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Miškų įstatymas pagal priėmimo tvarką  
prieštarauja Konstitucijai

LR Seimas 2017 m. liepos 11 d. ypatingos skubos tvarka priėmė 
Miškų įstatymo pataisas, įteisinusias miškų urėdijų valdymo per-
tvarką. Valdančiosios daugumos sprendimą tuomet parėmė ir 21 
konservatorius, 5 liberalai, tačiau grupė Seimo narių kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą, prašydama išaiškinti, ar tai buvo padaryta 
teisėtai. 

Praėjus beveik dvejiems metams, Konstitucinis Teismas (toliau 
– KT) 2019 m. balandžio 16 d. priimtu nutarimu pripažino, kad 
Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pa-
keitimo įstatymas pagal priėmimo tvarką prieštarauja Konstituci-
jos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniams 
teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.

KT pažymėjo, kad Seime ypatingos skubos tvarka galėtų būti 
svarstomi teisės aktų projektai tik išskirtiniais konstituciškai pa-
grįstais atvejais, kai būtina nedelsiant užtikrinti gyvybiškai svar-
bius visuomenės ir valstybės interesus, kaip antai įvedant arba 
įvedus karo ar nepaprastąją padėtį ir kitais atvejais, kai būtini itin 
skubūs įstatymų leidėjo sprendimai. 

KT konstatavo, kad jeigu nutarimą šioje byloje oficialiai pa-
skelbtų iškart po jo viešo paskelbimo KT posėdyje, Miškų įstaty-
me atsirastų nustatyto teisinio reguliavimo spragų ir neapibrėž-
tumo, dėl kurio galėtų būti sutrikdytas miškų ūkio valdymas ir 
tvarkymas, todėl nuspręsta atidėti oficialų šio nutarimo paskel-
bimą – Teisės aktų registre jis bus paskelbtas ir įsigalios tik 2019 
m. gruodžio 2 d.

KT atkreipė dėmesį į tai, kad Miškų įstatymo 5 straipsnio 1 da-
limi įtvirtinta formuluotė „miškų urėdija (urėdijos)“ reiškia, jog 
pagal Miškų įstatymo 7  straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikoje 
gali veikti viena arba kelios miškų urėdijos – pagal Valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymą įsteigtos valstybės įmonės, patikėji-
mo teise valdančios, naudojančios valstybinius miškus ir jais dis-
ponuojančios įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdančios juose 
kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą 
veiklą; pagal šį teisinį reguliavimą Vyriausybė turi plačią diskreciją 
nuspręsti, kiek miškų urėdijų steigti Lietuvoje. Iš kitose Įstatymo 
nuostatose įtvirtintos formuluotės „miškų urėdija (urėdijos)“ taip 
pat nėra aišku, kiek miškų urėdijų pagal Miškų įstatymą gali veik-
ti Lietuvoje. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas savaime nekeičia 
nustatyto miškų ūkio valdymo modelio, pagal kurį Lietuvoje veikia 
viena valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija. 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis žiniasklaidoje teigė, 
kad Seimas pagal visus procedūrinius reikalavimus rudenį iš naujo 
patvirtins valstybinių miškų pertvarką įteisinantį Miškų įstatymą 
ir kad jis tikisi opozicijos paramos. „Reforma yra įvykusi ir kitokia 
nebus“, – sakė jis. 

Socialdemokratų lyderis Gintautas Paluckas suabejojo, ar val-
dančiajai politinei daugumai pavyks dar kartą Seime užsitikrinti 
paramą miškų urėdijų pertvarkai. Pasak G. Palucko, socialdemo-
kratų frakcija gali pateikti savo projektą, kuriame būtų numatyta, 
kad Lietuvoje veiktų 25 miškų urėdijos. 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas turi parengti naują Miš-
kų įstatymo projekto variantą. Jis turi būti priimtas iki gruodžio 
2 d. 
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Balandžio 1 d. pasirašyta Lietuvos agrari-
nių ir miškų mokslų centro ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto bendra-
darbiavimo sutartis, siekiant labiau su-
derinti metodiškai aprobuotus mokslinius 
taikomuosius tyrimus, svarbius Lietuvos 
ekonomikai bei aplinkosaugai, bei vykdyti 
bendrus nacionalinius ir tarptautinius pro-
jektus, bendradarbiauti organizuojant dok-
torantūros komitetų darbą, recenzuojant 
mokslinius straipsnius, inicijuojant studen-
tų mokslines praktikas.

 
Balandžio 1-12 d. Briuselyje Europos Komi-
sija kartu su deleguotais šalių narių eksper-
tais vykdė nacionalinių miškininkystės 
apskaitos planų ir miškų atskaitos lygių 
peržiūrą. Mūsų šalies ekspertai buvo atsa-
kingi už Kroatijos nacionalinio miškinin-
kystės apskaitos plano peržiūros ataskaitos 
parengimą ir pateikimą EK Klimato direkto-
ratui, dalyvavo Lietuvos nacionalinio miški-
ninkystės apskaitos plano (svarstyme darbo 
grupėje), parengė ir pristatė pranešimą apie 
nacionalinio miškininkystės apskaitos plano 
rengimą ir miškų atskaitos lygio skaičiavimą, 
pateikė papildomos informacijos pagal per-
žiūros grupės ekspertų klausimus.

Balandžio3d. LR Prezidentė D. Grybauskaitė 
pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininką, 
žemės ūkio mokslų daktarą Kęstutį 
Mažeiką aplinkos ministru. Aplinkos min-
isterijai jis pradėjo vadovauti balandžio 9 d., 
prisiekęs Seime.

rybos nariu, pirmininku, 2016 m. Sūduvos 
vienmandatėje apygardoje buvo išrinktas 
Seimo nariu, ėjo Aplinkos apsaugos komite-
to pirmininko pareigas. Moka vokiečių, an-
glų, rusų kalbas. Nevedęs.

