greičiau reaguoti į besikeičiančią aplinką, duoti didesnę grąžą
valstybei iš patikėtų miškų.
M. Pulkauninkas pristatė kuriamą Valsybinių miškų urėdijos misiją – būti stabiliu ir patikimu darbdaviu visuose Lietuvos
regionuose, rūpintis darbuotojais; aktyviai
prisidėti prie šalies miškingumo didinimo,
biologinės įvairovės ir miško ekosistemų
išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo;
atsakingai valdyti patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus; puoselėti jį ateities
kartoms.
Valstybės įmonė ruošia ir savo veiklos
strategiją. Joje numatytos tokios svarbiausios veiklos kryptys – skaidrumas, efektyvumas, aukšta paslaugų kokybė ir prieinamumas, miško ekosistemų tvarumas.
„Tik protingai balansuodami veiklas
galime užtikrinti didžiausią naudą aplinkai, valstybei ir visuomenei“, – pabrėžė
pranešėjas.

Medienos perdirbimo ir bioekonomikos plėtros galimybės Lietuvoje  
Vakarų medienos įmonių grupės atstovas
Egidijus Mockus pristatė ES šalių miško
ir medienos sektoriaus veiklą, jis kalbėjo
apie medienos poreikį rinkose, sukuriamą
pridėtinę vertę, darbo vietas. Jo pateiktais
duomenimis, ES šalyse miško ir medienos
pramonėje yra 3,5 mln. darbo vietų, gamybai 90 proc. žaliavinės medienos panaudojama iš ES šalių miškų, 10 proc. įsivežama
iš Rusijos Federacijos, Šiaurės Amerikos,
kitų šalių. Metinė produkcijos apyvarta – apie 5000 mlrd. eurų. Biokuras (ypač
medžio granulės) daugiausiai importuojamas iš Kanados, JAV ir Rusijos Federacijos.
Ateityje, tikimasi, šių produktų importas
dar padidės. Formuojasi biopramonė – iš
medienos gaminama viskozė, bioplastikai,
kiti gaminiai. Nuo 2000 m. ėmė didėti gyventojų suvartojamų medienos produktų
kiekis 1 asmeniui.

Pranešėjas taip pat pabrėžė, kad pridėtinė medienos sektoriaus sukuriama vertė
ES šalyse yra skirtinga. EUROSTAT 2015
m. duomenimis, Lietuvoje iš 1 ha miško,
skirto medienos tiekimui, sukuriama 362
eurų pridėtinė vertė, Vokietijoje – 307
eurų, Lenkijoje – 276 eurai, Švedijoje – 198
eurai, Suomijoje – 170 eurų, o Estijoje tik
– 115 eurų, Latvijoje – 114 eurų. Bet ar tuo
reikia mums labai džiaugtis?
E. Mockaus teigimu, mažiausiai naudos valstybė gauna iš žaliavinės medienos
eksporto. Pavyzdžiui, pardavus į užsienį 1
m3 rąstų, valstybei tenka tik 5 eurai pajamų, 1 m3 lentų – 30 eurų, iš 1 m3 medienos pagamintų baldų – 58 eurai. Plečiant
Lietuvoje medienos pramonės verslą, ženkliai padidėtų ir darbo vietų, tačiau realybė nedžiuginanti: iš Lietuvos kasmet apie
1 mln. m 3 žaliavinės medienos išvežama
į Skandinavijos šalis, nemažai neapdirbtos medienos – net į Latviją. O Suomija,
turėdama didesnius nei mūsų šalis vietinių miškų išteklius, kasmet importuoja
apie 10 mln. m 3 žaliavinės medienos. Ne
paslaptis, kad Vakarų medienos įmonių
grupės verslininkai investuoja į medienos
perdirbimo pramonę Baltarusijoje (Mogiliove ir Borisove).
Pagrindinės kliūtys investicijoms į medienos perdirbimo pramonės įmonių plėtrą Lietuvoje, E. Mockaus teigimu, yra šios:
nelygiavertės vietinių ir užsienio investicijų skatinimo programos, netobulos Prekybos mediena taisyklės, medienos perdirbimo pramonės specialistų ir darbininkų
trūkumas.
LAMMC Miškų instituto direktorius
dr. Marius Aleinikovas pažymėjo, kad Lietuvoje kol kas nėra priimtos bioekonomikos nacionalinės strategijos (2017 m. ASU
paruošta tik bioekonomikos plėtros studija). Šioje srityje toliausiai Europoje yra pažengusios Skandinavijos šalys, Danija, Belgija, Austrija, Prancūzija, Vokietija.
Dr. M. Aleinikovas kalbėjo ir apie tai,
kad Bioekonomikos plėtroje labai svarbus
miškų išteklių racionalus panaudojimas.
Lietuvoje ženkliai išaugo biokuro naudojimas energetikoje, ypač būstų šildymui. Lietuvos biomasės energetikos sektoriuje 2017
m. dirbo 7500 žmonių. Palyginti mažai
medienos sunaudojama statybų sektoriuje,
bet pastaruoju metu Europoje didėja klijuotos medienos gaminių paklausa namų
statyboje. Lietuvoje šiuos gaminius rinkai
tiekia bendrovės ,,Stora Enso Lietuva“ ir
,,Jūrės medis“.

Miškų ūkio ir medienos apdirbimo
pramonės plėtros galimybes Lietuvoje apžvelgė ir iš Suomijos atvykęs svečias Petteri Pihlajamaki.

Kaip suderinti ekonomines ir
ekologines miško funkcijas
ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius dr. Algirdas Augustaitis pranešime pažymėjo, kad ekstremalūs
aplinkos veiksniai gali reikšmingai pažeisti miškus, sąlygodami jų būklės ir produktyvumo kaitą. Lietuvos mokslo tarybos
finansuojamo projekto „Kompleksiškas
klimato ir kitų streso veiksnių poveikis
miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes“ (FOREstRESS) rezultatai parodė, kad procesas nėra pakankamai
gerai ištyrinėtas ir suprastas. Ilgalaikiais
stebėjimais, modeliavimu eksperimentiniuose tyrimų objektuose bei kiekybiniais
medžių augimo tyrimais Lietuvos miškuose išaiškinta, kad medžiai, patirdami stresą, patiria ne tik prieaugio ir atsparumo
nepalankiems veiksniams nuostolius, bet
kartu ir išskiria biogeninius lakiuosius organinius junginius (BLOJ), kurie atveria
papildomas galimybes klimato pokyčiams
atsirasti. Naudojant patobulintą miškų augimo eigos simuliatorių „Kupolis“ medynų produktyvumo, būklės ir rūšinės įvairovės pokyčiams Lietuvoje prognozuoti,
buvo sukurti labiausiai tikėtini vystymosi
scenarijai bei sumodeliuota miško ekosistemų raida, stabilumas ir produktyvumas,
ypatingą dėmesį skiriant klimato kaitos ir
kitų streso veiksnių poveikiui miškų tvarumui įvertinti bei rekomendacijoms Lietuvos miškus tvariai tvarkyti sukurti.
Sprendžiant miškų teikiamos naudos ir
gamtosaugos optimizavimo problemą besikeičiančiomis sąlygomis, ASU Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius
dr. Gintautas Mozgeris, remdamasis Horizon 2020 programos projektu „Alternatyvūs miškininkavimo modeliai ateities miškams“ (ALTERFOR), pateikė sumodeliuotą
XXI a. Lietuvos miškų ir miškininkavimo
viziją ir galimus scenarijus. Pranešėjas akcentavo, kad klimato kaita neišvengiamai
susijusi ne tik su grėsmėmis, bet ir su galimybėmis, ypač dėl didėjančio medynų
prieaugio bei galimų medienos paklausos
ir kainų tendencijų. Gal net svarbesniu
veiksniu už pačią klimato kaitą buvo įvardintos žmonijos pastangos tą kaitą sušvelninti, todėl miškininkai turėtų pasirinkti
tinkamus miškininkavimo modelius. Pra2018 lapkritis
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MG archyvo nuotraukos

Konferencijos dalyvių pokalbiai pertraukos metu

nešėjas pademonstravo, kaip Valstybinių
miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio teritorijos miškų pavyzdžiu sudarytame modelyje kirtimo amžiai, nustatyti
pagal ekonominę brandą bei diferencijuoti pagal augavietes (kaip alternatyva dabar
naudojamiems į stambią padarinę medieną orientuota technine branda grindžiamiems kirtimo amžiams bei nesiejamiems
su augavietės našumu), ilgoje perspektyvoje gali ne tik ženkliai padidinti medienos
tiekimą, bet ir pagerinti su biologine įvairove susijusias miško funkcijas.
Pranešime jis taip pat kėlė klausimą, ar
gali tarptautiniai klimato kaitos susitarimai riboti miško naudojimą Lietuvoje, ir
pristatė Valstybinės miškų tarnybos vykdomų miškų atskaitos lygmens skaičiavimo pirmuosius rezultatus.
ASU Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktorius profesorius dr.
Gediminas Brazaitis konferencijoje kėlė
daug klausimų, skatindamas ieškoti į juos
atsakymų. Ar verta miške kirsti negyvą
medieną, jei valstybinei įmonei ar miško
savininkui tai bus nuostolinga veikla? Ar
privalo valstybės įmonė tolygiai kasmet
teikti medieną rinkai (tai tampa privalomu verslu, o alternatyva galėtų būti – ekologinės miškininkystės principų taikymas
valstybiniuose miškuose)? Koks turėtų
būti optimalus kirtaviečių dydis, kertant
plynaisiais kirtimais? Gal taupiau būtų
kirsti didesnėmis biržėmis, o ekologiniu
požiūriu – kuo mažesnėmis? Kirsti ar nekirsti miško pakraštį? Kur reikėtų palikti mikro buveines kertamuose miškuose?
Praktiškai pušynai kertami mažesnėmis
biržėmis, lapuočių medynai – didesnėmis,
ar tai gerai?
Gamtos tyrimo centro ornitologas dr.
Rimgaudas Treinys pateikė savo pastebėjimus apie tai, kaip pagerinti ekosistemų
tyrimus, teisės aktų rengimą ir praktinį jų taikymą gamtosaugoje. Jo manymu,
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daug su gamtosauga susijusių sprendimų
priimami vadovaujantis atsargumo principu, bet dažnai trūksta ir tikslingai vykdytų tyrimų rezultatų, specifinių duomenų. Būna, kad sprendimas priimamas ir
tampa nesvarbu, kiek jis efektyvus, kiek
kainuoja visuomenei (ar atskiroms jos grupėms), nesvarstomos jokios alternatyvos.
Kaip pavyzdį jis pateikė Lietuvos miškuose skubotai įgyvendintą ES Paukščių buveinių direktyvą, kuri tiko tik trumpuoju
periodu. Pastebėta, kad saugotini paukščiai miškuos keičia perimvietes, o dokumentuose pažymėta, bet jau tuščia lizdavietė ir toliau saugoma, ribojami kirtimai
ir bendras miško naudojimas.
Dr. R. Treinio manymu, gamtosaugininkai ar ekologai turėtų kas kelerius
metus inventorizuoti tokias buveines ir
konstatuoti realią perimvietę, atitinkamai
pakoreguoti jų koordinates ir ūkinės veiklos ribojimus.
Anot mokslininko, tokiems tyrimams
reikia 3–5 metų laiko, žmonių ir lėšų.
Mokslo tyrimus koordinuoja ir finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija, o taikomuosius tyrimus – Aplinkos ministerija.
Kur kreiptis jaunam tyrėjui? Ar įmanoma
esamoje situacijoje pagerinti miško ekosistemų tyrimus ir sušvelninti neretai pagrįstą miško savininkų priešpriešą?
Kaip šios ir kitos problemos sprendžiamos Vokietijoje, Bavarijos žemės miškuose, papasakojo miškininkų bičiulis prof.
Heinz Röhle.

Kas piktina miško savininkus?
Privačios miškininkystės sektoriaus problemas apžvelgęs Privačių miškų savininkų
asociacijos vadovas Aidas Pivoriūnas sakė,
kad trūksta aktyvesnio miško sektoriaus
bendradarbiavimo su Lietuvos politikais,
vis labiau „žalia“ tampančia visuomene.
Anot jo, tampa madinga baisėtis, piktintis
medžiapjūte kaip miško darbu, bet visi nori

gyventi savo būstuose šiltai. Tausodami
savą medieną apie 1 mln. m3 skiedrų masės importuojame iš Baltarusijos, bet piktinamės didėjančia biokuro ir kartu šilumos
kaina miestuose. Lietuvoje kertami šimtai
hektarų miškų ir karinių poligonų plėtrai,
tačiau kilo skandalas tik dėl Labanoro girios. Kodėl?
A. Pivoriūnas kalbėjo apie tai, kad miškas trukdo statyboms, miestų, žemės ūkio
plėtrai, ironizavo, kad yra norinčių, jog visur oštų sengirės kaip pagonybės laikais.
Jo teigimu, negalvojama apie kaime gyvenančius žmones, kurie labiausiai emigruoja, nemąstoma apie tai, kad gal nebus kam
kirsti miško, ir nesikūrens tuščiose kaimo
trobose krosnys, ir nereikės malkų... Priminė ir apie tai, kad saugome miške žvėris,
kitą gyvąją gamtą, bet miškininkai ir miškų savininkai nepajėgia apginti savo pasodintų želdinių nuo perteklinių žvėrių kaimenių žalojimo.
Anot A. Pivoriūno, gali trūkti miško
savininkų kaip mokytojų kantrybė ir jie
gali imtis protesto akcijų.

Dalyvių diskusija
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę drauge pasvarstyti ir aptarti įvairius
klausimus. Diskusijos moderatorius prof.
Edmundas Petrauskas klausė: kaip miškininkauti ir elgtis, kai žmonių mažėja, o
miškų daugėja ir atvirkštinėje situacijoje;
ar gali šalies Vyriausybė reguliuoti vietinę medienos rinką, sudaromas ilgalaikes ir
trumpalaikes medienos pardavimo–pirkimo sutartis, medienos eksportą ir prekių
judėjimą tarp ES šalių; kokį kirstino miško
plotą palies Aplinkos ministerijos rengiami miško kirtimų ribojimai dėl gamtosaugos, ar bus dėl to diskutuojama su miškų
savininkais, valdytojais, visuomene, ar
miško savininkai gali tikėtis išmokų už tokius ūkinės veiklos apribojimus jų miškuose, ar jie nebus pertekliniai, įtakoti vienos
interesų grupės?..
MG inf.

Pilna konferencijos medžiaga (video,
pranešimai, nuotraukos) patalpinta interneto svetainėje mef.asu.lt. Slaptažodis
(PIN) 2018.
http://mef.asu.lt/lt/padaliniai/miskot varko s -ir-me di e not y ro s -in st it ut a s/
moksline-veikla/renginiai/moksline-konferencija-lietuvos-misko-ukio-issukiai-irperspektyvos-2018-2018-lapkricio-15-d/

miškininkystė

Miškų genetinis monitoringas
Europoje ir už jos ribų
Dr. DARIUS KAVALIAUSKAS, dr. VIRGILIJUS BALIUCKAS, prof. dr. DARIUS DANUSEVIČIUS

rūšis – paprastąjį buką ir Europinį kėnį – ir įsteigė šešis nuolatinius genetinio monitoringo plotus (1 pav.). Šiuo projektu, kuris
yra remiamas EU LIFE+ programos lėšomis, siekiama ne tik įgyvendinti miškų genetinį monitoringą, bet ir parengti protokolus
bei gaires, reikalingas politiniams
sprendimams, susijusiems su genetinio monitoringo įgyvendinimu Europos lygmeniu.
Šiuo metu taip pat vykdomas
mokslinis projektas GENTREE
2016–2020 m., kuriame dalyvau2 pav. Projektas GENMON. Miškų genetinio
1 pav. Projektas LIFEGENMON. Miškų genetinio
ja Antano Stulginskio universitemonitoringo plotai (žali taškai žymi
monitoringo plotai (M. Westergren)
to mokslininkai (koordinatorius
paprastąjį buką, tamsiai raudoni –
paprastąją eglę, www.gen-mon.de)
prof. dr. D. Danusevičius) bei dar
22 Europos institucijos. Projekgzistuojanti biologinė įvairovė susideda iš skirtingų lygių
tas tikslas – plėtoti miškų genetinio monitoringo strategiją ir tes– ekosistemų, rūšių įvairovės ir genetinės įvairovės rūšies
tuoti miškų genetinio monitoringo įgyvendinimo galimybes, nauviduje. Genetinė įvairovė yra kertinis akmuo, būtinas rūšių
dojant in-situ ir ex-situ miškų genetinius išteklius Europoje. Šiam
evoliucijai ir adaptacijai, kintant aplinkos sąlygoms. Ji labai aktuali
tikslui įgyvendinti pasirinkta 12 medžių rūšių.
besikeičiant klimatui, kai ekstremalūs reiškiniai, kenkėjai ir ligos
GENMON 2016–2019 m. yra pirmas nacionalinis projektas,
vis stipriau pažeidžia miškus ir Lietuvoje. Didelė miško medžių
kuriuo miškų genetinis monitoringas įgyvendinamas Vokietijoje
genetinė įvairovė gali užtikrinti miškų produktyvumą, miško eko(www.gen-mon.de) ir kuriuo siekiama jo tęstinį vykdymą perduoti
sistemų stabilumą ir adaptaciją, o didelė rūšių įvairovė praturtina
Valstybinių miškų tarnybai. Sparčiai kintantis klimatas kelia daug
miško ekosistemas ir suteikia joms lankstumo, reaguojant į įvairius
problemų paprastosios eglės ir paprastojo buko augimui bei išliaplinkos trikdžius ir besikeičiantį klimatą.
kimui, todėl šios dvi ekonominiu ir ekologiniu požiūriu svarbios
Siekiant objektyviai įvertinti miškų būklę reguliariai atliekarūšys buvo pasirinktos genetiniam monitoringui. Įsteigta net 10
mas miškų monitoringas. Deja, jis yra ribotas turimais ištekliais
genetinio monitoringo plotų eglei ir 14 bukui (2 pav.).
ir gaunama informacija, be to, neapima miškų genetinio moniRemiantis sukaupta patirtimi ir vykdomų projektų gausa, patoringo, todėl jau seniai pradėtos diskusijos apie miškų genetinį
prastojo buko genetinio monitoringo plotai 2017 m. buvo įsteigti
monitoringą tampa realybe ir vis daugiau genetinio monitoringo
Ukrainoje, o rytinio buko – Irane. Jiems steigti buvo pasirinkta LIprojektų yra vykdoma, o kai kurios valstybės (Vokietija, SlovėniFEGENMO projekte patvirtinta metodika, kurioje genetinis monitoja, Graikija, Vengrija, Ukraina, Iranas) imasi ir jų įgyvendinimo.
ringas atliekamas pastoviame 4 ha barelyje, o genetiniams tyrimams
Vykdant Europos miško genetinių išteklių programą EUFORnaudojamos trys miško kartos: suaugę medžiai, natūralaus žėlimo
GEN 2010–2014 buvo parengtos rekomendacijos miškų genetinio
medeliai ir sėklos. Taip galima palyginti esamą miško medžių genemonitoringo įgyvendinimui. Jomis remiantis 8 šalyse (Olandijoje,
tinę įvairovę su ateinančių kartų (sėklų ir natūralaus žėlimo) geneAustrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Italijotine įvairove, o stebint laike skirtingas sėklų ir savaiminukų geneje ir Lenkijoje) buvo vykdomas projektas FORGER 2012–2016 m.,
racijas galima sėkmingai vykdyti genetinį monitoringą, panaudojant
kuris apėmė ir miškų genetinio monitoringo protokolų rengimą,
demografinius duomenis (fenologiją, natūralaus žėlimo kiekį, sėklų
ir testavimą su 4 medžių rūšimis – paprastuoju buku, ąžuolu, paderliaus dažnį, savaiminukų išlikimą ir kt.) bei DNR žymenis.
prastąja egle ir pajūrine pušimi. Vėliau Slovėnijos miškų instituto
Lietuvoje reikėtų nutarti, kurios pagrindinės medžių rūšys tumokslininkai su kolegomis Vokietijoje ir Graikijoje (projektas LIrėtų būti įtrauktos į genetinį monitoringą. Taip pat reikalinga disFEGENMON 2015–2020 m.) pradėjo miškų genetinio monitorinkusija, kaip bėgant laikui genetinį monitoringą įjungti į jau esago įgyvendinimą ir protokolų testavimą, naudodami dvi modelines
mas miškų monitoringo sistemas, jeigu tai įmanoma.
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Miško sanitarinės apsaugos
problemos ir tendencijos Lenkijoje
KĘSTUTIS GRIGALIŪNAS, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Lenkijos miško tyrimų institutas spalio 16–18 d. organizavo kasmetinę konferenciją „Aktualios miško sanitarinės apsaugos problemos – 2018“, kuri šiemet vyko Lvovek Slaski (Lwowek Sląski) vietovėje. Į konferenciją buvo
pakviesta ir mūsų miškininkų delegacija (dalyvavo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento bei Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai).
Vykome į Lenkiją plačiau sužinoti apie kaimyninės šalies miško sanitarinės apsaugos aktualijas, diegiamas naujoves, vykdomus tyrimus bei užmegzti ryšių su miško sanitarinės apsaugos priemonių gamintojais. Už tai norime
padėkoti Lenkijos kolegoms.
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onferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie miško kenkėjų
ir ligų židinius, atrastus naujus pažeidžiančius mišką veiksnius, jų kontrolės galimybes. Vis labiau pastebima, kad
šiltėjant klimatui miško ligų ir kenkėjų populiacijų arealai plečiasi
šaltesnio klimato kryptimi į šiaurę. Lenkija yra mūsų pietinė
kaimynė, todėl mums labai svarbi jos miškininkų patirtis kovojant
su miško ligomis ir kenkėjais.
Lenkijos miškuose po 2015 m. ir 2018 m. sausrų bei karštų
vasarų pušynus apniko antriniai kenkėjai, sukėlę masinius medynų džiūvimus. Nudžiūvusių ar bedžiūstančių medžių stiebuose ir
šakose dažniausiai buvo aptinkamas kinivarpų šeimos vabalas –
viršūninis žievėgraužis (Ips acuminatus), medžių stiebų apatinėje
dalyje – mėlynasis blizgis (Phaenops cyanea). Dėl šių kenkėjų pažeidimų per paskutinius trejus metus Lenkijos miškuose teko iškirsti šimtus tūkstančių kietmetrių medienos. Tai tampa viena iš
opiausių problemų Lenkijos miškininkams.
Konferencijoje taip pat buvo aptarta biologinei įvairovei
paliekamų medžių įtaka kitų medžių liemenų kenkėjų plitimui.
Šalia pušies bioįvairovės grupių išdėstytos gaudyklės vabzdžiųksilofagų rūšinei sudėčiai nustatyti parodė, kad gaudyklėse vyravo dvi vabalų rūšys – viršūninis žievėgraužis ir mėlynasis blizgis. Kartu jie sudarė 45 proc. visų sugautų vabalų. Viršūninis
žievėgraužis dominavo visose paliktų pušų amžiaus grupėse,
sudarydamas 26–30 proc. visų sugautų vabalų skaičiaus. Prieita
išvados, kad biologinei įvairovei paliekamos pušys daro neigiamą
įtaką gretimų medynų sanitarinei būklei – atsiranda sąlygos
kenkėjams daugintis ir plisti. Su miškus sertifikuojančiomis
įmonėmis sutarta, kad kertant grynus pušynus nereikėtų palikti
bioįvairovės gausinimui skirtų pušų ar jų grupių.
Šių metų rudenį ir Lietuvos pušynuose buvo aptiktos grupės
džiūstančių pušų, kuriose apsigyveno viršūninis žievėgraužis.
Tikėtina, kad 2019 m. viršūninio žievėgraužio pažeisti pušynų
plotai gali stipriai išaugti, o planuojami miško sanitarinių
kirtimų apribojimai saugomose teritorijose gali gerokai apsunkinti medžių liemenų pavojingų kenkėjų apniktų pušų pašalinimą
iš miško laiku.
Lenkijos miškininkams kelia nerimą sumažėjęs miškuose
galimų taikyti augalų apsaugos priemonių sąrašas, todėl mokslo

Konferencijoje pristatomi pranešimai

įstaigos intensyviai dirba, ieškodamos naujų kenkėjų kontrolės
priemonių. Šiuo metu atliekami preparato HARMONIX HYLOBIUS BARRIER bandymai. Tai vaškinis produktas, kuriuo
padengiamas medelių stiebelis apsaugai nuo pušinių straubliukų
(Hylobius sp). Naikinti verpiką vienuolį išbandytas insekticidas
MOSPILAN 20SP (0,3 kg/ha) ir biologinis preparatas FORAY 76B
(2,5 l/ha). Vikšrų mirtingumas bandymo vietose atitinkamai siekė
50 proc. ir 80 proc.
Šiemet spyglius graužiančių kenkėjų židiniai, pasitelkus
aviaciją, buvo naikinti 230 tūkst. ha plote, o 2019 m. planuojami antžeminiai purškimai 370 tūkst. ha plote. Konteineriuose
auginamų miško sodmenų apsaugai nuo fuzariozės išbandytas biologinis preparatas TRIANUM G, sukurtas grybo Trichoderma
harzianum pagrindu. Atliktas grambuolių (Melolontha sp.) lervų
naikinimui skirtų preparatų Dursban 480 EC ir Reldan 225 EC
efektyvumo palyginimas. Pristatyta nauja, mažai toksiško pesticido kūrimo kryptis – sėjamųjų kanapių (Cannabis sativa) eterinio aliejaus panaudojimas. Jis sutrikdo įvairias vabzdžių vystymosi stadijas: lervų nėrimąsi, lėliukės susiformavimą, suaugėlio
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Aptartos šiltnamiuose išaugintų sodinukų su uždara šaknų
sistema tolesnio augimo miške problemos

vabzdžio išsiritimą iš lėliukės ir pan. Kita visiškai nauja kryptis
– kuriami biologiniai insekticidai neuropeptidų pagrindu. Neuropeptidai yra amino rūgščių polimerai, kontroliuojantys organizmo centrinės nervų sistemos funkcijas. Tuo tikslu kuriami pseudopeptidai (netikri peptidai) arba peptidomimetikai (imituojantys
peptidus), galintys kontroliuoti vabzdžio širdies darbą, dauginimosi funkcijas, vystymosi eigą ir pan. Alloferinas, jamamarinas
ir keletas kitų petidomimetikų ateityje galimai taps veikliosiomis medžiagomis naujai kuriamiems biologiniams insekticidams.
Taip pat tiriamas galimas miško kenkėjų natūralių priešų panaudojimas židinių likvidavime.
Lenkijos mokslininkai tiria galimybes, kaip biologinę kovos priemonę naudoti parazitinį grybą (Cordyceps militaris),
vabzdžius parazituojančius nematodus (Heterorhabditis bacteriophora ir Steinemema feltiae), drugių kiaušinėlių parazitinius
vabzdžius (Trichogramma evanescens ir Telenomus sp).
Šiame informatikos ir technologijų amžiuje pagreitį įgauna nuotoliniai miško sanitarinės būklės vertinimo metodai arba nuotolinis židinių identifikavimas. Nuotoliniai metodai įgalina įvertinti
didelius medynų plotus ir aptikti nedidelius pradinius kenkėjų
židinius. Židinių aptikimas ankstyvojoje jų plitimo stadijoje leidžia
sumažinti kenkėjų naikinimo išlaidas, atliekamos židinio naikinimo priemonės turi mažesnę įtaka visai ekosistemai.
Įgyvendinant programą BIOSTRATEG, Lenkijos miškuose
buvo vykdyta nuotolinė šakninės pinties židinių ir verpiko vienuolio pažeistų plotų paieška dideliuose miško plotuose (pušynuose),
tam buvo panaudotas ultra lengvasis malūnsparnis (gyrokopteris),
kuriame buvo įrengtos dvi vaizdo kameros su spektro diapazonu
nuo 400 nm iki 2500 nm, vieno pikselio dydis – nuo 25 cm iki 50
cm. Tokiam orlaiviui reikia minimalios infrastruktūros, jis yra labai
manevringas, o atliekamų darbų savikaina yra sąlyginai nedidelė.
Kitame tyrime verpiko vienuolio židinių nustatymui buvo
naudotos palydovo „Sentinel-2“ nuotraukos. Bandyta išsiaiškinti,
kokios raiškos nuotraukų reikia, kad būtų galima nustatyti spyglius graužiančių kenkėjų pažeistus medžius ar židinio ribas. Tiek
sraigtasparnio, tiek palydovo panaudojimas nuotoliniams tyrimams įvertintas teigiamai, todėl ir toliau bus aktyviai dirbama
šioje srityje, kad tai taptų pritaikoma miško sanitarinėje apsaugoje.

Konferencijoje buvo nagrinėtos ir sodinukų su uždara šaknų
sistema tolesnio augimo miške problemos. Jau 2014 m. konferencijoje lenkų miškininkai kėlė pušies sodinukų, išaugintų medelynuose su uždara šaknų sistema konteineriuose, po persodinimo į mišką augimo problemą. Ją sukelia silpnas medelio šaknyno
vystymasis, palyginti su antžeminės dalies augimu.
Šiais metais pristatyta studija su išvadomis:
a) prielaida, kad konteineriuose išauginti sodinukai bus sodinami tik kokybiškai, neužlenkiant pagrindinės šaknies, nepasitvirtino;
b) šaknų sistema labiausiai deformuojasi nenašiose augavietėse;
c) našiose augavietėse neformuojama liemeninė šaknis, o vystosi šoninės šaknys;
d) silpna ar neproporcinga (palyginti su antžemine augalo dalimi) šaknų sistema paverčia pušaites mažiau atsparias sausrai ir
vėjams.
Lietuvoje sparčiai didėjant medelynuose su uždara šaknų sistema auginamų sodmenų kiekiui, galime sulaukti panašių nepageidaujamų šalutinių poveikių.
Apibendrinant konferenciją galima daryti išvadą, kad Lenkijos miškininkystė ir mokslo įstaigos bendradarbiauja labai
glaudžiai, dirbama įvairiomis kryptimis, dažniausiai mokslinius
tyrimus užsako ir finansuoja Generalinė valstybinių miškų direkcija (12 iš 20 pristatytų tyrimų). Vėliau stengiamasi gautus rezultatus pritaikyti praktikoje, parengti ar pakoreguoti teisės aktus,
rekomendacijas ar instrukcijas.
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Prisimenat biologę
dr. Rūtą Murkaitę
Buvusi Lietuvos miškų instituto
darbuotoja dr. R. Murkaitė

B

Šiemet lapkričio 5 d. sukako 100 metų, kai gimė biologijos mokslų daktarė Rūta Elena
Murkaitė, 1960–1983 m. dirbusi Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute mokslo
darbuotoja. Ji daug prisidėjusi prie miškininkystės mokslo raidos Lietuvoje.

ūsimoji mokslininkė gimė ir augo
mokytojų Jono ir Elenos Murkų šeimoje Šiauliuose. Jos tėtis, aukštaitis iš
Šimonių krašto, vos susikūrus Lietuvos valstybei, ėmėsi švietimo įstaigų organizavimo:
Šiauliuose 1920 m. atidarė parengiamuosius
kursus, išaugusius į suaugusiųjų gimnaziją.
Rašė pradžios mokykloms skirtus vadovėlius. Jo parengta knygelė „Vaikų darbymečiui“ susilaukė net 37 leidimų. Pradžios mokyklos mokytoja dirbo ir Elena Murkienė,
tad Rūtai, vyriausiajai iš keturių seserų, pradžioje nekilo problemų dėl išsimokslinimo,
bet vėliau teko nueiti ilgą ir sunkų kelią iki
diplomo, patirti sunkią tremtinės dalią.
1929–1937 m. ji mokėsi Šiaulių valstybinėje mergaičių gimnazijoje, kurią baigusi 1937 m. rudenį įstojo į Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Biologijos skyrių. 1940 m.
fakultetą perkėlus į Vilniaus universitetą, ten tęsė studijas. Bet uždarius 1943 m.
universitetą, diplomo nespėjo gauti.
Vokiečių okupacijos metais Rūta mokytojavo Linkuvoje, nuo 1944 m. – Šiaulių
II-je gimnazijoje.
Neįtikusią tarybų valdžiai mokytoją
1946 m. suėmė ir 10 metų ištrėmė į Sibirą, kur Solikamsko-Taišeto lageriuose teko
kirsti mišką, gaminti pabėgius, kasti žvyrą į vagonus. Nuo 1955 m. vidurio leidus
laisvai gyventi Janisejsko rajone, ji įsidarbino gelžbetonio fabriko laboratorijoje.
Atlikusi skirtą bausmę, 1956 m. birželį
išvargusi Rūta grįžo į Lietuvą, apsigyveno
Kaune, bet apie metus sirgo. Kiek sustiprėjusi 1957 m. vėl įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą tęsti biologijos
studijų neakivaizdiniame skyriuje. Pragyvenimui įsidarbino LMA Biologijos instituto Kauno botanikos sode darbininke,
rūpinosi reabilitacija. 1957 m. lapkritį atgavusi visas pilietines teises, Rūta nuo 1958
m. perėjo į VU Gamtos mokslų fakulteto
stacionaro skyrių, 1960 m. įgijo diplomą.
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Tais pačiais metais R. Murkaitė įsidarbino tuometiniame Lietuvos miškų ūkio
mokslinio tyrimo institute: dirbo Miško
apsaugos skyriuje, nuo 1967 m. – Miško
želdinimo skyriuje. Vadovaujant dr. Vytautui Ramanauskui, dalyvavo moksliniuose
tyrimuose: „Pušies, eglės ir ąžuolo pliusinių medžių atranka ir pušies miško sėklinių plantacijų veisimas vegetatyviniu būdu“
(1963 m.), „Geriausių eglės formų Lietuvos
sąlygose sėklinių sklypų išskyrimo rekomendacijų paruošimas“ (1964–1965 m.),
„Drebulės ir maumedžio sėklinių sklypų
ir plantacijų įveisimas rūšinėms ir hibridinėms pirmos kartos sėkloms gauti rekomendacijų paruošimas“ (1966–1968 m.),
„Geriausių paprastosios pušies populiacijų
ir pliusinių medžių genofondo tyrimai ir jų
selekcinis įvertinimas Lietuvos ir Kaliningrado srities miškuose“ (1969–1970 m.).
Vykdydama minėtus miškotyros darbus, R. Murkaitė tyrinėjo žiedadulkių sklaidymosi ypatumus, daugiausia dėmesio skirdama drebulės žydėjimui bei derėjimui,
drebulės ir tuopų hibridų auginimo perspektyvoms, ruošiant klonų mišrinimo schemas drebulės sėkliniuose sklypuose ir plantacijose. Drebulė yra dvinamis augalas, jos
sėklinių sklypų ir plantacijų įveisimas skiriasi nuo pušies ir eglės plantacijų įveisimo,
todėl drebulės sėkliniame sklype ar plantacijos nedideliame plote turėjo būti sukaupti
geriausių vyriškų ir moteriškų klonų atstovai ir sudarytos palankios sąlygos jiems žydėti, kryžmiškai apsidulkinti, kad drebulės
išaugintų sėklų derlių su geresnėmis paveldimosiomis savybėmis. Sėkliniai sklypai ir
plantacijos turėjo būti įveisti pagal vieningą mišrinimo schemą, kuri ateityje įgalintų
lengvai ir greitai patikrinti sklypui ar plantacijai panaudotų motinmedžių paveldimąsias savybes. Drebulės žiedadulkių sklaidymo tyrimai, taip pat drebulių auginimo ir
derėjimo ypatumai medynuose ir atskirose
grupėse parodė, kad sėkliniuose sklypuose

ir plantacijose vyriškus ir moteriškus individus tikslinga sodinti 5–6 m atstumu vienas nuo kito. Esant tokiam išdėstymui, ant
moteriškų individų vaisinių žirginių patenka daugiausia žiedadulkių ir susidaro pačios
geriausios sąlygos skiepams gausiau žydėti
ir derėti.
Tyrimus R. Murkaitė apibendrino disertacijoje „Drebulės (Populus tremula
L.) formos, biologija ir sėklinio dauginimo perspektyvos Lietuvoje“, kurią apgynė
1974 m. spalį. Jos pasiūlyti drebulės hibridizacijos metodai aktualūs ir dabar.
Perėjusi 1971 m. dirbti į instituto Miško
dirvožemių ir miško tipologijos skyrių, kuriam tuo metu vadovavo dr. Stasys Karazija, biologė dalyvavo tiriant Lietuvos ir Rytprūsių miškų biologinę ir ekologinių sąlygų
įvairovę, jų tipologinę struktūrą. Temas, į
kurias ji gilinosi, atspindi šie pavadinimai:
„Ištirti miškų biogeocenozes ir jų kitimą
ūkinės veiklos įtakoje, nustatyti potencinį
miškų produktyvumą, patikslinti tipologines klasifikacines sistemas, paruošti pasiūlymus dėl optimalios Pietų Pabaltijo medynų struktūros“ (1971–1974 m.), „Paruošti
rekomendacijas įdiegimui regioninių priemonių sistemų, užtikrinančių miško resursų panaudojimą ir atkūrimą pagal ūkines miško tipų grupes Lietuvos TSR ir
Kaliningrado srityje“ (1976–1980).
Dr. Rūta Murkaitė buvo miško bendrijų
žemutinių ardų augalijos floristinės sudėties tyrėja, 1977 m. išleistos monografijos
„Lietuvos miškų augalai“ pagrindinė autorė. Mokslininkė buvo ir aktyvi visuomenininkė, daug nuveikė kraštotyros srityje.
Išėjusi 1983 m. į pensiją, ji domėjosi
Miškų institute vykdomais tyrimais, visuomeniniu-politiniu gyvenimu šalyje, turėjo savo aiškiai išreikštą nuomonę. 2009
m. buvusios kolegės netekome.
Prof. habil. dr. Stasys KARAZIJA,
Doc. dr. Rimvydas GABRILAVIČIUS

Valtra –- patikimas partneris miške

Nedvejok – rinkis
profesionalų miško
traktorių VALTRA!