Balandžio4d. paskelbta, kad Aplinkos minis-
terijos  parengta Europos ekologinio tinklo 
„Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 2021–
2027 m. programa bus patvirtinta, sulaukus 
Europos Komisijos, kuriai išsiųstas šios pro-
gramos  projektas, pastabų ir į jas atsižvelgus.  

Balandžio4d. Čekijos sostinėje Prahoje vyku-
siame „ThinkForest“ renginyje „Kaip re-
aguoti į miškų sutrikimus Europoje“ pri-
statyta Europos miškų instituto EFI mokslinė 
studija apie žievėgraužių kenkėjų vis labiau 
pažeidžiamus spygliuočių miškus Europoje 
ir Šiaurės Amerikoje, aptartos naujos reko-
mendacijos dėl masiškai liemenų kenkėjų 
puolamų spygliuočių miškų Europoje.

Balandžio4d. įsigaliojo Aplinkos ministeri-
jos patvirtintas Kauno ąžuolyno gamto-
tvarkos planas. Jį vykdant bus užtikrinta 
saugomų laukinės faunos bei floros rūšių ap-
sauga, sutvarkytas Kauno ąžuolyno parkas. 

Balandžio 11-13 d. Latvijoje, Uogrės techni-
kume, vyko Baltijos šalių miškininkystės 
studentų profesinio meistriškumo 55-asis 
čempionatas, kuriame, kaip ir kasmet, da-
lyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos studentų komanda, vadovaujama 
Profesinio mokymo skyriaus vedėjo Neri-
jaus Marcinkevičiaus.

Balandžio15d. Ignalinos savivaldybėje vyko 
Valstybinės miškų tarnybos parengto Igna-
linos savivaldybės valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemos pakeitimo projekto 
viešas svarstymas. 

Balandžio 18 d.VDU Žemės ūkio akademi-
joje surengta Lietuvos miško ir žemės sa-
vininkų asociacijos ataskaitinė XXII-oji 
generalinė asamblėja, į kurią buvo atvykę 
nemažai svečių iš Seimo, Aplinkos ministe-
rijos, Valstybinių miškų urėdijos, Nacionali-
nės mokėjimų agentūros, Valstybinės darbo 
inspekcijos, kitų institucijų (plačiau – 26 p.). 

Balandžio18d. vykusiame Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugijos narių visuotiniame 
suvažiavime dvejų metų kadencijai draugi-
jos primininku išrinktas ūkininkas Jonas 
Talmantas, g. 1959 m. Kelmės rajone, Vai-
guvos kaime, nuo 2008 m. – Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos pirmininkas. Baigęs Gruz-

K. Mažeika gimė 1982 m. balandžio 28 d. 
Marijampolėje, 2000 m. baigė Marijampolės 
Sūduvos gimnaziją, 2006 m. – Lietuvos ve-
terinarijos akademiją, 2013 m. jam suteiktas 
žemės ūkio mokslų daktaro laipsnis, dirbo 
mokslinį-pedagoginį darbą. Buvo jaunuoju 
gamtininku, yra žvejys, medžiotojas, eko-
logiškos aplinkos puoselėtojas, propaguoja 
sveiką gyvenseną. Politinę karjerą pradėjo 
2008 m., tapęs Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos nariu, Marijampolės skyriaus ta-



52019 kovas      

kRoNIka

džių technikumą ir Lietuvos veterinarijos 
akademiją, nuo 1992 m. LMŽD narys. 

Žemaitijos NP ir Panemunių RP akci-
ją pradėjo balandžio 12 d., buvo tvarkomos 
Platelių, Ilgės ežero, buvusiame Jogaudų 
karjere tyvuliuojančio tvenkinio pakran-
tės, Rukundžių rezervato prieigos.

Daug talkų vyko balandžio 18 d.: Kau-
no marių RP darbuotojai su Kauno Jėzui-
tų gimnazijos moksleiviais tvarkė Kauno 
marių pakrantes; Gražutės RP ir Sartų RP 
specialistai su Salako seniūnijos žmonė-
mis rinko šiukšles parko teritorijoje; Ram-
byno RP darbuotojai su šauliais, pasienie-
čiais ir mokiniais rinko šiukšles Nemuno 
pakrantėje ir palei senvaginį Merguvos 
ežerą; Nemuno kilpų RP direkcijos dar-
buotojai su Balbieriškio ir Prienų Revuo-
nos mokiniais tvarkė Balbieriškio atodan-
gą, paukščių apžvalgos aikštelę, Tartoko 
pelkę.

Balandžio 18–23 d. talkos vyko Aukš-
tadvario RP teritorijoje: Aukštadvario 
gimnazistai sutvarkė Pilaitės ežero šiau-
rinę pakrantę ir Aukštadvario piliakalnio 
teritoriją, Bijūnų mokykla - daugiafunkci-
nis centras tvarkė Drabužio ežero šiauri-
nę pakrantę ir pakeles Spindžiaus miške, 
Aukštadvario gimnazijos jaunieji miško 
bičiuliai su parko ir girininkijos darbuo-
tojais tvarkė Velnio duobės, Nikronių 
akmens aplinką, Vilūnų stovyklavietę ir 
pakeles. Į švarinimą Skėbio miške įsitrau-
kė net Aukštadvario mokyklos - darželio 
„Gandriukas“ gamtos mylėtojai.

Balandžio 24–27 d. talkos vyko Duby-
sos, Ventos, Pagramačio, Žagarės, Tytuvė-
nų RP. Anykščių RP direkcija balandžio 27 
d. surengė apie 30 km žygį dviračiais, ap-
lankant Anykščių šilelį, Medžių lajų taką, 
stabtelėjant prie Virintos, Vetygalos ato-
dangų, Šventosios pakrantėse, retesnių au-
galų buveinėse.

VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOJE

Balandžio19d.Birštono savivaldybėje vyko 
Valstybinės miškų tarnybos parengto 
Birštono savivaldybės valstybinės reikš-
mės miškų plotų schemos pakeitimo 
projekto viešas svarstymas.

Balandžio19d. Valstybinės miškų tarnybos 
ir Valstybinių miškų urėdijos atstovai su-
rengė Lazdijų rajono savivaldybės Kapčia-
miesčio seniūnijos patalpose susitikimą su 
vietos gyventojais dėl gegužę planuoja-
mo Stalų girininkijos miškuose purški-
mo, naikinant miškų kenkėjo verpiko vie-
nuolio židinių išplitimą aviacijos pagalba.

Balandžio 24 d Aplinkos ministerijos 
kanclerio pareigas pradėjo eiti Armi-
nas Mockevičius, pastaruoju metu dir-
bęs Seimo Finansų ir Aplinkos apsaugos 
komitetų pirmininkų patarėju. Jam – 31 
metai, kilęs iš Marijampolės. Baigęs VU 
Matematikos ir informatikos fakultetą, 
kur studijavo finansų ir draudimo mate-
matiką, taip pat baigė Mykolo Romerio 
universitete Viešosios teisės magistrantū-
ros studijas ir papildomos teisės studijas 
apie valstybės valdymą, teisę bei vadybos 
pagrindus. Politinės patirties įgijo daly-

vaudamas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos veikloje, yra Lietuvos sveikuolių 
sąjungos valdybos narys.

Balandžio 27 d. įsigaliojo Vyriausybės pa-
tvirtintas Nacionalinis oro taršos maži-
nimo planas, kuriame numatyta strategi-
ja iki 2020 m. ir 2030 m. nustatytiems ES 
tikslams siekti, mažinant į aplinkos orą iš-
metamų teršalų kiekį.

Balandžio 27 d. Aplinkos ministeri-
ja ir Valstybinių miškų urėdija surengė 
tradicinę miško sodinimo šventę „Na-
cionalinis miškasodis 2019“, įprasmi-
nančiąbendrą visuomenės ir miškininkų 
rūpestį mišku ir palikimu ateities kartoms 
(plačiau – 8 p.).

Balandžio27d. visoje šalyje jau 12-tą kar-
tą surengta nacionalinė aplinkos švari-
nimo akcija „Darom 2019“. Joje aktyviai 
dalyvavo nacionalinių ir regioninių parkų 
(toliau - NP ir RP)  direkcijų darbuotojai ir 
visuomenė.

Dieveniškių istorinio RP direkcija dar 
balandžio 11 d. surengė talką, kurioje da-
lyvavo apie 40 žmonių. Jie tvarkė Poškonių 
kaimo gatves, rekreacinę zoną, poilsiavie-
tę „Pelėda“, rinko šiukšles šalikelėse. Likvi-
duotas savavališkas sąvartynas Bėčionių 
kraštovaizdžio draustinyje.

Miško kelių remontui šiemet skirta 4,2 mln. eurų. Valstybinių ir 
privačių miškų keliams remontuoti šiemet iš Bendrųjų miškų ūkio 
reikmių finansavimo programos  skirta 4,2 mln. eurų arba 1 mln. 
eurų daugiau nei pernai. Už juos bus pataisyta apie 1000 km miš-
ko kelių. Per pastaruosius trejus metus iš šios programos lėšų buvo 
suremontuota 2377 km miško kelių su žvyro danga, didesnė jų da-
lis – privačiuose miškuose. Iš  Bendrųjų miškų ūkio reikmių finan-
savimo programos miško keliams taisyti 2015–2019 m. buvo skirta 
17,55 mln. eurų. Ši suma sudaro apie 20–30 proc. visų surenkamų 
privalomųjų atskaitymų už parduotą medieną valstybiniuose ir pri-
vačiuose miškuose.

Parenkant remontui miško kelius aktyviai dalyvauja ir savival-
dybių,  privačių miškų savininkų atstovai, kiekviename regione su-
daromos specialios komisijos, kurios sprendžia, kokiems  miško ke-
liams teikiama remonto pirmenybė.

VMU centrinė būstinė įsikurs Kazlų Rūdoje. Pateiktas 
viešas siūlymas Valstybinę miškų urėdiją  įkurdinti buvu-
sios Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos patalpose. Per 
vasarą VMU turėtų persikelti į nuolatinę būstinę. Čia dabar 
įsikūrusio VMU Kazlų Rūdos  regioninio padalinio admini-
stracija būtų perkelta į buvusias Marijampolės miškų urėdi-
jos patalpas. 

Kazlų Rūda –  miškų apsuptas miestas, čia yra miškinin-
kų darbui tinkami pastatai, arti Kaunas, patogus susisieki-
mas automagistrale, geležinkeliu, yra gera VDU ŽŪA Miš-
kų ir ekologijos fakulteto miškininkystės studijų mokomoji 
bazė,  miškuose atrinkti mokslo tyrimo, selekcinės sėklinin-
kystės objektai, veikia informacinis centras „Miško muzie-
jus“. Kazlų Rūdoje veikia stambių miško pramonės įmonių ir 
mažesnių su miško  ir medienos  sektoriumi susijusių įmonių. 
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Kaip vertinate miškų urėdijų refor-
mą ir kokios įtakos, jūsų manymu, galėtų 
turėti šios reformos tolesniam  įgyvendi-
nimui Konstitucinio Teismo išaiškini-
mas apie pažeistas Miškų įstatymo pa-
keitimo procedūras?