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
2018 lapkritis
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt ● www.rovaltra.lt
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Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške –
Viskas vienoje vietoje
IŠKLAUSYSIME
PAKONSULTUOSIME
PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

G. Janiškienės nuotr.

PONS S E

Prognozė: augs didesnių miško
mašinų poreikis
Lapkričio 9 dieną UAB „Konekesko
Lietuva“ miško specialistams demonstravo Suomijos įmonės „Ponsse“ medkirtes „Ergo“ ir „Scorpion“ ir to paties gamintojo medvežes „Buffalo“ ir
„Elephant“. Jonavos miške susirinkusieji turėjo galimybę atidžiai apžiūrėti demonstruojamas mašinas, į jas įlipti, taip
pat pamatyti jas dirbančias realiomis
darbo sąlygomis.
UAB „Konekesko Lietuva“ Statybinės
ir miško technikos departamento direktorius Giedrius Cicėnas pristatė „Ponsse” miško mašinas, atskleisdamas jų
techninius privalumus ir pabrėždamas patogumą jomis dirbti. Anot Giedriaus, nauja moderni technika – tai investicija, kuria
pasiekiama ne tik didesnio darbo našumo,
bet ir didesnio darbo patrauklumo.
„Nauja mašina operatoriui, žinoma,
patiks labiau. Be to, įsigijus naują gerą
techniką vėliau ją bus galima nesunkiai
parduoti antrinėje rinkoje, apie tai pirkėjai
irgi pagalvoja“, – atskleidė departamento
direktorius.
G. Cicėno manymu, miško kirtimo sąlygų kitimo tendencijos dabar yra tokios,
kad ne mažesnių, bet didesnių miško mašinų įsigijimo poreikis augs, jos yra ateitis.

Medkirtės „Ergo“ ir „Scorpion“
Miškininkams jau seniai žinomas
medkirtės modelis „Ergo“ nuolat tobulinamas. Ši mašina renginyje buvo pristatyta
su įdiegta ERGO8W aktyvaus rėmo funk-

cija, kuri suteikia daugiau komforto operatoriui, be to, ja naudojantis didėja darbo našumas. Eksploatuoti ir aptarnauti šią
įrangą nėra sudėtinga.
Medkirtė „Scorpion“ gaminama nuo
2015 metų, ji brangesnė už „Ergo“, bet labai paklausi rinkoje. Ypač išsiskiria „Scorpion“ kabina – ji sukasi ten, kur sukasi strėlė.
Operatoriui nereikia atlikti jokių papildomų
veiksmų. Tai ne tik didelis patogumas dirbančiajam, tokia konstrukcija žymiai padidina darbo spartą. Žmogui nereikia galvoti
apie judesius, jis pasisuka automatiškai ir iš
karto pamato priešais save medį. „Scorpion“
ir „Scorpion King“ pasižymi didele strėlės
kėlimo bei sukimo jėga, išskirtinai dideliu
stabilumu, palyginti mažu slėgiu į gruntą.
„Scorpion“ puikiai tinka retinimo darbams.
Šiuo metu Lietuvoje dirba viena „Scorpion“
medkirtė, jau užsakytos dar dvi, kurios netrukus bus pristatytos pirkėjams.

Medvežės „Buffalo“ ir „Elephant“
Medvežė „Buffalo“ Lietuvos miškininkams gerai žinoma, mūsų šalyje naujų tokių mašinų dirba per 20, jos tikrai populiarios (2018 metais parduotos 6 naujos). Tai
tvirtos, vienu metu daug medienos išvežti
galinčios mašinos.
„Elephant“ – itin didelio masto darbams skirta mašina, ji puikiai tarnauja ilgesniems traukimo atstumams įveikti ir
kai darbo sąlygos yra sudėtingos. Teigiama, kad sunkiasvorė „Elephant“ gali sutaupyti 4-5 reisus, palyginti su mažesnėmis mašinomis.
Ir „Buffalo“, ir „Elephant“ medvežėse
gali būti įdiegtos aktyvaus rėmo funkcijos,
suteikiančios komforto operatoriui – kad
visada, nesvarbu, kaip judės mašina, jis sėdėtų lygiai – taip lyg plauktų.
MG ir UAB „Konekesko Lietuva“ inf.

„Ponsse“ miško mašinos
Medkirtė „Ergo“
Svoris

Medkirtė „Scorpion“

Medvežė „Elephant“

Medvežė „Buffalo“

21500 kg

21900 kg

22800 kg

18600 kg

-

-

18000 kg

14000 kg

Prošvaisa

600 mm

655mm

800 mm

680 mm

Variklio galia

Keliamoji galia

210 kW

210 kW

210 kW

210 kW

Ratų traukimo galia

-

170 kN

220 kN

185 kN

Strėlės kėlimo galia

250 kNm

252 kNm

160 kNm

140 kNm

Strėlės posūkio galia

57 kNm

57 kNm

33 kNm

33 kNm

-

-

5,8 → 6,25 kv.m

4,5 → 5,2 kv.m

Pakrovimo aikštelės plotas
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Prie Mergelių akelių ežerų rekonstruotame vienkiemio pastate atidaromas ornitologinis centras:
Dzūkijos NP direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius (kairėje) perima simbolinį raktą iš rangovų –
UAB ,,EXPOLITA“ direktoriaus Vyto Arbačiausko

Prie ornitologinio centro iškelta 40
inkilų paukščių stebėjimui

Ornitologinio turizmo plėtra
Dzūkijos nacionaliniame parke  
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijoje 2018 m. spalio 18 d. surengtas
projekto „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebržos slėnyje“ įgyvendinimo rezultatų aptarimas ir pristatymas visuomenei. Projektas buvo remiamas Europos regioninio plėtros fondo
lėšomis, jo bendra vertė – 958 tūkst. eurų, iš jų 335 tūkst. eurų teko Dzūkijos nacionaliniam parkui, kitas lėšas
panaudojo projekto partneriai – Lietuvos ornitologų draugija ir Lenkijos Biebržos nacionalinis parkas, kuris yra
didžiausias iš 23 Lenkijos nacionalinių parkų – Bebros upės slėnyje užima 59223 ha plotą, o šių metų rugsėjį
pažymėjo savo veiklos 25-metį.

A

ptarime dalyvavę Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis,
Varėnos rajono savivaldybės meras Algis
Kašėta, Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato
direkcijos vadovas Eimutis Gudelevičius
bei Biebržos (Lenkija) nacionalinio parko
atstovas Bogdan Browarski pasidžiaugė,
kad bendromis partnerių pastangomis šis
Lietuvos ir Lenkijos projektas ne tik buvo
sėkmingai įgyvendintas ir sulaukė visuomenės pritarimo bei paramos, bet ir suvienijo bendraminčius gamtosaugininkus.
Įgyvendinant šį projektą, netoli Merkinės miestelio prie Mergelių akelių ežerų
rekonstruotas apleistas vienkiemio pasta-
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tas, jame įrengtas ornitologinis centras su
mokomąja klase. Šalia – stovyklavietė, prie
jos iškelta 40 inkilų paukščiams, kuriuos
galės stebėti čia apsistoję parko lankytojai,
turistai. Prie Nemuno ir Straujos upių santakos pastatyta paukščių stebėtojams apžvalgos platforma su informaciniu stendu,
kokius paukščius ir kada galima stebėti.
Vykdant projektą pritaikytos retiems
paukščiams perėti ir dvi didelės sąnašinės
smėlio salos Nemune prie Merkinės. Anksčiau šiose salose kūrėsi žuvėdros, kirai, tilvikiniai paukščiai, bet bėgant metams jos
apaugo žolėmis, medžiais ir krūmais, tapo
netinkamos gyventi sparnuočiams.
Prie šių salų tvarkymo ir sąlygų
paukščiams perėti gerinimo laisvalai-

kiu prisidėjo ir Merkinės miestelio bendruomenė, muziejaus, Kultūros centro
darbuotojai. Organizuojant talkas salose buvo iškirsti uosialapiai klevai, menkaverčiai krūmokšniai, atsivėrė erdvės
vandens paukščiams. Tam, kad nesuželtų
nauji sąžalynai, vienoje salų apgyvendinta 10 herefordų veislės galvijų, kuriuos
globoti ir prižiūrėti ėmėsi merkiniškis
Algimantas Dzimanavičius.
Viena iš svarbiausių ornitologiniu požiūriu teritorijų Dzūkijos nacionaliniame
parke – buvęs karinis poligonas, kur buvo
svarbiausia tetervinų tuoktavietė Pietų
Lietuvoje. Per ilgą laiką plynė apaugo medeliais, todėl siekiant praplėsti tetervinų
tuoktuvėms tinkamus plotus 1,4 ha plote

ALGIMANTO ir MINDAUGO ČERNIAUSKŲ nuotraukos

Gamtosauga

Į Nemuno upės salą liepos viduryje plaustu atplukdyti
herefordų veislės galvijai, kad nuėstų perteklinę augaliją

buvo iškirsti medžiai ir krūmai, vėl atverta plynė.
Vykdant projektą nemažai dėmesio
skirta ir edukacinei veiklai. Gamtos pažinimo turistams sukurta 18 maršrutų
– nuo Dzūkijos nacionalinio parko iki
Biebžos slėnio, išleista 11 leidinių: že-

mėlapis su ornitologiniais maršrutais po
Dzūkijos regioną ir Biebžos slėnį, ornitologinis kišeninis vadovas po Dzūkiją, populiari knyga „Laukinės gamtos glūdumose“ ir kt.
Merkinės lankytojų centre gamtos garsovaizdžio metraštininkas Vidmantas Blažys

pristatė sukurtą kompaktinę plokštelę
„Dzūkijos ir Bebržos gamtos garsai.“ Bebržos parke įrašyta apie 25 rūšių, o Dainavos
krašte – per 65 rūšių gyvūnų garsų.
Gamtininkas dr. Eugenijaus Drobelis
pristatė neseniai išleistą savo knygą „Laukinės gamtos glūdumoje“, kurioje sakė norėjęs parodyti, kuo Dainavos giria gamtiniu požiūriu skiriasi nuo kitų Lietuvos
teritorijų, kokius reliktinius gyvūnus ir augalus jis čia matė per 40 metų ir dar galima
pamatyti dabar.
Ornitologinio turizmo ekspertas Marius Karlonas taip pat pristatė savo leidinį „Paukščių stebėtojo gidas Dzūkijos regione.“ Jame detaliai informuojama, kur,
kokioje vietoje, kokiu metų ir kokiu paros
laiku galima išgirsti paukščių balsus. Tai
įtaigus vadovėlis, norintiems pažinti sparnuočius. Šį leidinį nemokamai galima atsisiųsti PDF formatu iš Lietuvos ornitologų
draugijos tinklalapio http://www.naturetourism.eu/medija-leidiniai/leidiniai.
VSTT direktorius Albertas Stanislovaitis palinkėjo projekte dalyvavusiems
gamtosaugininkams, kad susirinkus po
kelių metų galėtume pasidžiaugti ne tik
padidėjusiu turistų srautu, bet ir dar ne
viena dr. Eugenijaus Drobelio ir kitų gamtininkų išleista knyga.
Parengta pagal VSTT ir Dzūkijos NP inf.

Vaizdas į Nemuno kraštovaizdžio draustinį ir salą nuo Merkinės apžvalgos bokšto
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Vyriausybė pratęsė terminą Kuršių nerijos
NP tvarkymo planui parengti
Vyriausybė šių metų spalio 24 d. nutarė iki 2019 m. spalio 31 d.
pratęsti terminą naujam Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planui parengti. Taip pat Vyriausybė pritarė pasiūlytiems
Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir
Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimams ir teiks juos Seimui.
Šių pakeitimų tikslas – nustatyti, kad saugomose teritorijose
esančių kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosauginiai
reikalavimai būtų nustatomi saugomų teritorijų planavimo schemose, o valstybinių draustinių atveju – tvarkymo planuose.

Kuršių nerijoje vyksta aplinkos tvarkymo darbai
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys
ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Kuršių nerijoje atlieka
įvairaus pobūdžio miškų ir gamtotvarkos darbus: vykdomi medynų
pertvarkymo, nepageidaujamos augmenijos šalinimo, sanitariniai ir
kiti būtini miško kirtimai. Miško tvarkymo darbai vykdomi vadovaujantis Kuršių nerijos NP vidinės miškotvarkos projektu 2013–2022 m.
Įgyvendinat ES SF projektą „Gamtotvarkinių priemonių įgyvendinimas NATURA 2000 teritorijoje (I)“, Naglių gamtos rezervate numatyti specialieji gamtotvarkiniai kirtimai (58,4 ha plote),
siekiant pašalinti į pilkąsias kopas plintančią sumedėjusią augaliją. Juodkrantės girininkijoje 19,6 ha plote bus iškertamos kalninės pušys, siekiant kirtavietes atkurti paprastąja pušimi ir beržu.
Smiltynės miške formuojant atviras erdves, 2006 m. degvietėje
(55,6 ha plote) šalinami nepageidaujami medžiai.
,,Kadangi kopos ir atviri kraštovaizdžiai yra didžiausia Kuršių
nerijos vertybė, neleidžiama apaugti medžiais ir krūmais kopoms,
pamario ir pajūrio palvėms, pievoms, palaipsniui didinamas kraštovaizdžio mozaikiškumas, siekiama išlaikyti kuo mažiau pakitusias ir unikalias Kuršių nerijai būdingas buveines“, – sako Kuršių
nerijos NP direkcijos direktorės pavaduotoja Lina Dikšaitė.
Be minėtų darbų Juodkrantės ir Nidos girininkijose numatyti
retinimo kirtimai (3,2 ha) ir jaunuolynų ugdymas (0,5 ha).
Šiemet vasaros pradžioje Juodkrantės miškuose išplitę verpiko
vienuolio masinio dauginimosi židiniai pažeidė apie 190 ha eglės
medynų, o labiausiai pažeistą 0,4 ha plotą teko iškirsti plynu sanitariniu kirtimu. Tam, kad neišplistų antriniai medžių kenkėjai,
kitą pavasarį gali tekti dar dalį pažeistų medžių iškirsti.

Gamtotvarkos darbai Žagarės regioniniame parke  
Žagarės regioninio parko direkcija pernai pradėjo vykdyti
projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Natura 2000
teritorijose“. Paminėtini darbai paukščių (PAST) ir buveinių apsaugai (BAST) svarbiose teritorijose: tai Žagarės miško, Mūšos tyrelio pelkės miško ir Vilkijos upės slėnio tvarkymas.
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Vykdant BAST Mūšos tyrelio miško tvarkymą, 11,8 ha iškirstos ir pašalintos menkavertės atžalos. PAST Vilkijos upės slėnyje
(4,7 ha) nušienauta, iškirsta ir pašalinta žolinė bei sumedėjusi augmenija. BAST Žagarės miške (29,7 ha) iškirsta ir pašalinta sumedėjusi augmenija.
Šiomis gamtotvarkos priemonėmis siekiama sudaryti sąlygas
buveinėms ir rūšims atsikurti, jas išsaugoti. Gamtotvarkos darbai
Žagarės regioniniame parke vyks iki 2020 m.

Ilgiausias Lietuvoje grįstas pažintinis takas –
į Mūšos tyrelio pelkę
Mūšos tyrelio pelkė – vienas išskirtinių Žagarės regioninio
parko kraštovaizdžio elementų. Prieš trejus metus atidarytas Mūšos tyrelio pelkės pažintinis takas buvo įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą, kaip ilgiausias pelkėje lentų takas – jo ilgis 3605,87 m.
Bendras tako ilgis į vieną pusę su lentų ir natūralaus grunto taku
– 4480 m.
Pirmame pažintinio tako įrengimo etape buvo pastatytos 9
stotelės, supažindinančios su telmologiniu draustiniu, aukštapelkės augalais ir gyvūnais. Tako pradžioje buvo įrengta poilsiavietė
su pavėsine, nuo jos lentų taku galima keliauti iki apžvalgos bokšto, skirto pelkės biologinės įvairovės stebėjimui. Toliau takas vingiuoja iki Tyrelio akmens ir grįžta atgal.
Kai bus nutiesta papildoma 2170 m ilgio lentų tako atkarpa,
lankytojai galės rytine Miknaičių ežero pakrante sugrįžti į pažintinio tako pradžią. Pakeliui bus įrengtos dar dvi stotelės, supažindinsiančios su vabzdžiais ir Natura 2000 teritorija draustinyje.
Mūšos tyrelio pelkės pažintinis takas išliks ilgiausiu lentų takų
Lietuvoje – jo ilgis bus daugiau kaip 5775 metrai. Norint nueiti
visą pažintinio tako maršrutą, reikia ryžtis per 8 km žygiui.
Lankantis Mūšos tyrelio pažintiniame take Žagarės regioninio parko direkcija prašo laikytis rimties, netriukšmauti ir nešiukšlinti (keliaujant taku nėra nė vienos šiukšliadėžės, tik poilsiaŽagarės regioninio parko direkcijos archyvo nuotr.

VMU archyvo nuotrauka

Gamtotvarkos darbai Kuršių nerijoje

Gamtosaugos
naujienos

Gamtosauga

vietėje tako pradžioje), laikytis gaisrinės saugos. Gaistras Mūšos
tyrelio pelkei būtų pražūtingas, jis sunaikintų negrįžtamai šį išskirtinį gamtos kompleksą, todėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sprendimu Mūšos tyrelio pažintinis takas paskelbtas nerūkymo zona.