Praėjus beveik dvejiems metams po 
miškų reformos, rezultatą matome, finan-
sine prasme jis tikrai geras, kadangi ma-
tome, kiek įmonė uždirba, kiek pinigų ati-
duoda į Lietuvos biudžetą, tai yra mums 
– visiems Lietuvos žmonėms. Tai ir yra 
valstybės įmonės darbo rezultato įrody-
mas, ir jis netgi viršija pirminius iškeltus 
tikslus – į valstybės biudžetą šiemet bus 
pervesta apie 20 milijonų eurų. Matome, 
kad veiklos administravimo efektyvumas 
(vienos įmonės, o ne daug atskirų įmonių 
turėjimas) suteikia privalumų.

Aišku, ne viskas dar padaryta. Yra niu-
ansų, kurie dar nėra išspręsti, ypač dėl vi-
suomeninės veiklos. Pasigendu daugiau 
atvirumo visuomenei. Pavyzdžiui, vis dar 
sprendžiamas jaunųjų miško bičiulių veik-
los organizavimo klausimas, nacionali-
nis miškasodis lyg ir vyksta pagal planą, ir 
žmonėms atvirumas čia lyg ir parodomas, 
bet trūksta dar platesnio visuomenės įtrau-
kimo. Keliant inkilus pavasarį irgi – kai 
kur buvo, kai kur nebuvo organizuojama…

Prarandamo ryšio su vaikais man labiau-
siai gaila. Aš pats vaikystėje buvau jaunasis 
gamtininkas, dalyvaudavau toje veikloje, pa-
sigendu šito požiūrio. Manau, kad ateityje tai 
bus išspręsta. (Pagal Aplinkos ministerijos 
nustatytą tvarką jaunųjų miško bičiulių veik- 
lą turi organizuoti Valstybinė saugomų teri-
torijų tarnyba ir VĮ Valstybinė miškų urėdi-
ja, bet pastaroji neturi teisės finansuoti ar ki-
taip remti šio sambūrio, tik kviečia jaunimą 
dalyvauti įvairiose švietėjiškose iniciatyvose 
– redakcijos pastaba.)

Kalbant apie valdymą, matome, kad 
klausimai sprendžiami. Visi padaliniai turi 

vadovus, visi padaliniai artėja prie vienodų 
veikimo sąlygų – turint omenyje ir atlygini-
mus, ir darbą. Taip, klausimų buvo įvairių 
keliama, bet žinau, kad nuo kovo 1 dienos 
atlyginimai yra išlyginti visoje Lietuvoje, ir 
tie, kurie gaudavo mažiau, jau gaus didesnį 
atlyginimą už kovą, ir tai džiugina.

Aišku, pagalvojus apie tai, kiek laiko tai 
vyko… – šiek tiek užtruko tas sprendimų 
priėmimas ir įgyvendinimas. Suprantama, 
didelė įmonė, bet vis tiek norėtųsi, kad vis-
kas vyktų greičiau. Manau, turime puikią 
galimybę dabar išsianalizuoti situaciją, nes 
turės būti priimti sprendimai, atsižvelgiant 
į Konstitucinio Teismo išaiškinimą. Beje, 
Konstitucinis Teismas pasisakė ne apie turi-
nį, ne apie veiksmus, kurie buvo atlikti jun-
giant miškų urėdijas, ne apie valdymo formą 
ar santykius su darbuotojais, buvo atsirem-
ta tik į procedūras. Manau, kad  lygiagrečiai 
mes galime įsivertinti tarpinius reformos 
rezultatus, pagalvoti, kokius priimti spren-
dimus, kad veikla būtų dar efektyvesnė.

Užsitęsė sprendimas ir dėl centrinės 
būstinės vietos, negerai, kad jis vis dar nėra 
priimtas. Žmonėms tai – motyvacijos ne-
buvimas. Administracijoje trūksta darbuo-
tojų galbūt ir todėl, kad nėra aiškumo, nėra 
pastovumo, žmonės nežino, kur dirbs. Po-
litinis sprendimas išsikelti iš Vilniaus yra, 
bet laikas bėga, to sprendimo įgyvendi-
nimo pasigendame. (Praėjus kelioms die-
noms po šio pokalbio, buvo pateiktas vie-
šas siūlymas Valstybinių miškų urėdijos 
administraciją įkurdinti Kazlų Rūdoje, 
buvusios Kazlų Rūdos mokomosios miškų 
urėdijos patalpose – redakcijos pastaba.)

Reikia rodyti daugiau atvirumo ir dar-
buotojams, kurti gerus santykius įmonės vi-
duje. Svarbu, kad žmonėms būtų  aišku, kaip 
jie dirba, dėl ko dirba ir už ką gauna atlygini-
mą. Tai šis turbūt pagrindinis noras. Ir kad 
kuo daugiau žmonių dirbtų tą darbą, kurio 
jie ir atėjo dirbti – kad būtų tikrais miški-

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika

ninkais, kad jie tą mišką sodintų, ugdytų, 
prižiūrėtų, saugotų nuo ligų ir kitų negan-
dų. O tie, kam reikia dirbti vadybos darbą, 
kad ir dirbtų vadybos darbą. Dabar tas miš-
kininkas šiek tiek nuo miško atitrauktas, tai 
irgi matosi. Na, gal tai buvo būtina pereina-
muoju laikotarpiu, kai reikėjo pereiti prie 
vieningų sistemų, nuo popierizmo prie dau-
giau elektroninių dokumentų, tik norisi, kad 
tai greičiau susitvarkytų ir kad miškininkas 
ir būtų tikras miškininkas. 

Šiuo metu planuojame visų ministerijai  
pavaldžių įmonių auditus, tikrinsime ir Vals- 
tybinių miškų urėdijos veiklą, be kitų daly-
kų, atkreipsime dėmesį ir į tai, kad sprendi-
mai būtų priimami kuo greičiau, kad būtų 
užtikrinamas grįžtamasis ryšys su darbuo-
tojais, kad valdymas būtų kuo efektyvesnis, 
kad būtų mažinama biurokratinių laiptelių 
įmonės viduje, kad nebūtų taip, kad parašą 
padėjęs asmuo neprisiima atsakomybės...

Kalbėjote ir apie miškininkystės nau- 
dą valstybei, ir apie miškininko funkci-
jas sodinti, ugdyti ir saugoti mišką, o ko-
kia jūsų nuomonė daug diskusijų kelian-
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Naujai paskirtasis aplinkos ministras Kęstutis MAžeiKA maloniai sutiko atsakyti į miškininkams aktualius klausi-
mus ir žurnalo „Mūsų girios“ puslapiuose perduoti jiems linkėjimų. Jis pripažino, kad rinkdamasis profesiją, kaip vie-
ną iš prioritetinių svarstė galimybę tapti miškininku, bet visgi pasirinko studijas Lietuvos veterinarijos akademijoje, 
vėliau tapo žemės ūkio mokslų daktaru. Pokalbis vyko Aplinkos ministerijoje balandžio 23 dieną.

Miškininkaituridirbtitądarbą,
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čiu saugomų miško buveinių klausimu? 
Kaip vertinate įspėjimą apie galimas 
privačių miškų savininkų pretenzijas į 
kompensacijas?

Man tas projektas kelia abejonių, ir 
Aplinkos apsaugos komitete Seime mes 
diskutavome šiuo klausimu. Pasigendu aiš-
kumo. Man tikrai nėra argumentas tai, kad 
kažkada buvome įsipareigoję Europos ko-
misijai kažkiek procentų saugoti, nes tur-
būt ne procentais tai reikia matuoti ir ne 
plotą saugoti reikia, o saugoti reikia tam 
tikras rūšis. Tai, kas yra planuojama dary-
ti ūkiniuose miškuose, net išskirti atskiras 
grupes, man kelia daug abejonių. Ūkiniai 
miškai tam ir yra, kad juose būtų maksi-
maliai vykdoma ūkinė veikla. Dėl to ir kri-
tikavome valstybinį miškininkavimą – kad 
neuždirbo pelno, kad mediena neefekty-
viai buvo naudojama, sakėme, kad galima 
geriau visa tai padaryti… Bet jeigu mes tą 
ūkinį mišką dar suskaidysime į atskiras zo-
nas, išskirsime dalis, derlingiausiose vieto-
se nustatysime zonas, kuriose iš viso bus 
draudžiama ūkinė veikla?… Man tai kol 
kas – atviras klausimas. Ir klausimas – kas 
gi buvo iki šiol, kodėl taip atsitiko?

Reikia pripažinti, kad ilgamečio ūki-
ninkavimo, tos 100 metų patirties ir to, ką 
pasiekė mūsų mokslininkai kartu su miš-
kininkais, rezultatas ir yra tai, kad miškas 
yra gyvas, kad tai nėra vien medžių augimo 
teritorija. Geras ūkininkavimas duoda nau-
dos ir visoms kitoms ekosistemoms, kitoms 
gyvybės formoms ir gyvūnams. Saugomas 
miško buveines pirmiausiai reikėtų inven-
torizuoti ir aiškiai žinoti, kiek jų turime ir 
ką mes dabar tose vietose realiai saugome. 
Vien matematinis noras pasiekti tam tikrą 
skaičių ar procentą manęs tikrai neįtikina.

Įvedus tam tikrus draudimus vykdy-
ti ūkinę veiklą privačiuose miškuose, žino-
ma, rastųsi pagrįstų pretenzijų. Jeigu žmo-
gui, net nebūtinai miško savininkui, mes 
primestume tam tikras sąlygas, draudžian-
čias jam vykdyti ūkinę veiklą, tai mažų ma-
žiausiai būtų pažeista jo konstitucinė teisė į 
nuosavybę, ir tuomet rastųsi pasekmės. 

Bet gamtą saugoti irgi reikia, pasta-
ruoju metu visa žmonija tam skiria vis 
daugiau dėmesio, kaip suderinti ūkinin-
kavimą ir gamtosaugą?

Darna žmogaus su gamta yra pamatinė 
vertybė, bet jeigu mes vienoje vietoje gamtą 
taip saugosime, kad drausime žmogui netgi 
įeiti, o kitur darysime, ką tik norime, tai ne-
pasieksime siekiamo rezultato.  Manau, kad 
supratimas apie darną su gamta turi rastis iš 
suvokimo, kad darydamas kažką blogo (ar-
dydamas ekosistemą, trukdydamas gyvū-
nams apsigyventi, teršdamas, degindamas 
ar kitaip naikindamas, nuodydamas aplin-
ką) kenki ir pats sau. Ratas apsisuka. Žmo-
gus turi suprasti, kad jeigu jis padarys kaž-
ką blogo gamtai, tai atsisuks prieš jį patį, ir 
dar su kaupu – keisis klimatas, plis ligos, 
žalos pridarys vabzdžiai… Mes visi turime 
apie tai labiau galvoti ir tuo rūpintis. Turime 
saugoti aplinką, gyvūnus, visas gyvybės for-
mas ir turime tai daryti ne tik tam tikrose 
teritorijose, bet visur.