Atkuriamos Amalvos ir Kamanų pelkės
Europos Sąjungos LIFE+ programos projektu „Hidrologinio
režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ LIFE13
NAT/LT/000084 siekiama atkurti tinkamas hidrologines sąlygas
Amalvos ir Kamanų pelkėse, sudarant prielaidas atsikurti prioritetinėms Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėms ir pelkių
ekosistemų atliekamoms funkcijoms.
Pelkių augalijos monitoringo rezultatai rodo, kad atliktos gamtotvarkos priemonės turėjo neabejotiną palankų poveikį Amalvos
aukštapelkių ir pelkinių spygliuočių miškų augalijos atsikūrimui.
Susiformavo ištisinė aukštapelkėms būdingų kiminų danga, akivaizdžiai padidėjo aukštapelkių plynėms būdingų augalų gausumas. Didžiausi palankūs augalijos pokyčiai dėl vandens lygio pakėlimo nustatyti kimininių spanguolynų, vaivorynų bendrijose.
Įgyvendinant projektą parengtas Amalvos pelkės gamtotvarkos
planas, kuriame numatyti tolesni žingsniai atkuriant vandens
lygį, geriau subalansuotas teritorijos naudojimas ir tvarkymas,
taip sudarant prielaidas palaipsniui atsikurti Amalvos pelkės ekosistemai ir susigrąžinti jos visuomenei teikiamas paslaugas. Pagal
sutartį vietos ūkininkui skirta 16 mėsinių galvijų drėgnų durpinių
pievų priežiūrai. Paaukštinti, renovuoti ar naujai įrengti pylimai
(6,6 km) vandens lygio pelkėje palaikymui ir prietakos į gretimas
teritorijas sumažinimui.
Projekto vadovo Argaudo Stoškaus manymu, vandens lygio
pakėlimas tiesiogiai paveiks apie 200 ha durpyno ir palaipsniui
lems pokyčius apie 370 ha plote. Hidrologinio režimo atkūrimo
darbai kainavo apie 400 tūkst. eurų.
Kamanų pelkėje buvo patvenkti grioviai visoje gamtinio rezervato teritorijoje. Dauguma tvenkimų atlikta aukštapelkę juosiančiuose miškuose. Iš viso įrengta per 300 įvairaus tipo pertvarų blokuojant 37 km griovių.

Miškininkų parama baliniams vėžliams
Lietuvoje dauguma balinių vėžlių buveinių paskelbtos ES
svarbos saugomomis Natura 2000 tinklo teritorijomis. Šie saugomi gyvūnai dažniausiai aptinkami Dzūkijoje – Lazdijų rajono ir
Druskininkų miesto savivaldybių teritorijose.
Tarp Metelių ir Veisiejų regioninių parkų esančiame Bestraigiškės miške, Lapotežerio ežerėlyje taip pat gyvena nemaža saugomų balinių vėžlių populiacija. Gegužės pabaigoje – birželį šių
vėžlių patelės gali nuo vandens telkinio nutolti nuo kelių šimtų
metrų iki kilometro ir daugiau, ieškodamos tinkamo smėlėto atvi-

ro saulėto šlaito kiaušiniams dėti. Kadangi baliniai vėžliai yra labai reiklūs buveinėms, būtina atkurti arba dirbtinai suformuoti
jų buveines.
Įgyvendinant 2017 m. birželio mėn. 5 d. aplinkos ministro
įsakymu patvirtintą Bestraigiškių kaimo apylinkių gamtotvarkos
planą, Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio padalinio
miškininkai, bendradarbiaudami su Metelių regioninio parko direkcija, Bestraigiškės miške šiemet iškirto 10 arų plotą, kuriame
išraus kelmus, padarys smėlio atodangą ir suformuos šlaitą, kad
kitų metų pavasarį Lapotežeryje gyvenantys baliniai vėžliai rastų
patogią kiaušinių dėjimo vietą.
VMU Veisiejų regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas
Rimas Tumosa įsitikinęs, kad atsargus žmogaus įsikišimas padės
išsaugoti šių retų gyvūnų populiaciją. Jeigu šis sumanymas pasiteisins, kitais metais planuojama pašalinti augmeniją nuo kito Lapotežerio šlaito, kad būtų daugiau šviesos ir šilumos vėžliams.

Griežtesnė medžioklės kontrolė
tauriųjų elnių rujos metu
Aplinkos apsaugos departamentas informavo, kad tauriųjų elnių rujos metu nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 15 d. aplinkosaugos pareigūnai giežčiau kontroliavo šių gyvūnų medžioklę, organizuoti
146 reidai. Pareigūnai nustatė 14 medžioklės taisyklių pažeidimų,
iš jų – neteisėtai sumedžioti 2 tauriojo elnio patinai. Pažeidėjams
iškeltos administracinių nusižengimų bylos, iš jų paimti pažeidimų padarymo įrankiai ir priemonės, medžioklės dokumentai.
Parengta pagal AM, VMU, VSTT tinklapių inf.

Akcija „Šimtmečių girios” sostinėje
Šių metų pavasarį, palaikoma Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos skautijos ir kitų organizacijų, startavo pilietinė iniciatyva
„Šimtmečių girios”, jos tikslas – sodinti nedideles progines giraites valstybės 100-mečio sukakčiai pažymėti.
Lapkričio 4 d. tokia akcija buvo surengta Vilniuje, jos dalyviai
Vikingų gatvėje per valandą pasodino 500 eglių ir pušų giraitę.
Talkoje dalyvavę Valstybinių miškų urėdijos ir sostinės savivaldybės miškininkystės specialistai pamokė, kaip reikia sodinti, ir
aprūpino sodintojus sodinimo įrankiais. Sodinukams įsigyti lėšų
skyrė užsienio lietuviai Vytas ir Aušra Brazaičiai, Robertas ir Nijolė Kupstas-Byla. Renginyje dalyvavo Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras
Koryzna, kiti renginio organizatoriai.
Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko teigimu, tokios pilietinės iniciatyvos suburia žmones prasmingiems darbams, visuomet yra sveikintinos ir neša naudą valstybei
ir visuomenei.
Po sodinimo visi dalyviai rinkosi prie laužo, kur vaišinosi kariška grikių koše ir arbata, dalinosi
renginio įspūdžiais.
Vilniaus miesto mero R. Šimašiaus teigimu, šiemet sostinėje pasodinta apie 5000 medelių. Siekiama, kad Vilnius taptų žaliausia
Europos valstybių sostine.
Parengta pagal Viniaus miesto
savivaldybės inf.
2018 lapkritis
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LMPF tarybos posėdyje svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai
Pateikė darbo apmokėjimo projektą
Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) tarybos posėdyje lapkričio
23 d. dalyvavusi LMPF pirmininkė Inga Ruginienė informavo, kaip vyksta Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės
derybos su Valstybinių miškų urėdijos administracija dėl
kolektyvinės sutarties, pristatė Jungtinei atstovybei pateiktą darbo apmokėjimo sistemos projektą. Tai tik pirminis
variantas, todėl dar nėra galimybių spręsti apie darbuotojų
atlyginimų pokyčius, įvedus naują darbo užmokesčio sistemą. Tarybos nariai įpareigojo Jungtinę atstovybę kolektyvinėse derybose siekti maksimaliai palankaus rezultato.
Apie kolektyvinių derybų eigą tarybos nariai įsipareigojo
informuoti savo organizacijų profesinių sąjungų narius.

Nutarta sumažinti nario mokestį
Taryboje taip pat buvo tartasi dėl profesinės sąjungos nario
mokesčio dydžio, keičiantis mokesčių sistemai. Nustačius, kad
socialinio draudimo mokesčio dalis, kurią už darbuotoją mokėjo
darbdavys, nuo 2019 01 01 bus priskaičiuojama prie darbuotojo
darbo užmokesčio, formaliai jis padidės. Nuo šios sumos skaičiuojant 1 proc. dydžio nario mokestį, profesinės sąjungos nariams jis
išaugtų, todėl nutarta profesinės sąjungos nario mokestį sumažinti iki 0,8 proc.

Profesinės sąjungos jungsis etapais
Dar kartą buvo tartasi dėl profesinių sąjungų jungimosi procedūrų. Kadangi 36 profesinių sąjungų susijungimo procedūra yra
labai sudėtinga, reikalauja vieningų veiksmų, nutarta pirmame
etape profesinėms sąjungoms susijungti pagal VMU struktūrinius padalinius, toliau savo veiksmus koordinuojant per sudarytą
profesinių sąjungų jungtinę atstovybę. Neatsisakyta ir galimybės
ateityje susijungti į vieną didelę profesinę sąjungą.

Minės profsąjungos šimtmetį

Prenumeruokite žurnalą „Mūsų girios“ 2019 metais
Žurnalą galite užsisakyti Lietuvos pašto skyriuose. Žurnalo indeksas –
5057, indeksas prenumeruojant su nuolaida (studentams, pensininkams
ir žmonėms su negalia) – 5058.
Pageidavimą prenumeruoti žurnalą galite pateikti ir el. paštu
gintaremusugirios@gmail.com. Gavę jūsų laišką patvirtinsime
jūsų užsakymą ir atsiųsime jums sąskaitą prenumeratai apmokėti.

2019 m. sukanka 100 metų, kai susikūrė LMPF pirmtakė –
profsąjunga, kuri išsivystė iki dabartinės Lietuvos miško ir miško
pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos. Nutarta paminėti šią sukaktį 2019 m. gegužės 19 d. oficialiu renginiu, skirtu
profesinių sąjungų nariams bei miškininkų ir medienos apdirbėjų bendruomenei. Detalesnę renginio programą pavesta paruošti
LMPF valdybai.

Planuojamas 2019 m. suvažiavimas

Rašydami elektroninį laišką, prašome, nurodykite:
prenumeratoriaus vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą, kodą),
prenumeratos laikotarpį (kurių 2019 metų mėnesių žurnalus
		 prenumeruojate, pavyzdžiui, 1 – 12 mėn. arba 1 – 6 mėn.),
kiek žurnalo vienetų prenumeruojate (vieną ar daugiau),
leidinio pristatymo adresą.

Vadovaujantis LMPF įstatais, kitais metais turi įvykti ir LMPF
IX-sis suvažiavimas, kurio metu turi būti renkami LMPF valdymo organai. Nutarta suvažiavimą šaukti 2019 m. spalio mėn. Konkreti data ir darbotvarkė, LMPF valdybai parinkus suvažiavimo
vietą, bus nustatytos vėliau.

Žurnalo prenumeratos kaina:
12 mėn – 37,20 eur,
		su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 24,60 eur;		
6 mėn. – 18,60 eur,
		su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 12,30 eur;
1 mėn. – 3,10 eur,
		su nuolaida (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 2,05 eur.

Aptarta situacija dėl BOA (profesinių sąjungų narystės plėtros) projekto vykdymo. Išėjus iš darbo BOA organizatoriui, Šiaurės šalių partneriai sustabdė projekto finansavimą, tačiau, įdarbinus naują organizatorių, finansavimas būtų atnaujintas. Nutarta
ieškoti tinkamo kandidato į BOA organizatoriaus pareigas.

Sprendžiamas narystės plėtros klausimas

LMPF informacija
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Naujos padangos

Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis
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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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Pietų Afrikos Gerosios vilties iškyšulyje auga finbos

Aplink vynuogynus vietoje finbų pasodinti eukaliptų miškai

Mažiausioji Kapo karalystė
Dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Dar 1908 m. vokiečių botanikas Ludwig Diels padalijo pasaulio augaliją į dabar žinomas 6 floristines karalystes:
holarktinę, paleotropinę, neotropinę, australinę, Kapo ir antarktinę. Karalystės – nevienodo dydžio. Didžiausioji
holarktinė nusitęsia per Europą, Aziją, Šiaurės Ameriką ir šiaurinę Afriką. O mažiausioji Kapo karalystė užima tik
pietinį Afrikos kontinento galą ir beveik telpa Pietų Afrikos Respublikos (PAR) teritorijoje (jei neskaičiuosim PAR
teritorijos supamų miniatiūrinių Svazilendo ir Lesoto valstybių). Būtent dėka Kapo floristinės karalystės PAR tarp
visų pasaulio valstybių užima trečią vietą pagal biologinės įvairovės turtingumą.

Savita augalija
Kapo karalystė užima vos 78555 km² arba 0,04 proc. pasaulio
sausumos, tačiau joje aptinkama per 9000 induočių augalų rūšių
(20 proc. visos Afrikos floros), iš kurių 69 proc. yra endeminės,
daugiau niekur kitur nesutinkamos rūšys. Ne mažiau turtingos
ir unikalios yra ir Kapo vandens buveinės. Visoje Kapo karalystėje stulbina santykis tarp ploto mažumo ir gamtos turtingumo.
Dramblių rezervatuose veši
afrikinės portulakarijos
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Afromontaninių miškų reliktiniai
galiūnai podokarpai

Pavyzdžiui, nedideliame (21000 ha) nacionaliniame parke, Keiptauno teritorijoje esančiame Stalo kalne, randama beveik 2290 augalų rūšių – kone dvigubai daugiau nei visoje Lietuvoje.
Dauguma Kapo botaninės įvairovės susijusi su finbomis –
mediteraninio tipo sklerofiliniais krūmynais, priklausomais nuo
gaisrų. Finbų pavadinimas kilęs iš afrikanso kalbos: fijn bosch
reiškia smulkūs krūmai, daugumos čia augančių augalų lapai taip
pat labai smulkūs. Šie krūmynai auga skurdžiuose, dažnai rūgščiuose dirvožemiuose. Finbose vyrauja smulkialapiai erikinių šeimos krūmai ir krūmokšniai, stambialapiai protėjinių šeimos krūmai, meldus primenantys restijinių šeimos atstovai bei žoliniai
geofitai. Skaičiuojama, kad finbų biologinės įvairovės vertė, kurią
sudaro teikiami produktai bei ekoturizmas, kasmet siekia apie 77
mln. PAR randų (daugiau kaip 4,5 mln. eurų). Taigi, Kapo biologinė įvairovė nėra vien tik pamatinė biologinė vertybė, bet ir apčiuopiamos ekonominės naudos šaltinis.
Vakarinėse Kapo karalystės vandenynų pakrantėse ant kvarcinių smėlių formuojasi sandveldas – žemi krūmynai, tik retkarčiais ištisai padengiantys žemės paviršių. Tarp jų būna ir daug
atviro smėlio plotų. Tai ganėtinai negailestinga buveinė, kurioje
daugiausiai auga žolės, formuojančios kupstus, bei kai kurios gerai
prisitaikiusios medžių ir krūmų rūšys.

AUTORĖS nuotraukos

Pažintinės kelionės

Stalo kalnas, apgaubtas ,,staltiese“ vadinamo rūko

Derlingesniuose dirvožemiuose formuojasi renosterveldas –
žolinių augalų gausus krūmynas, kuriame vyrauja miglinių ir astrinių šeimų atstovai bei didelė geofitų įvairovė. Kažkada šiose buveinėse gausiai ganėsi dabar jau beišnykstantys raganosiai – iš čia
ir jų vardas renoster, afrikanso kalba reiškiantis raganosį.

Vietinius medžius keičia atvežtiniai
Plačiuose upių slėniuose Rytų Kape sutinkami Olbanio krūmynai,
kuriuos formuoja žemi medžiai ir tankūs krūmai, juose gausu sukulentų. Drėgnesnėse vietose želia afromontaniniai miškai, tačiau
jie negausūs ir užima nedidelius plotus.
Turistai, ypač atvykstantys į Keiptauną ir jo apylinkes, susiduria su nemaža medžių įvairove, tačiau dauguma jų yra svetimos
ar netgi invazinės rūšys, nebūdingos Kapo karalystei. To priežastys – ir istorinės. Vietinės medžių rūšys negailestingai kirstos nuo
europiečių apsigyvenimo Keiptaune 1652 metais. Plečiantis olandų kolonijai, kirtimai vis intensyvėjo, nes augo medienos poreikis.
Kai nebeliko tinkamų kirtimui medžių, kolonistai pradėjo sodinti
atsivežtinius ąžuolus, pušis, eukaliptus, kurie puikiai prigijo pietinėje Afrikoje. XIX a. iš Australijos atvežtas akacijų ir vairokščių rūšis naudojo gyvatvorėms bei kopų sutvirtinimui. Vėliau atsiradus dekoratyvinių augalų poreikiui, įsivežtos gražiai žydinčios
augalų rūšys: karališkasis ugniamedis, mimozinis palisandramedis, amerikinė lantana, katilėlinis žveltis. Dauguma jų virto invaziniais siaubūnais ir tikra rykšte trapioms Kapo karalystės bendrijoms.
Vakariniame Kape yra vos 125 vietinės medžių rūšys, iš kurių
geriausiai žinomos: paprastasis balkšvis, vietinių vadinamas sidabriniu medžiu, podokarpai (geltonieji medžiai), afrikinis alyvmedis (geležinis medis), Kiggelaria africana (laukinis persikas), Pterocelastrus tricuspidatus (vyšnios medis) bei Sideroxylon inerme
(pieno medis).