Nesakau, kad turėtume panaikinti 
draustinius ir rezervatus, arba atvirkščiai – 
visą Lietuvą paskelbti rezervatu arba draus-
tiniu. Turime rasti protingą balansą ir turi-
me kaip įmanydami saugoti gamtą visur, net 
ir savo kieme turime medį saugoti, ir medy-
je perintį paukščiuką tai pat…

Privačių miškų sektoriuje tendencijų  
matome įvairių. Vieni žmonės stengia-
si parduoti, atsikratyti miškais, kuriuo-
se yra saugomų teritorijų (valstybei labai 
brangiai kainuotų išpirki privačius sau-
gomus miškus arba mokėti kompensaci-
jas), bet yra ir tokių žmonių, kurie nori, 
kad jų miškas būtų saugomas ir neprieš-
tarauja, kad jų miške būtų saugoma buvei-
nė, sutinka nekirsti, palikti gamtą tokią, 
kokia ji natūraliai yra. Pastariesiems tu-
rime padėti, turime ieškoti būdų ir nusta-
tyti mechanizmą, kaip formaliai įteisinti 
tokį saugojimą, kad nebūtų fiksuojami ko-
kie nors pažeidimai, pavyzdžiui, už tai, kad 
savininkas nesiėmė prevencinių priemo-
nių saugoti mišką nuo vabzdžių invazijų.

Beje, į parazitų keliamą grėsmę taip pat 
būtina atsižvelgti priimant sprendimus dėl 
miškų saugojimo.  Negalime sau padaryti 
meškos paslaugos, negali atsitikti taip, kad 
uždraudus ūkininkauti atsivertų galimybė 
parazitams veistis, miškui džiūti dėl parazi-
tų kenkėjiškos veiklos. Požiūris turi būti at-
sakingas, reikia tartis ir su specialistais, tu-
rime siekti ilgalaikių tikslų. 

Esate minėjęs, kad svarbu suvaldyti 
medienos eksportą ir įvertinti perdirbi-
mo galimybes, pakomentuokite, prašau, 
šį pasakymą plačiau.

Šiuo metu gilinamės ir analizuojame si-
tuaciją, kiek ir kokios medienos išvežama iš 
Lietuvos į užsienio šalis. Jeigu mes kalbėtu-
me tik apie popiermedį, kuris Lietuvoje ne-
apdirbamas, kurio daug išvežama į fabrikus 
Švedijoje ir kitur, tai nematytume nieko blo-
go, bet nerimą kelia tai, kad išvežama ir labai 
daug apvaliosios medienos, mūsų pušų, ku-
rios galėtų būti perdirbamos čia, Lietuvoje, 
ir tai galėtų kurti mums pridėtinę vertę ir at-
sirastų papildomų darbo vietų, būtų moka-
mi mokesčiai ir būtų daugiau naudos mūsų 
visuomenei. Turime šią situaciją suvaldyti, 
turime imtis priemonių, kad kuo daugiau 
apvaliosios medienos būtų perdirbama Lie-
tuvoje. Priešingu atveju tapsime tik žaliavi-
nės medienos eksportuotojais, o tai ilgainiui 
taps žala valstybei. Peržiūrėsime medienos 
pardavimo taisykles, turime įvairių pasiū-
lymų, artimiausiu metu juos svarstysime.

Esate medžiotojas, kokių iššūkių, nau-
jų galimybių matytumėte šioje srityje?

Seime teikiau pasiūlymą suteikti medžio-
tojams ir žvejams daugiau įgaliojimų vyk- 
dant aplinkos apsaugos funkcijas, bet ko-
legos tada nepalaikė idėjos, atsargiai į tai 
pažiūrėjo. Plačiau diskutuojant daug kas 
pakeitė nuomonę, supranta, kad aplinkos 
apsaugos inspektorių pajėgumai yra per 
maži, kad juos reikia plėsti. Medžiotojai 
ir žvejai turi galimybių vykdyti prevenci-
nį darbą, jie galėtų padėti aplinkos apsau-
gos inspektoriams. Reikia tik oficialiai tokį 
medžiotojų ir žvejų darbą įforminti, manau, 
prie šio klausimo dar sugrįšime.

Kalbėdamas apie medžioklę ir žvejybą 
ir naudodamasis proga, noriu kartu pasvei-
kinti išrinktą naują Lietuvos medžiotojų ir 
žvejų draugijos pirmininką Joną Talmantą. 
Linkiu jam pasiekti medžiotojų ir žemės bei 
miškų savininkų sutarimo, jų santykių ba-
lanso, tai labai svarbu. Ir linkiu permainų, 
kad draugija išsivalytų ir atsikratytų praei-
ties šešėlių, kad taptų pozityvi ir atvira vi-
suomenei, kad medžiotojų ir žvejų vardas 
būtų gerbiamas. 

Ačiū už pokalbį.
Gintarė Janiškienė

kuriojieiratėjodirbti
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„Nacionalinio
miškasodžio2019“
akimirkos 
didinantšaliesmiškingumą
Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, 2019 m. planuojama 
atkurti 8663 ha valstybinių miškų ir įveisti 523 ha naujų. Pernai 
buvo atkurta 9192 ha miškų ir įveista 528 ha naujų. 

Šiais metais valstybinių miškų atkuriama šiek tiek mažiau, nes 
pernai mažiau vyko kirtimų. Pagal Miškų įstatymo reikalavimus 
kirtavietėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus me-
tus. 

Šiemet miškasodį  dar kovo pradžioje pirmieji pradėjo VMU 
Kretingos regioninio padalinio miškininkai.  Atkuriamuose vals-
tybiniuose miškuose apie du trečdaliai visų pasodintų sodmenų 
yra eglės ir pušys (apie 20 mln. vnt.), likęs trečdalis (apie 9,2 mln. 
vnt.) – lapuočių sodmenys (juodalksniai, beržai, ąžuolai, klevai, 
liepos, kitos medžių rūšys). Visi miškasodžiui reikalingi sodme-
nys yra išsiauginti Valstybinių miškų urėdijos medelynuose.

Balandžio27-ąjąmiškąsodinobeveik2000talkininkų
Susipažinti praktiškai, kaip užgimsta miškas, Valstybinių miškų 
urėdija balandžio 27 d. pakvietė visuomenę į bendrą pavasario 
šventę miške – „Nacionalinį miškasodį 2019“.  Daugelyje girinin-
kijų tai buvo baigiamasis pavasario darbų miškuose akcentas.  Į 
šią pažintinę Miško dieną kviesti visi norintys – nuo politikų iki 
moksleivių, šeimų su vaikais. „Nacionalinis miškasodis 2019“ 
vyko visuose VMU regioniniuose padaliniuose, 47 skirtingo-
se Lietuvos vietovėse. Pavyzdžiui, VMU Dubravos regioniniame 
padalinyje talkininkams buvo parengtos net 6 miško sodinimo 
vietos Vytėnų, Raudondvario, Padauguvos, Svilonių, Šilėnų giri-
ninkijose, daugumoje kitų regioninių padalinių pasirinkta po dvi 
girininkijas, kad talkininkams nereikėtų vykti toli į kitą rajoną. 

Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, sodinti miško buvo 
atvykę beveik 2000 talkininkų – užsienio ambasadų, ministeri-

Pabaigtuvės VMU Trakų padalinyje VMU Kretingos padalinio Darbėnų girininkijoje 
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jų, savivaldybių darbuotojų, karių, šaulių, policijos, aplinkosau-
gos pareigūnų, įmonių ir organizacijų, mokyklų atstovų, tėvų su 
vaikais. Miškininkai buvo paruošę apie 400 tūkst. eglės, pušies, 
ąžuolo, beržo ir kitų rūšių medžių sodmenų, kuriais apsodinta be-
maž 100 hektarų miško.

Gimtojoje Suvalkijoje sodinti miško į VMU Kazlų Rūdos  regi-
oninio padalinio Kazlų Rūdos girininkiją atvyko iš Marijampolės 
kilę premjeras Saulius Skvernelis, aplinkos ministras Kęstutis Ma-
žeika. Čia mišką sodino ir Valstybinių miškų urėdijos vadovas Ma-
rius Pulkauninkas, kiti šios įmonės darbuotojai, šalies profsąjungų 
lyderė Inga Ruginienė bei gausus būrys talkininkų –  mokinių, ka-
riūnų, daug kitų žmonių. Įveistas beržynas ir juodalksnynas. 

VMU Šalčininkų regioninio padalinio Visinčios girininkijoje 
per 40 talkininkų netruko apsodinti eglaitėmis 2,1 ha plotą. Miš-
kininkams prieš tai talkino gaisrininkai, Šalčininkų Jano Sniadec-
kio bei Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleiviai.   Iš viso 
VMU Šalčininkų regioniniame padalinyje apie šimtas talkininkų 
pasodino 8000 eglės sodinukų, atkurė 2,7 ha miško.

„Ačiū kiekvienam suradusiam laiko ir skyrusiam jį miškui. Ti-
kiu, kad visi sodinę medelius jau po kelių metų pasidžiaugs, kad 
ir jų dėka Lietuvoje ošia miškas. Daug pasodinome, buvo puikus 
oras, smagi nuotaika, prasmingas bendras darbas, dabar reikia tik 
lietaus“, – sakė  Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius 
Pulkauninkas.
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Kazlų Rūdos girininkijos girininko Algimanto Kazakevičiaus instruktažas Kazlųrūdiečius sveikina atvykę svečiai 

Sodinti mišką reikia ir jėgos (VMU Telšių padalinys)   VMU Mažeikių padalinio talkininkai

Miškasodžio pamokos VMU Mažeikių padalinio talkininkai
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Neišgyvendinamasįprotis 
degintipernykštęžolę
Kiekvieną pavasarį, ypač kai anksti nu-
tirpsta sniegas, aplinkosaugininkams, 
miškininkams ir gaisrininkams kelia di-
delį nerimą neišgyvendinamas įprotis de-
ginti pernykštę žolę, nuo kurios įsiplieskia  
miškų, durpynų gaisrai, sudega kaimuose 
pastatai, kyla pavojus gyvūnijai ir žmo-
nių gyvybei. Pagal daugiametę statisti-
ką, daugiausia gaisrų atvirose teritorijose 
kyla balandžio mėnesį (pernai buvo už-
gesinti 2438 tokie gaisrai). Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento duo-
menimis, 2018 m. dėl žolės deginimo kilo 
37 proc. daugiau gaisrų nei 2017 metais. 
Praėjusiais metais deginant žolę nukentė-
jo 3 žmonės, sudegė 3 pastatai, 96 statiniai 
buvo apniokoti ugnies. 

Šiemet dar kovo pradžioje daug kur 
nutirpus sniegui, ne tik Vilniaus apskrity-
je ėmė rūkti pievos, dykynės. Ugniagesiai 
kviesti gesinti gaisrų atvirose vietovėse ir 
Alytaus, Kauno, Panevėžio, Utenos, Šiau-
lių, Klaipėdos apskrityse. Kauno miesto 
ugniagesiai balandžio 3 d. popietę turė-
jo vykti net į šalia Kauno klinikų esančią 
VII forto teritoriją, kur kažkas padegė per-
nykštes žoles. Per balandžio mėn. aplink 
Kauną kilo ir 19 miško gaisrų.

Ypač tokie žolės deginimai pavojingi 
miškų apsuptuose kaimuose. Pavyzdžiui, 
Kaišiadorių rajono Paparčių seniūnijoje, 
Palapojės kaime balandžio 3 d. žolės de-
ginimas vos nesibaigė viso mažo kaimelio 
sudegimu. Pavakare buvo gautas praneši-
mas, kad liepsnos iš durpingų pievų įsimetė 
į Paparčių girininkijos mišką, užsidegė vie-
nos sodybos ūkinis pastatas. Į gaisro vietą 
buvo išsiųstos Kaišiadorių, Žaslių ir Žiež-
marių ugniagesių komandos, jiems į pagal-

bą atskubėjo ir miškininkai iš VMU Trakų 
regioninio padalinio su gaisrų gesinimo 
automobiliu. Stipraus vėjo plaikstomos 
liepsnos sparčiai plito ir grasė visam kai-
meliui. Ugniagesiams teko iki sutemų mal-
šinti liepsnas. Patirta nemaža žala – apdegė 
per 4 ha miško, 13 ha durpingų pievų, lieps-
nos prarijo ūkinį pastatą, porą bičių avilių. 