Kalnų šlaituose auga alavijai ir klėvotriai

įprastos pelargonijos. Išėjus į Kapo karalystės mišką ar krūmynus,
nenuostabu pašlaitėje aptikti pažįstamos pelargonijos lapus ar pasigėrėti stambiais sniego baltumo kalijų žiedais, iškilusiais virš plačių lapų, o medžių pavėsyje nustebins puokštės melsvų ar violetinių streptokarpų žiedų. Kalnų pievose dažnai matomas didžiulis,
iš žemės kyšantis gumbas, pasipuošęs simetriškais, vėduoklę primenančiais lapais – dvieilis banguvis, mūsų meilenių ir amarilių
giminaitis, pavasarį pražystantis tamsiai raudonu žiedynu. Kažkada šį augalą vietos gyventojų plačiai naudojo įvairiems poreikiams
– gydyti, mumijoms konservuoti ir net žudyti. Tiesa, banguvis
nėra Kapo endemas, nes plačiai paplitęs visoje Užsacharėje.
Labai nuodingos Kuperio
karpažolės

Protėjos – gražiažiedžiai
finbų augalai

Restijinių šeimos
augalai finbose

Vėduokliški dvieilio
banguvio lapai

Laukinių gėlių įvairovė
Būtent Kapo floristinei karalystei turime dėkoti už daugelį gerai mums pažįstamų dekoratyvinių, ypač vazoninių augalų, kaip
klivijos, agapantai, frezijos, kalijos, lobelijos, strelicijos ir visiems
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Kalnų pievoje žydi meilūnas

Pievoje pražydo pelargonijos

Efektingi restijinių šeimai priklausantys augalai

Tikru Kapo karalystės gyventoju galima laikyti meilūną
ti stiprią alergiją, o įkvėpti smulkūs lašeliai gali pažeisti plaučius.
(Brunsvigia radulosa), kuris iš tolo matomu rausvu žiedynu ir plaTarp daugybės Kapo karalystės augalų galima rasti ir mūsiščiais, prie žemės prigludusiais lapais puošia vasarą kalnų pievas.
kiams augalams artimų giminaičių, bet nelabai panašių į mums
Vasarą pievose matomi ir rausvi vienmečio triskiaučio ragišiaus
įprastus. Kalnų pievose galima aptikti kiškiakopūsčių, kurie gežiedai. Dėl panašumo į rusmenes europiečiai kolonistai šį augalą
rokai stambesni už mūsiškius, ne tokie gležni ir žydi alyvų spalvadino laukine rusmene, nors jie nėra giminingi. Užtat ragišiai
vos žiedais. Afromontaniniuose miškuose auga jonažolės. Bet vitapo populiariais dekoratyviniais augalais šilto klimato kraštuosoje Afrikoje paplitusi jonažolė Hypericum revolutum yra krūmas
se, nepaisant to, kad lipniais liaukingais plaukeliais padengti jų
ar net medelis, išsistiebiantis iki 3 m aukščio. Patrinti jo lapeliai
stiebai ir lapai nemaloniai atsiduoda, ypač patrinti. Krūmynuose
skleidžia kvapą, primenantį kario prieskonius.
ir pamiškėse akį džiugina stambūs, balti mūsų vilkdalgių giminaiNenuostabu, kad į PAR plūsta turistai ne tik pamatyti Didžiočių Dietes genties augalų žiedai. Šie patrauklūs ir nereiklūs efemejo penketo – liūtų, raganosių, dramblių, afrikinių buivolų ir leoroidai taip pat paplito tarp šiltesnių kraštų gėlininkų mėgėjų, kai
pardų, bet ir pasigėrėti kvapą gniaužiančia žiedų įvairove. Ypakur netgi tapo invazinėmis piktžolėmis.
tinga trauka pasižymi Stalo kalno nacionalinis parkas ir prie jo
Miškuose ir krūmynuose, pavėsingose ir drėgnose vietose suprigludęs Kirstenbošo botanikos sodas, kuris yra tarp septyneto
tinkamas gausiažiedžio raudminaičio puošnusis porūšis – tikras
gražiausių pasaulio botanikos sodų ir kurio nedidelėje teritorijoje
Kapo endemas. Jo plačiau paplitęs pusbrolis granatinis raudmigalima susipažinti su daugeliu Kapo augalų.
naitis irgi mėgsta pavėsį ir netgi vėsumą, todėl dažniausiai auga
Kapo karalystė – buveinė daugybei gyvūnų
kalnų tarpeklių miškuose, kur jo ryškus žiedynas storu stiebu praIš čia stebėtų gyvūnų yra nemažai endeminių, tik čia tesutinkamų
muša drėgnos miško paklotės sluoksnį, po kuriuo saugiai glūdi
rūšių. Ypač jų daug tarp roplių, vabzdžių ir gėlavandenių žuvų bei
raudminaičių svogūnėliai.
vėžiagyvių.
Vienas iš neįprasčiausių Kapo geofitų yra Eucomis autumnaPAR ir Namibijoje sutinkami akiniuotieji pingvinai gyvena
lis, angliškai dažnai vadinamas ananasine lelija. Šis kalnų pievose
ne ant plikos žemės, kaip jų antarktiniai giminaičiai, o pakransutinkamas augalas išties kažkuo primena ananasą: iš pailgų lapų
čių krūmynuose. Stambesni augalų žiedynai maitina nektarinuskrotelės iškilęs storas cilindriškas žiedynas yra tokios pat žalios
kes, kurių spektras yra nuo kuklių pilkai rusvų paukštelių iki tikrų
spalvos, kaip ir lapai, o jo viršų dar puošia lapų kuokštas – visai
skraidančių brangakmenių, kaip Anthobaphes violacea. Mainais
kaip bendravardžio vaisiaus.
už nektarą jos apdulkina žiedus. Gerai apsidairius krūmynuose
Tarp Kapo gėlių yra nemažai sausažiedžių. Vien šlamučių čia
neretai galima išvysti besimaitinančias dryžuotąauga apie 240 rūšių. Dar daugybė kitų genčių
sias laukines peles. Jos nebaikščios, nevengia žmoatstovų – Phaenocoma, Syncarpha, EdmonNepaprasti Dietes grandiflora žiedai
nių draugijos. Augalija maitina ir gausius stambesdia, žydinčių įvairiausių dydžių, formų ir spalniuosius žolėdžius – dramblius, buivolus, žirafas,
vų sausais žiedais. Uolėtuose ir sausuose Kapo
įvairias antilopes (nuo stambių kanų, kudu, gnu
karalystės retmiškiuose neretai matomi kakiki grakščiųjų impalų ir mažyčių savaninių antilotusus primenantys augalai. Tai sukulentai –
pikių). Visi gyvūnai prisitaikę prie vietinės augalikarpažolės. Kuperio karpažolė yra tikras Kapo
jos, o ši prisitaikiusi prie jų. Pavyzdžiui afrikinių
endemas: įspūdingas iki 7 m aukščio, daugiaportulakarijų krūmynai klesti ten, kur atrodytų
šakę žvakidę primenantis augalas, kurio iš tolo
juos negailestingai nuėda drambliai, tačiau skurslenkiasi beveik visi gyvūnai. Šis augalas ypač
ta ir sunyksta, jei juose ganomos ožkos.
nuodingas – net užtiškusios sultys gali sukel-
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Pažintinės kelionės

Antilopių kudu patinas

Visa Kapo karalystės gamta prisitaikiusi daugiapakopei biologinei įvairovei. Vienas iš tokių pavyzdžių yra vos telpantis į delną neskraidantis mėšlavabalis Circellium bacchus, kurį nesunku
pastebėti ir pro mašinos langą. Tokiam masyviam vabzdžiui ir jo
lervoms reikia didelių mėšlo porcijų. Todėl apsigyvena jis tik ten,
kur lankosi drambliai, buivolai ir kiti atitinkamo „produkto“ kiekio tiekėjai.
Nors dažnam turistui žinduolių ir paukščių įvairovė Kapo karalystėje gali atrodyti didelė, bet iš tiesų taip nėra, nes krūmynuose pašarų kiekis ribotas. Be to, kai kurių endeminių žinduolių ir
paukščių jau nebeliko: dar XIX a. kolonistai visiškai išmedžiojo
kvagas – vieną iš zebrų porūšių ir melsvąsias arklines antilopes.
Visgi turizmas yra reikšminga PAR ekonomikos šaka. Steigiamos valstybinės ir privačios saugomos teritorijos ne tik privilioja turistus, bet ir prisideda prie unikalios biologinės įvairovės
išsaugojimo. Pasidžiaugus stambiausiais gyvūnais, atkreipiamas
dėmesys ir į mažesnius. Sausuose krūmynuose ir savanose neretai sutinkamas gražiai išmarginto šarvo savininkas – leopardinis
vėžlys. Visų turistų džiaugsmas yra pamatyti gero kalakuto dydžio, juodomis plunksnomis bei skaisčiai raudona galvos ir kaklo
oda bei efektingu snapu pasipuošusį pietinį ragavarnį, besimaitinantį sausoje savanos žolėje arba besiilsintį didesniuose medžiuose. Žavūs ir uolų gyventojai damanai, kurie atrodo tarsi visada šypsotųsi.
Kai kur jie gali būti visai nebaikštūs, bet Pietinis ragavarnis
į žmonių gyvenimą nesikiša ir mėgsta išlaikyti pagarbų atstumą. Užtat primatai
gali tapti įkyrūs ir net pavojingi. Griežtai draudžiama maitinti ar palikti atviroje
vietoje maisto, kur yra meškinių pavianų.
Jie greitai pripranta prie gero gyvenimo ir
gali pradėti puldinėti žmones, reikalaudami sau davinio. Suaugusio paviano prisibijo net stambieji plėšrūnai. Markatos, nors
gerokai mažesnės ir ne tokios mirtinai
pavojingos, taip pat gali sukelti panašių
problemų. Storauodegiai galagai yra nedažnai matomi naktiniai gyvūnai, tačiau

Pakrančių krūmynuose kuriasi akiniuotieji pingvinai

turistų stovyklavietėse gali tapti mielu, juokingu, bet kiek įkyroku „priedu”. Paprastai šie mieli gyvūnai užsiima tuo, kuo ir turi
užsiimti padorūs galagai: renka vabzdžius, skrendančius į virtuvės šviesą. Bet kartais tenka juos vaikyti iš šiukšlių dėžės, duonos
krepšio, net nuo stalo, nes įgudo griebti sausainius.

Akivaizdi problema – biologinės įvairovės spartus nykimas
Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad Kapo floristinėje karalystėje
netrūksta gamtos stebuklų, bet, deja, mažiausioji karalystė susiduria ir su didžiausiais pavojais – biologinės įvairovės nykimas
joje yra vienas iš greičiausių pasaulyje. Dėl klimato kaitos, komercinių miškų želdinimo, žemės ūkio bei miestų plėtros, dirvožemio
degradacijos ir invazinių augalų skverbimosi pakito 80 proc. šio
regiono kraštovaizdžio. Natūrali augalija išliko tik buveinių fragmentuose, išsibarsčiusiuose po visą PAR. Juose ir glaudžiasi dar
išlikusi turtinga biologinė įvairovė. Pastaruoju metu kyla ir nauja
grėsmė, ypač augalų įvairovei – atgijusi produktų iš gamtos ėmimo mada. Vargingiau gyvenantys žmonės didžiųjų miestų apylinkėse tiesiog nusiaubia krūmynus, rinkdami pardavimui vaistinius ir dekoratyvinius augalus. Dėl visų šių grėsmių net aštuonios
Kapo regiono saugomos teritorijos paskelbtos Pasaulio paveldo
objektais ir jų išsaugojimas laikomas visos žmonijos tikslu.
Agapanto žiedų nektaru maitinasi
nektarinukė patinas
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Po trumpo ramybės laikotarpio afrikinis kiaulių maras (AKM) vėl dėmesio centre. Vis
daugiau Europos šalių fiksuojami AKM židiniai, užkratas sparčiai plinta ir Kinijoje.
Susirūpinimą taip pat kelia didelio patogeniškumo paukščių gripas, kuris kaimyninėms šalims jau atnešė milijoninius nuostolius. Į Europą atkeliavusi lėtinė
elnių išsekimo liga yra pavojinga ir žmogui.
Šiai situacijai aptarti neseniai Lietuvoje buvo surengtas eurokomisaro Vytenio Andriukaičio susitikimas su mūsų šalies medžiotojais bei tarptautinė konferencija.

Žodis
skaitytojui

L

apkričio slogutis šiemet nepasigailėjo nei elito, nei batvinių. Pateisindamas savo vardą, jis depresijos
prispaustiems gintaro šalies gyventojams
ir jų vedliams drėbė Šekspyro plunksnos
vertus egzistencinius rebusus.
Kas geriau: ar kai anksti švinta, ar
kai vėlai temsta?
Kas blogiau: ar neparodyti vaikui
tekančios saulės, ar tamsų gruodžio
vakarą jį išvaryti ant kalnelio sniego
ieškoti?
Haubicas prie laiko sukiojimo fronto linijos išrikiavo ir retro gvardietės –
senjoros, ir moderno desantininkės –
supermamytės.
Nesikišo tik diedai ir tėvai.
Tačiau ir jiems kraujas užvirė, kai
paaiškėjo, kad ne tik beržinė, bet ir karklinė, ir netgi aukščiausios prabos vyriško diržo VERSACE JEANS košė keliauja į istorijos šiukšlyną.
Nenuostabu, kad tokie rūpesčiai tik
pastabiausiems nesutrukdė pamatyti
šviesos spindulėlius apniukusioj Tėvynės lapkričio padangėj.
Negi nematėt, negi negirdėjot, negi
neskaitėt?!
Pagaliau sulaukėme!
Geroji žiniasklaida dar lapkričio
pradžioje paskelbė gerosios valdžios jai
perduotą gerąją žinią: „Nuo šiol lokius,
lūšis ir vilkus skaičiuos patys gyventojai“ (DELFI 2018 11 09).
Ir tai dar nebuvo viskas.
Nuo šiol ilgais ir niūriais vakarais
anksti ramiai miegoti gali eiti visi Labanoro pušų ambasadoriai ir kovotojai
už Lietuvos miškų laisvę ir nepriklausomybę nuo valstybės.
„Ikea“ tapo didžiausia privataus
miško valdytoja Lietuvoje“ (DELFI
2018 11 16).
Eugenijus TIJUŠAS
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Eurokomisaro susitikimas su
medžiotojais
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
būstinėje spalio 29 d. lankėsi Europos Komisijos narys atsakingas už sveikatą ir
maisto saugą Vytenis Andriukaitis. Susitikimą organizavo Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugija kartu su Europos Komisija.
Tai pirmas kartas, kuomet tokio aukšto lygio pareigūnas lankėsi visuomeninės organizacijos surengtame susitikime. Eurokomisaras išdėstė bendrą laukinių gyvūnų
užkrečiamų ligų situaciją Europoje ir visame pasaulyje. Kalbėta apie valstybinių institucijų bendradarbiavimo trūkumą ar net
jo nebuvimą, esant ligų protrūkiams gamtoje. Pažymėta, kad AKM užkrato plitimo
efektyviai kontrolei būtinas ir Susisiekimo,
Aplinkos ministerijų bei Valstybės sienos
apsaugos tarnybos dalyvavimas. Šiuo metu
bendradarbiauja tik Žemės ūkio ministerija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
Dėl užkrečiamų laukinėje gamtoje
plintančių ligų protrūkių išskirtinio eurokomisaro dėmesio sulaukė medžiotojai,
kurie tiesiogiai susiduria su laukiniais gyvūnais ir gali stipriai prisidėti prie šių ligų
kontrolės. Pažymėtas medžiotojų atsakingas elgesys, esant laukinių gyvūnų užkrečiamų ligų protrūkiams gamtoje, laikantis
būtinųjų biosaugos reikalavimų bei medžiotojų organizacijų svarba, ieškant bendrų sprendimų užkrečiamų ligų kontrolės
bei prevencijos klausimais. Taip pat kalbėta apie informacijos sklaidos svarbą ir būtinybę.
Į diskusiją pakviesti visi norintys išgirsti Europos Sąjungos strategiją kovojant su laukinių gyvūnų užkrečiamų ligų
protrūkiais gamtoje. Susitikime dalyvavo
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimų
centro, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skyrių
atstovai, bet nesudomino kitų valstybinių
institucijų ir Lietuvoje veikiančių kitų medžiotojų asociacijų atstovų. Pastarųjų ne-

sudomino ir po savaitės vykusi tarptautinė
konferencija.

Tarptautinė konferencija
Lapkričio 7 d. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) kartu su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) surengė tarptautinę konferenciją „Afrikinis
kiaulių maras: iššūkiai ir ateities vizija“.
AKM išplitimo situaciją Europoje pristatė
bei apžvelgė būtinąsias biosaugos priemones Europos Komisijos Sveikatos ir maisto
saugos bei Europos Komisijos Žemės ūkio
generalinio direktorato atstovai, Pasaulio
gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Europos regiono atstovybės vadovas, EFSA
atstovaujantis Vokietijos ekspertas iš Friedrich Loeffler instituto. Padėtį Lietuvoje (laukinėje gamtoje ir kiaulininkystės
ūkiuose) pristatė LSMU Veterinarijos akademijos prof. dr. Alvydas Malakauskas.
Apie problemas, su kuriomis susiduria
kiaulininkystės ūkiai AKM grėsmių akivaizdoje, kalbėjo Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas,
apie medžiotojų vaidmenį nuo pat užkrato
patekimo į Lietuvą – Medžiotojų ir žvejų
draugijos pirmininko pavaduotojas Eugenijus Tijušas.
Konferencijoje išsakyta vieninga veterinarijos specialistų nuomonė apie didelę
medžiotojų svarbą AKM viruso kontrolėje. Bet tokios nuomonės nepareiškė Lenkijos ir Latvijos veterinarijos atstovai, kurie
vis dar nelinkę pripažinti medžiotojų kaip
lygiateisių AKM problemos sprendimo dalyvių.

Nauji AKM židiniai
Šiemet balandžio mėnesį nauji AKM židiniai fiksuoti Vengrijoje, rugsėjį – Bulgarijoje. Spalio 14 d. židinys nustatytas
Belgijos pasienyje su Prancūzija ir Liuksemburgu, vos už 65 km nuo Vokietijos.
Virusas aptiktas maždaug prieš mėnesį
kritusių dviejų šernų gaišenose. Dėl AKM
viruso patekimo į Belgiją pasklido net propagandiniai pranešimai – neva užkratas į

mEDŽIOKLė

Afrikinis kiaulių maras
vėl dėmesio centre
ROMUALDAS VARANAUSKAS

AKM židinių valdymas
EFSA rekomendacijose nurodoma, kad
AKM virusu užsikrėtusius šernus reikia
stengtis išlaikyti AKM židinyje. Metodika
taikoma ir kiaulių fermose židiniui neutralizuoti: stabdomas bet koks kiaulių ir kiaulienos judėjimas iš užkrėstos fermos, masinis skerdimas, šios priemonės vyksta vienu
metu. Būtinas bet kokiu atveju griežčiausių biosaugos reikalavimų laikymasis. Ši
sąlyga privaloma ir kiaulių ūkiuose, ir laukinėje gamtoje.
Reikia pripažinti, kad gamtoje siūlomos panašios prevencinės priemonės yra
įgyvendinamos tik ligos pradžioje, kuo-

met kelių šimtų kilometrų spinduliu nėra
užkrėstų zonų. Siūloma židinio vietoje
šernų netrikdyti, jų nemedžioti, teritoriją
aptverti elektrine tvora, žvėris šerti, naudoti spąstus šernų gaudymui ir svarbiausia – surinkti kritusius gyvūnus. Pažymėtina, kad tvora turi sulaikyti ne tik žvėris,
bet ir žmones nuo „migracijų“ per užkrėstą teritoriją. Žinoma, žmogui tokia tvora
suveikia kaip psichologinis barjeras, kad
reikia stabtelėti ir pagalvoti, ar tikrai verta žengti į užkrato zoną. Stambiam laukiniam gyvūnui tokia tvora būna kliūtis tik
esant ramybės būsenoje, netrikdomam jokių veiksnių.
Ši prevencijos metodika naudojama
Čekijoje, kur AKM užkratas pirmą kartą
registruotas 2017 m. birželio mėn. Užkrėsta teritorija buvo aptverta elektrine tvora,
patvoriais išdėlioti repelentai, kurie turėjo
atbaidyti gyvūnus nuo tvorų. Į šernų naikinimo akciją užkrato teritorijoje įtraukti
net policijos snaiperiai. Nušautų ar nuo ligos kritusių šernų gaišenos buvo renkamos
iki 2018 m. balandžio mėn. Taip AKM užkrato plitimas Čekijoje buvo sustabdytas,
jau pusmetį nerandama nugaišusių šernų.
Nors tikėtina, kad virusas gamtoje čia dar
išlikęs. Kaip situacija klostysis toliau, priklausys nuo biologinio saugumo priemonių taikymo ne tik užkrėstoje teritorijoje,
bet ir visoje šalyje.
Lietuva su AKM epidemija susidūrė
pirmoji Europoje Sąjungoje, kuomet niekas negalėjo pasiūlyti tinkamų priemonių židinio lokalizavimui Dzūkijoje, Varčios miške. Mūsų šalies medžiotojai jau
tuomet siūlė užkrėstus šernus iki letalios
baigties kuo ilgiau išlaikyti židinio centre,
juos gausiai šeriant, tačiau pasirinktas kitas sprendimas. Kita vertus, visi židiniai
2014 m. buvo fiksuojami visame Lietuvos
pasienyje su Baltarusija, išskyrus vieną
AKM viruso šuolį į centrinę Lietuvos dalį
– link Kėdainių. Šiuo metu beveik visoje

Lietuvoje ši liga jau įgavusi endeminį pobūdį. Šiemet AKM patvirtintas 2845 šernams, iš kurių 2523 buvo nugaišę, 322 –
sumedžioti.

Viruso spąstuose
Bet kurios užkrečiamos ligos (ne išimtis
ir AKM virusas) eiga skiriama į 4 fazes:
patekimas, invazija, epidemija, endemija
(1 pav.)
Virusas gali būti šerno atneštas iš greta esančių židinių ar žmogaus atgabentas
su užkrėstais maisto produktais, kitomis
medžiagomis. Teoriškai viruso platintojais
gali būti ir kraujasiurbiai vabzdžiai. Pažymėtina, kad šioje stadijoje užkrato patekimas į teritoriją nepriklauso nuo esančio
šernų tankio neužkrėstoje teritorijoje.
Kai užkratas jau yra teritorijoje, belieka
du keliai: arba virusas išnyksta, arba įvyksta
jo invazija – palaipsniui užsikrečia visi šernai. Virusas išnyksta tik tuo atveju, jei teritorijoje nebūna ligai imlių gyvūnų. Invazijos
fazėje gyvūnų gausa ir tankumas yra svarbūs veiksniai: nuo jų priklauso, kiek gyvūnų
bus užkrėsta. Praktikoje invazijos pradžia
laikoma pirmos AKM virusą turinčios gaišenos radimas.
Kadangi šernai yra labai imlūs AKM
virusui, po ligos invazijos visada seka epidemija. Jos baigtis būna mirtina 90–95

MG archyvo nuotrauka

šią šalį pateko iš Baltijos regiono. Teigta,
kad užkratą galėjo iš čia atsivežti ant batų,
technikos ratų ar dar kitaip manevravę
NATO kariai, o gal ir vilkikų vairuotojai
atgabeno. Nustatyti iš kurios šalies patenka užkratas yra neįmanoma, kadangi jis labai plačiai paplitęs.
Su didžiausia baime visi laukė žinios,
kada AKM pasieks Kiniją, didžiausią kiaulių augintoją pasaulyje, kuri užima 34
proc. pasaulinės rinkos. Ir tai atsitiko šių
metų rugpjūčio 1 d., kai pirmas AKM viruso protrūkis išaiškintas viename Kinijos
kiaulių ūkių. Per 2,5 mėn AKM užkratas
išplito Kinijos 13 provincijų, kurių teritorija įspūdinga – beveik 3,5 mln. km2. Palyginimui – Lietuvos plotas yra 65 tūkst.
km2. Tai yra akivaizdus grėsmės pavyzdys, kai AKM liga nekontroliuojama.
Be abejonės, tokiais greičiais ir atstumais užkratą atgabenti galėjo tik žmogus,
kuris šiuo metu yra nepagrindinis, bet pavojingiausias ligos plitimo vektorius. Tokie šuoliai ir toks spartus AKM plitimas
jokiu būdu negali būti paaiškinamas natūraliu užkrato plitimu: gyvūnas – gyvūnas
kontakto metu. Natūraliai virusas gamtoje
plinta 1–2 km per mėn. arba 12–25 km per
metus atstumais.
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Vokietijoje, Airijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Lietuvoje paskutinį kartą
paukščių gripo virusas konstatuotas 2017
metais.
Europoje kanopinius žvėris neretai
puola iš už Atlanto atkeliavusi lėtinė elnių išsekimo liga. Keletas šios ligos atvejų 2016–2017 m. buvo nustatyti Norvegijos laukinėse elninių žvėrių populiacijose.
Šia klastinga liga gali užsikrėsti ir žmonės.
Galime pasidžiaugti, kad šios ligos Lietuvoje dar nėra.
1 pav. AKM viruso eiga (pagal GF-TADs Handbook on ASF in wild boar
and biosecurity during hunting – version 25/09/2018)

proc. šernų. Tipinis epidemijos pavyzdys:
pernai šalia Kamanų rezervato žiemą, tarpušvenčiu, rasta 11 šernų gaišenų, po mėnesio – 17, dar po mėnesio – 10 ir t.t. Šių
metu vidurvasarį AKM atvejis nustatytas
Rusnėje, tolimesnis scenarijus nuspėjamas.
Kuomet užkrėstoje teritorijoje krinta
visi užkratui imlūs šernai, ligos eiga įgauna endeminį pobūdį: įvyksta pakartotiniai
užsikrėtimai nuo epidemijos metu kritusių šernų gaišenų, kuriose virusas nepaprastai ilgai išlieka gyvybingas. Į atsilaisvinusią ekologinę nišą atklydę šernai iš
artimų regionų taip pat užsikrečia ir gaišta. Taip pasaka be galo, tik kritimo mąstai jau būna žymiai mažesni. Kaip tik tokią
situaciją dabar turime Lietuvoje – AKM
atvejai kasmet fiksuojami jau ligos palies-
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tose teritorijose. Bet endemijos metu nusistovi tam tikra viruso ir šernų kiekybės ir
kokybės viruso atžvilgiu pusiausvyra.

Paukščių ir elninių žvėrių ligos
Grėsmę gali kelti kitas virusinis susirgimas
– paukščių gripas, kuriuo užsikrečia naminiai ir laukiniai paukščiai. Ypač imlūs šiam
virusui yra vandens paukščiai. Didžiausia
viruso patekimo tikimybė būna rudeninės
ir pavasarinės paukščių migracijos metu.
Šiuo metu Europoje siaučiantis didelio
patogeniškumo paukščių gripo virusas įsisukęs į Bulgarijos, Nyderlandų, Vokietijos,
Švedijos, Italijos ančių ir vištų ūkiuose, kur
teko sunaikinti virš 1 mln. naminių paukščių. Laukinėje gamtoje jis nustatytas Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Nyderlanduose,

Būna ir taip
Paradoksas: nors Lietuvos laukinėje gamtoje AKM virusas yra nuo 2014 metų,
Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos yra visiškai atsiribojusios nuo dalyvavimo šios problemos sprendimuose.
Kiek tenka man dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose, mokymuose, pastebiu, kad atvyksta tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir medžiotojų
organizacijos atstovai. Tapo įprasta, kad
tarptautiniuose renginiuose iš Lietuvos
medžiotojų organizacijų dalyvauja tik Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovai. Jie ne tik dalyvauja, bet ir deda pastangas, kad informacija apie laukinėje gamtoje
plintančias ligas, o ypač apie AKM virusą,
pasiektų kuo daugiau žmonių. Prie to prisideda ir draugijos medžiotojai, nors didžiąją savo gyvenimo dalį užsiima visai
kita veikla.

mEDŽIOKLė

Į laisvę išleistiems danieliams
Nemunas ne kliūtis
KASTYTIS ŠIMKEVIČIUS, RENATA ŠPINKYTĖ-BAČKAITIENĖ, ARTŪRAS KIBIŠA, Mindaugas račkauskas, ASU

„Mūsų girių“ 10 nr. spausdintame straipsnyje „Danielių migracijos po išleidimo iš aptvaro“, rašėme apie Kauno medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete „Karklė“ išleistų danielių nueinamus atstumus, nutolimą nuo paleidimo
vietos, užimamą teritoriją per pirmuosius du mėnesius. Šių metų pavasario pirmoje pusėje į laisvę išleisti danieliai
(3 patinai ir 8 patelės) ir toliau stebimi laisvėje, juos identifikuojant pagal ausų įsagus, o GPS antkakliai siunčia duomenis apie jų buvimo vietą. Pateikiame šių stebėjimų duomenis.

P

raėjus 8 mėnesiams nuo aptvare išaugintų danielių išleidimo į laisvę,
medžiotojų stebėjimai ir iš antkaklių
gaunama informacija (gauta 11512 danielių
registracijos vietų taškų) atskleidžia, kiek
danielių išgyveno, kur jie būna, kiek jauniklių vedžiojasi patelės.
„Karklės“ medžiotojų klubo medžiotojai savo medžioklės plotuose pastebi
įsagais pažymėtų danielių. Didžiausias jų
kiekis matytas rugpjūčio mėnesį prie Nemuno, vienu metu pastebėtas 1 patinas, 5
patelės ir 2 jaunikliai. Kitais atvejais pažymėtos danielių patelės stebėtos grupėse po
2–3 arba atskirai. Iš į laisvę išleistų danielių patelių 3 buvo vaikingos. Medžiotojai
keletą kartų pastebėjo pateles, prie kurių
laikėsi jaunikliai. Registruoti 2 atvejai, kai
matyta po 1 jauniklį ir 2 atvejai, kai kartu buvo po 2 jauniklius. Jaunikliai neturi
jokių skiriamųjų požymių, todėl galima
konstatuoti, kad jų yra ne mažiau kaip 2.
Danielius taip pat pastebi „Karklės“
medžiotojų klubo teritorijoje esančių kolektyvinių sodų gyventojai, nes danieliai
užklysta į šių sodų teritoriją. Registruotas
įdomus atvejis, kai danieliai ateidavo maitintis į vieną daržą ten auginamomis bulvėmis. Iš pradžių manyta, kad įniko šernai,
bet vėliau darže aptikti ir patys danieliai.
Deja, po išleidimo į laisvę nebuvo pastebėti danieliai su nr. 3 ir nr.7 ausų įsagais. Ausies įsagą nr. 3 nešiojo patelė, kuri
išleidimo metu buvo 9 mėnesių, o vaikinga
patelė nr. 7 – 3 metų ir 9 mėn. amžiaus.
Kaip minėjome praėjusiame žurnalo
numeryje spausdintame straipsnyje, ausies įsagu nr. 10 ir antkakliu pažymėtas
9 mėn. amžiaus danieliaus jauniklis žuvo
pirmąją dieną po paleidimo (tikėtina, kad
jį užpuolė šunys). Po 10 dienų žuvusio jau-

Danielių patelės su jaunikliu prie šėryklos liepos mėnesį

niklio ausies įsagas ir GPS antkaklis uždėti 1 metų ir 9 mėn. patinui. Praėjus 3,5
mėn. jo siųstuvo duomenys pradėti gauti iš
tos pačios vietos. Nuvykus į šią vietą, rastas brakonieriaus kilpoje žuvęs danielius.
Vėliau tuo pačiu ausies įsagu ir antkakliu
pažymėtas dar vienas danieliaus patinas ir
išleistas į laisvę. Deja, praėjus vos savaitei,
gaunami signalai buvo tik iš vienos vietos.
Nuvykus į ją, upelio raguvoje rasti žuvusio
danieliaus kaulai ir antkaklis.
Apskaičiavus antkakliais pažymėtų
skirtingų danielių užimamą teritoriją kiekvieną mėnesį, pastebėti tam tikri dėsningi pokyčiai (1 pav.). Nr. 1 patino užimama
teritorija pirmus tris mėnesius po išleidimo į laisvę vis didėjo ir gegužės mėnesį
pasiekė 457 ha. Vasarą ir rudens pradžioje
iki rujos vidutinis mėnesio užimamos teritorijos plotas sumažėjo 2,4 karto (iki 192
ha). Prasidėjus rujos laikotarpiui, patino
užimama teritorija staiga vėl padidėjo iki
592 ha per mėnesį. Skaičiuojant užimamą plotą nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.,
jis tesiekė 224 ha ir buvo artimas vasaros
laikotarpio vidutiniam, o nuo spalio 15 d.

iki lapkričio 12 d. padidėjo 2,6 karto. Nr.
4 patelės užimamas plotas rujos laikotarpiu padidėjo tik 1,4 karto. Vidutiniškai per
visą laikotarpį nr. 1 patinas laikėsi 1,2 km
atstumu nuo nr. 4 patelės. Atstumas tarp
šių individų kito nuo 0 iki 7,7 km. Laikas
nuo laiko abu danieliai būdavo registruojami nedideliu atstumu vienas nuo kito.
Apskaičiuota, kiek kartų per savaitę tuo
pačiu metu jie buvo registruojami nutolę
vienas nuo kito ne didesniu kaip 100 metrų atstumu (2 pav.). Per balandžio mėnesį
taip nutiko tik 3 kartus, gegužę – nei karto, o vasaros mėnesiais – vidutiniškai po
4,4 karto per savaitę. Danielių „susitikimų“ skaičius labai padidėjo spalio mėnesį.
Maksimumas pasiektas antrąją spalio savaitę – 67 atvejai per savaitę. Kitas dvi spalio savaites šis rodiklis vėl mažėjo, o per
pirmąsias dvi lapkričio savaites nebebuvo
registruotas nė vienas priartėjimo atvejis.
Sprendžiant iš siųstuvo perduodamos informacijos, būtent patinas rujos laikotarpiu atėjo į patelės teritoriją.
Antkakliais pažymėti patinai buvo atvežti iš aptvaro, įrengto kitoje apskrityje,
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1 pav. Antkakliais pažymėtų danielių kiekvieno mėnesio
užimama teritorija (ha)

todėl realiai jie neturėjo ieškoti vietų, kur
užaugo. O patelė išleista į aplink esančius
miškus iš aptvaro, kuriame išauginta. Taigi, ji turėjo galimybę „palaikyti ryšį“ su
vieta, kurioje išaugo bei ten likusiais danieliais. Tačiau iš siųstuvo gaunami duomenys rodo, kad per 8 mėn. patelė laikėsi
vidutiniškai 1,6 km atstumu nuo aptvaro.
Didžiausias jos nutolimas nuo aptvaro per
mėnesį būdavo 2,1–2,6 km. Tik lapkričio
mėnesį danieliaus patelė buvo nuklydusi nuo aptvaro net 8 km atstumu, bet tos
pačios paros vėlų vakarą vėl sugrįžo. Kita
vertus, patelė prie aptvaro pernelyg irgi
nepriartėdavo. Per 8 mėnesius arčiausiai
prie aptvaro ji buvo priėjusi spalį – 294
metrų atstumu. Kitais atvejais, imant mėnesio mažiausią atstumą, pasitaikydavo
priartėjimų 294–908 m arba vidutiniškai
– 638 metrų atstumu.
Stebėjimų metu danieliai dažniau užregistruoti miške (66,1 proc. registracijos
vietų), nei atviroje teritorijoje. Nr. 1 patino
miške registracijos taškų suma sudarė 72,5
proc., nr. 10 patino – 65,4 proc., nr. 4 patelės – 59,9 proc.
Danielių buvimo pasirinkimas miško
ir ne miško teritorijose nežymiai priklausė
nuo paros laiko. Šviesiuoju paros laikotarpiu (nuo 8:00 iki 16:00 val.) danieliai dažniau buvo miško teritorijoje (74,3 proc. taškų registruoti miške). Nuo 19:00 iki 24:00
val. miške registruota 54,4 proc. taškų.
Daugiau nei 86,9 proc. antkakliais pažymėtų danielių miške buvusių taškų registruoti tik 6 kvartalų teritorijoje. Dar
tiksliau apskaičiavus danielių buvimo vietas, gavome tokį rezultatą: net 44,3 proc.
danielių taškų registruoti tik 8 sklypų plote. Tai rodo tikrai sėslų danielių būdą. 5 iš
8 sklypų augavietės buvo Nc (normalaus
drėgnumo derlingi dirvožemiai), dviejų – Nb (normalaus drėgnumo nederlingi
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2 pav. Priartėjimų (kai atstumas tarp individų mažiau nei 100 m) tarp
nr. 1 patino ir nr. 4 patelės skaičius kas savaitę

dirvožemiai) ir vieno – Šc (derlinga šlaitinė augavietė). Viename sklype buvo kirtavietė, dviejuose – pušies jaunuolynas.
Didžiausiame sklype (23 ha), kur gauta
daugiausiai registracijos taškų, augo grynas VII amžiaus klasės pušynas. Kitame
12 ha sklype, kuriame registruota taip pat
labai daug danielių taškų, augo virš 180
metų mišrus ąžuolynas. Danieliai daug
laiko praleido ir kitame kvartale buvusiame labai panašių parametrų sklype. Dažnesniam buvimui danieliai buvo pasirinkę
ir 6 ha dydžio virš 200 metų mišrų pušyną.
Jų pasirinktų sklypų trake augo lazdynai,
šaltekšniai, šermukšniai, sausmedžiai.
Danielių pasiskirstymas miške priklausė nuo miško fragmentacijos. Jie daž-

niausiai laikėsi miško pakraščių įvairiuose
fragmentuose (miško pakraščiai, miško atšakos, kilpas ar migracijos koridorius sudarantys miško fragmentai). Net 31,3 proc.
registracijos taškų buvo 200 m pločio juostoje nuo miško krašto gilyn į mišką. Tokių
miško pakraščio buveinių danielių gyvenamoje teritorijoje buvo 16,7 proc. ir jas
danieliai rinkosi beveik dvigubai dažniau
nei tai būtų buvę atsitiktinai. Taip pat danieliai dažniau buvo registruojami ir miško atšakose bei miško pakraščio kilpose. Ir
atvirkščiai, jie vengė miško gilumos (17,1
proc. registracijos taškų). Taigi, miško vidaus buveines rinkosi dvigubai rečiau nei
buvo jų dalis teritorijoje (34,5 proc.).
Danielių gyvenamos teritorijos miš-

3 pav. Vietovė, kur GPS antkakliais pažymėti danieliai (nr. 1; 4 ir 10) perplaukė Nemuną ir vėl sugrįžo

Išėję negrįžti
kingumas – 55,7 proc. Didesnioji
antkakliais pažymėtų danielių registracijos taškų dalis pateko į miško teritoriją. Toks procentas yra beveik proporcingas miško buveinės
užimamam plotui. Medžių, krūmų
želdiniai ir žėliniai teritorijoje užėmė 3,3 proc., kur danieliai registruoti 3 kartus dažniau (10,2 proc.).
Užstatytos teritorijos užėmė 5 proc.
ploto, čia fiksuota 5,4 proc. danielių
registracijos taškų. Taip pat beveik
proporcingai danieliai registruoti ir
kolektyvinių sodų teritorijoje. Pasitaikė net 6 atvejai, kai danieliai registruoti kapinėse. Jie nevengė ir kelių (miško keliukų ir kelių su žvyro
danga) – registruota net 1,2 proc.
taškų.
Beje, danieliai nevengė ir Nemuno upės, kurios plotis ties danielių
gyvenama teritorija siekia apie 260
metrų. Matydami kitą upės krantą,
danieliai sėkmingai plaukte pasiekė
jį. Jau buvome rašę, kad nr. 1 danielius, praėjus 74 d. po išleidimo į laisvę, perplaukė Nemuną, trumpai pabuvęs kitoje upės pusėje vėl sugrįžo.
Tęsiami tyrimai atskleidė, kad tas
pats individas lapkričio mėnesį dar
kartą sėkmingai įveikė Nemuną. Pasisvečiavimas taip pat buvo trumpas
– parplaukė atgal. Kiti du antkakliais
pažymėti danieliai taip pat pabuvojo
kitoje Nemuno pusėje, ir netrukus
sėkmingai grįžo atgal (3 pav.). Nr.
10 danielius pabuvojo kitoje Nemuno pusėje netoli nuo tos vietos, kur
buvo registruotas nr. 1 danielius. Tai
buvo vienintelis dešimtojo individo
plaukimas iki priešingo upės kranto
ir atgal. Nr. 4 patelė plaukė per Nemuną pirmyn ir atgal 2 kartus ir sugrįžo atgal. Pirmą kartą patelė perplaukė upę rugpjūčio mėnesį. Kaip ir
patinai, toli nepasitraukė nuo kranto
ir po kelių valandų parplaukė atgal.
Kitas patelės pasiplaukiojimas vyko
lapkričio pradžioje. Šį kartą patelė
,,svečiuose“ išbuvo visą dieną. Tamsiuoju paros laiku ji nukeliavo nemažą atstumą (apie 6,9 km) Vakarų
kryptimi. Dieną praleido sėsliai, o
sutemus vėl sugrįžo netoli tos vietos,
kur praėjusią naktį kirto Nemuną, ir
sėkmingai perplaukė upę. Taigi, per
tiriamą laikotarpį 3 danieliai Nemuno upę perplaukė net 10 kartų. Įdomu, kad visi plaukimai registruoti
tamsiuoju paros metu.

Antanas Utyra

1930 02 05  –  2018 10 16
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idamas 89-uosius metus, spalio 16 d.
mirė nusipelnęs šalies miškininkas
Antanas Utyra, 38 metus dirbęs valstybinių miškų sistemoje.
Užaugęs Jonavos rajone, Skarulių kaimo
valstiečių šeimoje, Antanas nuo vaikystės
pažinojo gimtinės miškus. Jie lydėjo vaikiną ir kasdien iš Skarulių kaimo pėsčiomis
einant mokytis į Jonavos gimnaziją. Baigęs Jonavos vidurinę mokyklą Antanas nedvejojo – kartu su šešiais bendramoksliais
išvažiavo į Kauną laikyti stojamųjų egzaminų į LŽŪA. Pokaryje dažnas studentas
pragyvenimui turėjo kažkur dirbti. Padėdavęs tėvams namų ūkyje, Antanas nesibodėjo sunkaus darbo: geležinkelio stotyje
iškrovinėjo vagonus, Nemuno prieplaukoje – baržas. Nežiūrint tokio užimtumo, jis
stengėsi ir gerai mokytis, mėgo sportuoti –
žaidė LŽŪA krepšinio, tinklinio komandose, buvo lengvaatletis.
Miškų ūkio fakultetą Antanas 1956 m.
baigė su pagyrimu, už labai gerą mokymąsi ir visuomeninę veiklą buvo įtrauktas į
LŽŪA absolventų Garbės knygą.
Jauną specialistą paskyrė į Žemaitiją
kiek neįprastoms pareigoms: pradžioje dirbo Telšių miškų ūkyje mechaniku, po pusmečio perkėlė į Rietavo miško pramonės
ūkį vyriausiuoju inžinieriumi – mechaniku.
Nuo 1958 m. dirbo Rietavo miško pramonės ūkio miško ruošos punkte – techniniu
vadovu, viršininku. Čia vadybinės patirties
mokėsi iš ne ką vyresnio amžiumi Rietavo
miško pramonės ūkio vadovo Jono Simaičio. 1962 m. tuometinis miškų ūkio ir miško
pramonės ministras A. Matulionis įkalbėjo
gamybininko įgūdžių įgijusį jauną miškininką būti Pajūrio miškų ūkio direktoriumi, bet
po metų šį miškų ūkį panaikino, o Antaną
perkėlė į Dzūkiją, Alytaus miškų ūkį. Čia jis
dirbo 28 metus alytiškių miškininkų vadovu
iki 1991 m. rudens, vėliau dar kelerius metus
– kadrų rengimo inžinieriumi. Alytuje prabėgo 55-eri jo gyvenimo metai.
Dirbdamas Alytaus miškų ūkio, vėliau
urėdijos vadovu, jis nemažai prisidėjo tęsiant tarpukario ir pokario miškininkų pradėtus eksperimentinius darbus, ypač kuriant miško medžių sėklinę bazę, plečiant
medelyną, veisiant bandomuosius želdinius; siekė, kad mieste, Medelyno gatvėje
įsikurtų ir miškininkų šeimos.

Antanas Utyra nesikratė visuomeninių pareigų: aktyviai dalyvavo tuometinės
Gamtos apsaugos draugijos bei Medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyrių veikloje,
rinktas į rajono vykdomosios valdžios tarybą. Jis su kitais miškininkais ir kaip visuomenininkas atkakliai įtikinėjo tuometinius
rajono pareigūnus ir planuotojus, kad nebūtų užstatytas namais visiems žinomas priemiestinis Vidzgirio ąžuolynas, medelyno ir
sėklinių plantacijų žemės, kad miestiečių
kolektyviniai sodai nesiplėstų į priemiestinius miškus. Alytaus miškininkams didelį
nerimą kėlė ir medžiojamų žvėrių „draustiniu“ tapęs Punios šilas (kurį dabar norima
paskelbti gamtos rezervatu), jo atkūrimo
problemos, miesto teritorijoje esančių miškų apsauga.
Ši veikla buvo įvertinta – Antanui Utyrai 1980 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškininko vardas, o 85-mečio proga
M. K. Čiurlionio fondas už ilgametį rūpestį
šalies miškais ir gamtosauga 2015 m. kovą
jam skyrė „Lietuvos šviesuolio“ nominaciją
ir įteikė taurę REX už viso gyvenimo darbus
Lietuvos gamtai ir miškams.
Bėgant garbiems metams Antanas stengėsi išlikti aktyviu, visuomenei ir šeimai
reikalingu žmogumi, skatino geras miškininkų bei šeimos narių iniciatyvas. Vadovaudamasis credo ,,menas – įveikti senatvę“,
jis kasdien surasdavo laiko sveikatos stiprinimui – mankštai. Būti ilgaamžiu jam padėjo ir darna šeimoje. Su prieniške žmona Angele, 1958 m. LŽŪA baigusia miškininke, jie
išaugino dukras Džiuljetą ir Vilmą, susilaukė anūkų, net proanūkio.
Paskutiniais savo gyvenimo metais Antanas rašė prisiminimus. „Pamilome šį kraštą ir nuoširdžius jų žmones, kaip gimtuosius
Skarulius. Alytus tapo antrąją gimtine, nes
čia dirbome, klydome ir džiaugėmės savo sėkmėmis“. Deja, ne viską spėjo pasakyti…
Buvusių bendradarbių, artimųjų atmintyje išliks šviesus šio miškininko, šeimos
žmogaus, tėčio, senelio atminimas.
Antanas Utyra palaidotas pirmojo Alytaus Klevų gatvės kapinėse.
Reiškiame nuoširdžią atjautą gedinčiai
žmonai Angelei, dukroms Džiuljetai ir Vilmai, jų šeimoms, kitiems artimiesiems.
Buvę bendradarbiai
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Išėję negrįžti

Petras Urbelis
1941 11 03 – 2018 11 10

L

apkričio 3-ąją – medžiotojų globėjo
Šv. Huberto dieną Petras Urbelis paminėjo savo 77-ąjį gimtadienį. Deja,
po savaitės žinomas miškininkas, daug
metų kuravęs šalyje medžioklės ir medžiotojų veiklą, netikėtai mirė.
Kolegos jį vadino medžioklės džentelmenu, nes Petrui medžioklė nebuvo tik
linksma savaitgalio ar šventinių dienų pramoga draugų kompanijoje ar siekis laimikio, vertingo trofėjaus. Jis buvo medžiotojas
profesionalas, įgijęs selekcininko, medžioklės trofėjų eksperto kvalifikacijas. Kartu
išliko ir romantiku – į mišką, žvėrį, paukštį žiūrėjo gamtininko, gal net poeto akimis.
Kai reikėjo pasveikinti kokia proga bičiulį,
dažnas kolega kreipdavosi į Petrą, kad parašytų gražia rašysena jausmingą, įtaigų tekstą. O geraširdis, mėgęs bendrauti su žmonėmis Petras niekada nemokėjo atsisakyti.
Todėl jam, manome, nebuvo lengva suderinti ministerijos valdininko pareigas su
gamtininko prigimtimi, kai reikėjo sėdėti
dienų dienas kabinete, kurti biurokratinius
teisės aktus medžioklės ūkiui reguliuoti,
reikalauti iš kolegų jų laikytis, o siela šaukė
į gamtą, medžioklę.
Ne pagal prigimtį, norus buvo ir diduma jo asmeninio gyvenimo. Gimęs karo
metais Kauno rajone, Pagynės kaime gyve-

nusio girininko šeimoje, 1947 m. pradžioje jis liko našlaičiu. 1946 metų pabaigoje
Prienuose suėmė miškininku dirbusį tėvą
Praną Urbelį. Atvežtas 1947 m. sausio viduryje į pakaunės Babtų miestelį, jis bandė
pabėgti iš sunkvežimio, bet buvo nušautas.
Petrui tebuvo penkeri. Kad neištremtų
į Sibirą, našlei su trimis mažamečiais vaikais teko dažnai keisti gyvenamąją vietą,
ieškoti gerų žmonių paramos.
Baigęs 1960 m. Aukštadvaryje vidurinę mokyklą, Petras studijavo LŽŪA miškininkystę, 1965 m. miškininko karjerą
pradėjo Pasvalio miškų ūkio Pumpėnų girininkijoje miško techniku. Po tarnybos
kariuomenėje įsidarbino Jonavos miškų
ūkyje girininko padėjėju, vėliau paskirtas
Jonavos girininkijos girininku.
1969 m. pakviestas dirbti į Miškų ūkio
ir miško pramonės ministeriją, bet valdininko darbas buvo mažai susietas su gyva
praktine miškininkyst, todėl 1975 m. jis
noriai perėjo į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją, kur jam buvo patikėtos tarybos
pirmininko pavaduotojo medžioklei pareigos. Čia prabėgo patys įdomiausi Petrui
darbo metai: steigti medžioklės ūkiai, buvo
aklimatizuojami atvežtiniai žvėrys, fazanai, perkeliami į kitus rajonus taurieji elniai, įrengiamos šaudyklos medžiotojų tre-

niruotėms. Būdamas pareigingu, darbščiu,
Petras iki smulkmenų gilinosi į kiekvieną
pavedimą, stengėsi visur dalyvauti, tam
aukodamas ir laisvalaikį, šeimos reikalus.
Pats gaudė perkėlimui Joniškio miškuose
tauriuosius elnius, gilinosi į vilkų medžioklės subtilybes.
Dar sudėtingesnis Petrui gyvenimo
tarpsnis buvo atkūrus 1990 m. Lietuvoje nepriklausomybę. Apimtas patriotinių
jausmų, rizikuodamas netekti darbo draugijoje ar net būti areštuotas, 1991 m. pradžioje jis draugijos medžioklinius šautuvus
iš saugyklos perdavė Parlamento gynėjams,
įsijungė į jų gretas. Už tai apdovanotas Sausio 13-osios medaliu.
Nuo 1992 m. vėl grįžo dirbti į Miškų
ūkio ministeriją medžioklės ūkio žinovu,
vėliau iki pensijos 2004 m. dirbo vyr. specialistu Aplinkos ministerijoje įsteigtame
Miškų departamente.
Laisvalaikiu Petras mėgo ir sodininkauti savam sklypelyje, su užsidegimu veisė,
skiepijo abrikosus, nemažai laiko skyrė literatūros skaitymui, domėjosi šalies istorija,
patriotinėmis temomis, buvo tikras Lietuvos patriotas. Pragmatizmo laikais gal kai
kas dėl to jį laikė keistuoliu. Daugelio Petrą
pažinojusių atmintyje jis išliks draugiškas
kolega, bičiulis, įdomus pašnekovas.
Lapkričio 13 d. miškininką Petrą Urbelį išlydėjome į Vilniaus Liepynės kapines.
Tepalengvina mūsų nuoširdi užuojauta
gedėti velionio šeimai – žmonai Gražinai,
dukterims Rūtai, Gražinai, sūnui Rimantui, kitiems artimiesiems.
Buvę bendradarbiai, bičiuliai

NAUJI LEIDINIAI
„Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus“ Laiškai iš kaimo

N

eseniai skaitytojus pasiekė publicisto Henriko Gudavičius bei gamtos fotografų brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų parengtas
478 p. leidinys ,,Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus. Laiškai iš kaimo“.
Leidinio pagrindą sudaro atokiame Dzūkijos vienkiemyje gyvenančio gamtininko Henriko Gudavičiaus 2013–2016 m. rašyti
dienoraščiai – laiškai, kupini kasdien stebimo gamtos grožio, lėto
buvimo gamtoje džiaugsmo ir išminties.
Ne ką mažiau įdomūs ir autoriaus užfiksuoti susitikimai su senaisiais Dzūkijos gyventojais, jų gyvenimo istorijos, atsikartojantys
žemės ir miško darbai, kultūrinės įžvalgos, ieškojimai ir atradimai
mažame Dzūkijos žemės lopinėlyje prie Krūčiaus upelio.
Knyga skirta įvairaus amžiaus žmonėms, todėl kiekvienas veikiausiai supras turinį skirtingai. Jaunimui šie dienoraščiai bus galimybė atkreipti dėmesį į nuostabią Lietuvos gamtą ir amžiną Saulės ratą,
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išskirtinę žmogaus, gyvenančio gamtos
apsuptyje, kasdienybę. Vyresniuosius
skaitytojus neabejotinai patrauks subtiliai ir giliai aprašytas žmogaus ir gamtos
tarpusavio ryšys, savęs supratimo kelias, lietuvybės šaknų tyrinėjimas, subtilus įsižiūrėjimas, įsiklausymas į gamtos
reiškinius, kaimo žmonių gyvenimus,
mūsų istoriją bei kultūrą.
Knygos pasakojimą pratęsia brolių Černiauskų fotografijos,
tampančios žmogaus ir gamtos vienovės įtaigiomis liudininkėmis.
Už šį leidinį autoriams H. Gudavičiui ir A. Černiauskui skirta
nacionalinė J. Basanavičiaus 2018 m. premija.
Dzūkijos NP inf.

Miškas ir visuomenė

Pasodintas šimtmečio
ąžuolynas Aukštadvaryje
Sodinamas ąžuolynas

Š

alia Aukštadvario miestelio spalio 26 d. susirinko apie 50
talkininkų sodinti ąžuolyną, skirtą kovotojams už Lietuvos
nepriklausomybę atminti. Šie parko medžiai simbolizuos ir
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio sukaktį.
Pasirengimo darbai. Aukštadvario regioninio parko direkcija šio ąžuolyno sodinimui ruošėsi iš anksto: gavo leidimus žemės
sklypus įtraukti į rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų plotus,
paruošė teritoriją, pastatė rekreacinę ir informacinę lauko įrangą.
Aukštadvario ąžuolyno įveisimą su poilsio vieta padėjo organizuoti UAB „TCH baldai ir interjeras“, UAB „NS2“, UAB „NS3“.
Nuo kiekvieno nupirkto TCH baldo kainos 3 eurai buvo skiriami ąžuolyno sodinimui. Pirkėjai ne tik sužinojo apie Aukštadvario regioninį parką, bet ir tapo jo rėmėjais. Už surinktas
lėšas buvo pagaminti ąžuoliniai lauko baldai, informacinis stendas ir rodyklė.
VĮ Valstybinės miškų urėdijos Trakų regioninis padalinys pateikė ąžuoliukams apsaugas ir kuolelius.

Spalį pasodintas ąžuolynas. Į ąžuoliukų sodinimo talką atvyko mūsų rėmėjai, Aukštadvario seniūnijos darbuotojai, Onuškio Donato Malinausko, Aukštadvario gimnazijų, Aukštadvario
žemės ūkio mokyklos jaunieji miško bičiuliai. Talkininkai dirbo
kruopščiai kaip bitutės ir 60 arų plote netruko pasodinti daugiau
nei 100 paprastųjų ir raudonųjų ąžuolų. Vyraujantys parko medžiai – paprastieji ąžuolai, ilgaamžiškiausi Lietuvos medžiai, simbolizuoja lietuvių stiprybę. O iš Šiaurės Amerikos kilę raudonieji
ąžuolai, išgyvenantys iki 500 metų, simbolizuos pralietą kovotojų
kraują už laisvę.
Po talkos. Talkininkus UAB „TCH“ vaišino karštais kibinais,
Aukštadvario regioninio parko direkcija išvirė žolelių arbatos su
medumi. Vieni kitiems dėkojome už atliktą vertingą ir gražų darbą Aukštadvario kraštui, kurio rezultatais, manome, džiaugsis ir
ateities kartos. Pasižadėjome kartu puoselėti šį ąžuolyną.
Ema STANULIONIENĖ
Aukštadvario regioninio parko darbuotoja

Aukštadvario gimnazijos moksleiviai su miškininkais
(centre –VMU Trakų regioninio padalinio vyr. miškininkas Dainius Taukis)
Aukštadvario regioninio parko archyvo nuotr.

Po talkos
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Vertikaliai: 1. Plėšrus, didelėmis akimis naktinis paukštis. 2. Varninių

šeimos Lietuvoje gana įprastas paukštis, kuris yra kuosos dydžio ir turi ilgą
uodegą. 3. Kerpė, auganti raukšlėtais gniužulais (Parmelia). 4. Vaikiškas
žurnalas ir viena iš mažesnių pelėdų, tesverianti vos 100-180 gramų tuo pačiu vardu. 7. Saulašarinių šeimos nedidelis siūliškas, truputį šakotas vabzdžiaėdis vandens augalas (Aldrovanda). 8. Dvisparnis vabzdys, kurio patelė
turi straublelį su duriamuoju šereliu. 9. Nakvišinių šeimos drėgnų miškų augalas (Circaea). 15. Lietuvių mitologijoje – spėjama bičių deivė, šeimos gausintoja, ištekančių ir nėščių moterų globėja. 16. Atmosferos kritulių forma,
sudaryta iš ledo kristalų, krentančių iš debesų snaigių pavidalu. 18. Laukinis
ir naminis įvairiai raibas vandens paukštis plačiu snapu. 19. Plonas, pailgas, dažniausiai metalinis siuvimo ar siuvinėjimo įrankis, kurio vienas galas
nusmailintas, o kitame gale yra ąselė praverti siūlui. 22. Kiparisinių šeimos
plikasėklis krūmas, dar vadinamas ėgliumi. 23. Paukštis, kurį nesunku pažinti iš baltų juostelių sparnuose ir giesmės, patino kakta juoda, viršugalvis
ir sprandas pilkai mėlyni. 27. Medžius kalantis miško paukštis. 29. Slaptas
rengimasis, tykojimas užpulti ar ką piktą padaryti, klasta, pinklės. 31. Medis
arba krūmas nemažais priešiniais lapais, smulkiais, neryškiais žiedais, skeltiniais sparnavaisiais. 32. Tai dvimetis, kartais daugiametis, iki 2 m aukščio
duriantis augalas. 33. Prieskoninis augalas, kuriuo pagardinami troškiniai,
salotos, šalti gėrimai, mėsos ir žuvies patiekalai.
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Horizontaliai: 5. Kvapnus, 60-100 cm aukščio augalas, su storais, šliaužiančiais, nariuotais, rausvai žaliais, 1,5 – 3,0 cm skersmens šakniastiebiais. 6. Maždaug kurapkos dydžio tetervininių
šeimos vištinis paukštis. 10. Miestelis Alytaus rajone, keli kilometrai į pietryčius nuo kelių 128 Naujieji Valkininkai–Daugai. 11.
Dažniausiai Lietuvos vandenyse sutinkama žuvis, kitaip mẽkšras,
bruĩšė, raudà. 12. Būrys, pulkas kitaip arba didmeninė prekyba.
13. Organizmas, išauginantis kotą ir kepurėlę. 14. Gėlė mažybiškai. 15. Klausos organas. 17. Atviras tarpas, skylė, įėjimas. 19.
Kaimas Molėtų rajono savivaldybėje, 13 km nuo Mindūnų. 20.
Kiek didesnis už naminį žvirblį paukštis, jį nesunku atpažinti iš
geltonos spalvos ir rudo antuodegio. 21. Dažnas miškų medis,
kurį savo eilėraštyje paminėjo poetas Paulius Širvys. 24. Sunkus
ūminis respiracinis sindromas, kuris kilo 2002 m. lapkričio mėn.
kilo Kinijoje. 25. Prietaiso ar mašinos dalis, ant kurios laikosi
ratai, skridiniai ir kt. 26. Lietuvoje gyvenanti nuodinga gyvatė.
28. Laiptų plokštė, kopėčių skersinis; laiptas. 30. Stiebo kilmės
dyglys, pakitęs trumpaūglis. 34. Nacionalinė Lietuvos žuvis. 35.
Vyro motina. 36. „Einantis“ paukštis. 37. Vienas iš gražiausių Lietuvos paukščių, mintantis smulkiomis žuvimis. 38. Tiksli veikalo
ar kalbos ištrauka kito autoriaus tekste.

22.

Sudarė Ona Gylienė

1.

ISTORIJA IR DABARTIS

Rytų Lietuvos miškai ir miškininkai
istorijos verpetuose
(tęsinys, pradžia 10 nr.)

Aukštadvario regioninio parko archyvo nuotr.

Patrauklūs gamtos turtais,
kraštovaizdžiu ir gyvūnija

Geriausiai mums pažįstami vabzdžiai –
plėviasparniai. Vieni miškui naudingi, kiti
– kenkia. Ignalinos krašte senieji miškininkai prisimena 1975–1978 m. žvaigždėtųjų pjūklelių invaziją, kurie siaubė pušynus, džiūvo medžiai.
Ne tokie baisūs miškų ropliai. Ne
kiekvienas miškų lankytojas žino, kad per
„pačius grybus“ gyvatės angys sulaukia gyvačiukų. Ir mažų gyvačiukų įkandimas gali
būti pavojingas. Bet girios žmonės niekada
nekėlė lazdos prieš šį roplį, net jam įkandus. O taip atsitikus ėjo pas kaimo žiniuonį, kuris kalbėjo „gyvatines“ maldeles, užkalbėjimus, burtažodžius. Sakyta: „A tu,
gyvate, gyvate, nekąsk keltuvos nei žmo-

gaus. Nepriims tavęs Dievas, nepriims tavęs Saulė, nepriims tavęs Mėnuo, nepriims
tavęs žvaigždės. Neprisiglausi tu nei samanose, nei po samanomis, nei ant krūmo,
nei po krūmu“. Užkalbėjimai buvo sakomi
atitinkamu laiku, kartoti net 9 kartus.
Nuo senovės gerbti geltoną galvos karūną keliantys žalčiai, kurių ypač gausu
buvo Dūkšto apylinkėse. Jie – puikūs plaukikai, išmėginę jėgas, galima sakyti, visuose Aukštaitijos ežerų vandenyse.
Saulėtuose miškuose, pamiškių pievose galima pamatyti driežą gluodeną. Evoliucijos procesuose jiems sunyko kojos, bet
kaip gyvatės ar žalčiai be jokių pastangų
spėriai juda samanomis ar žeme. Tai daro
ritmingai sutraukdami ir atpalaiduodami poodinius raumenis. Suaugę gluodenai būna glotnūs, šviesiai rudi, blizgantys
vario atspalviais. Dėl to vadinami geležine
arba varine gyvate, o šis pavadinimas verčia jų bijoti. Todėl aptiktas roplys neretai
talžomas lazda. Užmušus atskiri kūno gabalai, konvulsiškai susitraukinėjant raumenims, dar juda, tuo sukeldami dar didesnį mistinį „siaubą“. Gelbėdamasis nuo
priešų, gluodenas numeta uodegą ir taip
bando pasprukti. Bet tai kraupus gelbėjimosi būdas, nes raumenys lieka atvira
žaizda, o pamesta kūno dalis raitosi. Vėliau uodega atauga.

Kryžiažodžio ,,Rudenėja jau...“,
išspausdinto 2018 m. 10 nr. , atsakymai
Vertikaliai:

1. Išvada. 2. Žvakė. 3. Šukės. 4. Eteris. 7. Minerva. 8.
Tulpė. 9. Pataisa. 15. Karieta. 16. Apuokas. 18. Sauna. 19. Pemza. 22. Kumelys. 23. Bagažas. 27. Tiesa. 29.
Dvaras. 31. Jaukas. 32. Iždas. 33. Ostas.

Horizontaliai:

5. Šešuva. 6. Burtai. 10. Pieva. 11. Kaukė. 12. Ragas.
13. Šernas. 14. Įsakas. 15. Krėva. 17. Avis. 19. Pusė. 20.
Ruonis. 21. Fonema. 24. Puta. 25. Amas. 26. Actas.
28. Peledė. 30. Ajeras. 34. Gysla. 35. Žąsis. 36. Uodas.
37. Tralas. 38. Padala.
Frazė – ILGAS IR ŠILTAS RUDUO

Kita savybė, atskirianti gluodeną nuo
gyvačių, yra jauniklių atsiradimas. Patelė nešioja apie 5–10 kiaušinių savo kūne.
Jų dėjimo metu jaunikliai iškart ritasi iš
kiaušinių ir šliaužia lauk. Stebint atrodo,
kad gluodeno patelė gimdo gyvus vaikus.
Gluodenus turime saugoti, nes jie naudingi
miškui – minta paklotėje besiveisiančiais
vikšrais ir lėliukėmis.
Savitas paukščių pasaulis. Sparnuočiai miške apsigyvena skirtingo amžiaus
medynuose. Pavyzdžiui, juodieji gandrai, ereliai rėksniai lizdus suka tik brandžiuose medynuose, karveliai uldukai
ieško drevėtų senų pušų. Dviejų rūšių tilvikai – slanka ir brastinis tilvikas elgiasi
lyg nebūtų giminaičiai. Slanka suka gerai
užmaskuotą lizdą ant žemės, o tilvikas –
medžiuose.
Manoma, kad 1983 m. mūsų krašto
miškuose žuvo paskutinysis didysis apuokas. Džiugu, kad 2013 m. jie vėl atsirado
Ažvinčių girioje. Iki 1984 m. buvusi labai
dažna, o vėliau kiaunių išnaikinta, miškuose vėl sutinkama pelėda lututė. 2008
m. pastebėtos uralinės pelėdos. Begarsiais
skrydžiais stulbina miškų lankytojus naktiniai paukščiai lėliai, plačiai aptarti lietuviškoje mitologijoje. Darbštuoliai geniai,
meletos ir toliau kala uoksus pelėdoms ir
karveliams uldukams.

Kryžiažodžio „Apie šį bei tą...“ atsakymą (frazę) iki 2018 m. gruodžio 18
d. siųskite adresu VšĮ „Mūsų girios“, Kalvarijų g. 125 – 802, 08221 Vilnius
arba el. paštu vaclovasmusugirios@gmail.com, nurodydami savo vardą ir
pavardę, tel. nr.
Burtų keliu nustatyto nugalėtojo laukia
UAB „MMC forest“ įsteigtas prizas –
sekatorius ,,BAHCO“ P123-19-BULK 15.

Kryžiažodžio „Jau rudenėja...“,
išspausdinto 2018 m. 10 nr., prizą –
medelių genėjimo pjūklelį BAHCO
burtų keliu laimėjo Dangiras Balčiūnas.
Dėl prizo kreipkitės el. paštu
vaclovasmusugirios@gmail.com
arba tel. 8 687 10614.

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos
darbuotojai ir jų šeimų nariai.
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ISTORIJA IR DABARTIS
Painus miške gegučių gyvenimas: ne
tik vaikus po svetimus lizdus mėto, bet
ir po kelis „partnerius“ vienu metu turi.
Tik patinėlis pavasariais mus pasveikina
įprastu ku-kū.. Bet tapęs tėčiu pamiršta ir
pačias, ir vaikus. Gegutė iš anksto nužiūri smulkaus paukščio lizdą ir nuneša ten
savo kiaušinį snape (gal todėl jų žiotys tokios plačios). Išskrisdama sulesa ar pavagia
šeimininkų kiaušinį. Lygių teisių gynėjai
įtaria, kad „gegutinas“ padeda nusižiūrėtai gegutei šį juodą darbą atlikti. Būdamas
panašus į paukštvanagį didumu, raibumu,
patinas skraido aplink svetimus lizdus ir
išbaido perinčius mažus paukštelius. Išsiritęs gegužiukas lizde ne ką padoriau elgiasi. Įgavęs jėgų, jis užsikelia likusius kiaušinius ant nugaros ir juda link lizdo krašto,
kol lauk juos išmeta. Antra vertus, jei visi
kiaušiniai prasikaltų, lizdo šeimininkas
tiesiog nepajėgtų visų išmaitinti.
Gamtoje nėra nei blogų, nei gerų gyvūnų: kiekvienam sukurta sava niša, kurios nepažeisdamas kiekvienas gyvis gali
sėkmingai išgyventi, naikindamas aplinkoje susidariusį perteklių arba būti sunaikintu, jei pats pateko į perteklinį skaičių.
Taip kuriamas savaime darnos ir pusiausvyros pasaulis.
Miškų fauna. Rugsėjo pabaigoje nutilus tauriųjų elnių riaumojimui, spalį girdisi alsus briedžių stenėjimas – rujos meto
atodūsiai. Palaukėse ganosi stirnų būreliai,
kurios mėgsta bendriją. Šių žvėrių maisto racionas – net 250 augalų rūšių. Gamta apdovanojo stirnas jutimo liaukomis.
Jų snukučiai drėgni kaip šunų, nes odoje
esančios liaukos išskiria skystį. Žemiau
kulno, kojų kanopų raukšlėse, kojų tarpupirščiuose, net stirnų ragų „šaknyse“ taip
pat yra liaukų. Kai stirnos praeina žole, lieka skysčio kvapas, žymintis jų takus. Bet
geriausias stirnų jutimo organas – klausa.
Stirnos moka „loti“, o patelės vaikus šaukia
cypimu. Kai pajunta pavojų, trepsi priekine koja. Pabaidytos stirnos šuolis siekia
net 5 metrus.
Neįsivaizduojama giria be vilko, tautosakoje apipinto priežodžiais, mįslėmis, legendomis. Teigiama, kad po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje 1948 m.
apskaityti 1723 vilkai. Juos intensyviai
medžiojant iki 1960 m., liko vos šimtas.
Dabar apribota vilkų medžioklė, vyksta
karštos diskusijos, kiek Lietuvoje galėtų
gyventi šių plėšrūnų.
Susiporavę vilkai kartu išgyvena apie
20 metų. Iš naujo poruojasi tik vienam jų
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žuvus. Vilkai rujoja sausį
– kovą, o balandžio – gegužės mėn. atsiveda 1–9
jauniklius. Jų uodegų galiukai – juodi (tuo ryškiai
skiria nuo lapiukų). Porą
savaičių vilkė žindo, nepalieka jauniklių, ją maitina vilkas. Dienos maisto norma – 2-3 kg mėsos.
Vilkai – gudrūs, ištvermingi medžiotojai.
Vilko priekinės kojos ilgesnės už užpakalines.
Eidami jie užpakalines kojas deda į priekinių pėdas ir pėdina vorele. Vydami grobį
gali bėgti iki 60 km/val. greičiu, o ieškodami maisto per naktį nukeliauja iki 50 km ir
daugiau. Medžiotojai porina, kad pagrobtą avį vilkas velka užsimetęs ant kupros,
o kiaulę varosi įsikandęs į ausis; puldami
arklius, išsimaudo vandenyje, išsivolioja
smėlyje ir purtydamiesi stengiasi juos apakinti...
Baigiantis metams prasideda šernų
kautynės. Ilgasnukiai grumiasi dėl patelių
ir populiacijos pratęsimo. Vienišiai stambūs kuiliai, pasisotinę po ąžuolais gilėmis,
pradeda sekti patelių bandas. Pirmiausiai
išvaiko antramečius patinus, grasindami
iš toli boluojančiomis iltimis. Nepaklususius nuo aštrių priešininko dūrių apsaugo
lyg šarvas sustorėjusi šeriuota oda.
Ne tik miškininkai ir miškų savininkai
keiksnoja 1948 m. į Lietuvą atvežus iš Rusijos Federacijos Voronežo srities bebrus.
Ignalinos krašte šie kapliadančiai pradėti
skaičiuoti 1979 m. Tuomet buvo kalbama
apie 44–78 gyvūnus. Bet bebrų šeimynose
užaugę „sūnūs” atsiskiria nuo tėvų ir ieško savo kuriamoms šeimoms kitų buveinių, taip išplisdami didelėje teritorijoje.
Pastaraisiais metais nuo bebrų patvenkimų ir kitos žalos labiausiai nukentėjo Minčios giria. Paupiuose, paežerėse jie aštriais
dantimis, lyg aprūdijusiais peiliais, nuverčia „nelegaliai” daugiau medžių, nei malkų
pritrūkęs kaimietis. Tenkindami mitybos
ir gyvensenos poreikius, šie gyvūnai užtvindo ir kitur miškus, melioracijos griovius, keičia kraštovaizdį ir sukuria žmonėms sunkiai išsprendžiamą problemą. Už
tokius „veiksmus“ pilietis gautų nemažą
baudą, o bebrai – nepakaltinami.
Miškininkai sako, kad vis dažniau matantys Ignalinos giriose paslaptingosios
lūšies pėdsakus. Randamos ir meškos pėdos. Tik niekas nesiryžta tvirtinti – ji už-

klydėlė ar nuolatinė gyventoja?
Gal tik paprastoji voverė,
besikarstanti po medžius, visiems patinka ir negrėsminga.
Tiesa, 1953 m. iš Altajaus krašto buvo atvežtos 65 sidabrinės
voverės ir paleistos Širvintų ir
Vilniaus rajonuose. Tačiau liko
neaišku: jos išnyko ar susimaišė su mūsiškėmis?
Grybai – medžių draugai. Bendravimas tarp grybų
ir aukštesniųjų augalų vyksta
nuolat ir yra naudingas abiem
pusėms. Šis procesas moksliškai vadinamas mikorize. Grybai įsikuria ant smulkiųjų augalo šaknų ir pradeda jas „globoti”. Išsivysčiusi grybiena padidina plotą,
iš kurio medžiai siurbia drėgmę ir maisto
medžiagas. Be to grybai skatina į vitaminus panašių medžiagų, aktyvinančių medžio augimą, gamybą, o patys naudoja kai
kurias medžiagas, susidarančias šaknyse.
Abipusė nauda trunka dešimtmečius. Todėl pastabesni grybautojai įsidėmi tokias
vietas ir eina ten tiesiog grybų „pasirauti”.
Tokia kaimynystė patinka ne tik medžiams. Manoma, kad apie 80 proc. augalų rūšių be šio „bendradarbiavimo” (simbiozės) su grybais prastai augtų ir skurstų.
Net mūsų retosios orchidėjos auga ten,
kur randa tinkamos grybienos. Šią simbiozės formą žmonės pradėjo taikyti net sodybų želdynuose. Pastebėta, jei sodindami
giles įbersime truputį žemių iš senų ąžuolynų, turinčių mikorizės, ąžuoliukai augs
greičiau.
Deja, parazituojantys grybai dažnai
pažeidžia įveistus vienarūšius miško želdinius. Tai atsitinka todėl, kad rūšis neturi
su kuo konkuruoti dėl išlikimo, neįsivyrauja tarprūšinė pusiausvyra.
Neįsivaizduojamas miškas be kerpių. Tai lyg du organizmai – grybas ir
dumblis viename. Miškuose randamos 38
grybų ir 9 kerpių rūšys, įrašytos į raudonąją knygą: paprastasis taukius, bohemiškasis aukšliavarpis, krateriškasis taurūnis,
ryškioji gražiataurė, bronzinis ir fechtnerio baravykai, rausvoji pintainė, tikrinis
blizgutis, tikroji ir skaisčioji raudonpintės,
korališkasis trapiadyglis, šilinė puvėseklė,
žalsvoji žiovenė, baltijinė ramalina, parazitinė šiurė ir kt. Galima tik stebėtis grybų
tyrinėtojų – mikologų kūrybingumu: kokie pavadinimai!
Paruošė Dalia SAVICKAITĖ
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