Balandžio 4 d. pavakare grėsminga si-
tuacija buvo susidariusi Tauragės rajone, 
miškų apsuptame Sakalinės kaime. Išde-
gė 1 ha pievos ir 0,24 ha Šilinės girininki-
jos miško, liepsnos priartėjo prie sodybos 
ir vienas pastatas sudegė. Tą dieną gau-
sios ugniagesių pajėgos gesino liepsnojan-
tį namą ir ūkinį pastatą bei šalia degančią 
žolę Varėnos rajone, Marcinkonių kaime. 

Velykų šventinį savaitgalį ugniage-
siams teko gesinti net 250 žolės padegi-
mų. Jie nesiliovė ir tarpuvelykiu. Elektrėnų 
savivaldybėje, Naujųjų Kietaviškių kaime 
aplink Ilgio ežerą liepsnojo sausos nend-
rės. Vilniaus rajone, prie Merešlėnų kaimo 
degė didelis pievų plotas. Balandžio 24 d. 
nuo žolės deginimo Rokiškio rajono Ber-
žuonių kaime užsidegė 3 pastatai, ugnis 
pasiekė ir mišką. Panevėžio rajono Glitė-
nų kaime tądien sudegė 2 gyvenamieji ir 2 
ūkiniai pastatai. 

Balandžio 24 d ryte kilo gais-
ras net įmonėje „Klaipėdos mediena“.   
Balandžio 25 d. vidurdienį Šalčininkų ra-
jono Dieveniškių seniūnijoje  vos nesudegė 
visas Krakūnų kaimas. Nuo atliekų degi-
nimo lauželio įsiplieskusi ugnis, smarkaus 
vėjo nešama, per porą valandų supleškino 
3 gyvenamas trobas, apie 20 ūkinių pas-
tatų. Pasieniečiai, ugniagesiams, savano-
riams gesintojams teko gelbėti ir sodybo-
se buvusius senyvus gyventojus. Gaisras 
buvo lokalizuotas tik pavakare.  

Nuo šių metų pradžios iki gegužės 
gaisrininkams teko gesinti 2333 gaisrus 
atvirose teritorijose (išdegė 2,4 tūkst. ha).

Ugnisišpievųnetrunka 
persimestiįmiškus
Nuo kovo pabaigos nebuvus lietaus ir pu-
čiant stiprokiems vėjams, ir nedidelė ugnis 
daug kur tapo nevaldoma, iš pievų per-
simetė į miškus, pilnus pernykštės žolės 
želdinius. Taip balandžio 3 d. Valstybinių 
miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio 
Ubiškės girininkijos teritorijoje užsilieps-
nojo privačioje žemėje įveisti drebulės žel-
diniai, liepsnos išplito 25,85 ha plote. 

Vien balandžio 6–7 d. Lietuvos miš-
kuose nuo pernykštės žolės deginimo kilo 
10 gaisrų, apėmusių 26 ha miško plotą. 
Du kartus tą savaitgalį ugniagesiai vyko į 
VMU Radviliškio regioninio padalinio te-
ritorijoje esančius miškus – poilsio dieno-
mis liepsnos buvo įsiplieskusios Liepynės 

Pavasariniųliepsnųžalagamtai,
miškuiiržmonėms

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, nuo šių metų pradžios teko gesinti 2333 
gaisrus atvirose teritorijose (išdegė 2,4 tūkst. ha). Šalies miškuose iki balandžio 29 d. kilo 118 miško gaisrų, 
apėmusių 159 ha plotą, iš jų 68 miško gaisrai įsiplieskė privačiuose miškuose (nuniokojo 72 ha).

VaCLOVas trePėnaitis

Padegta pernykštė žolė 
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ka(pažeista 4,69 ha miško) ir Lančiūnavos 
(6,05 ha miško) girininkijose. Balandžio 
7 d. VMU Šalčininkų regioninio padali-
nio Parudaminos girininkijos miške įsi-
plieskęs gaisras išplito 9 ha plote. 

Prieš Velykas Dzūkijoje ir kitų regio-
nų pušynuose susidarius IV klasės miškų 
gaisringumui, Aplinkos apsaugos departa-
mento, Valstybinių miškų urėdijos, Vals-
tybinės miškų tarnybos, Valstybinės sau-
gomų teritorijų tarnybos pareigūnai iki 
balandžio mėnesio pabaigos buvo suplana-
vę atlikti daugiau kaip 300 reidų visoje ša-
lies teritorijoje. Pareigūnai prevenciniais 
tikslais lankėsi pamiškėse esančiose so-
dybose, apvažiavo gausiau lankomas miš-
ko poilsiavietes. Imtis šių priemonių vertė 
tai, kad tuo metu jau buvo kilę 63 gaisrai, 
nuniokoję 76 ha miškų, kai 2018 m. tokiu 
pačiu metu buvo kilę tik 27 gaisrai, apėmę 
8 ha plotą. 

degėsiųdiena
Nors Valstybinių miškų urėdija ir aplin-
kosaugininkai, gaisrininkai ragino gy-
ventojus atsakingai elgtis su ugnimi atvi-
rose teritorijose ir miškuose, nedeginti 
pernykštės žolės, vyko reidai, Lietuvoje 
„degėsių diena“ galima pavadinti balan-
džio 24-ją, kai liepsnojo ir miškai, ir kai-
muose pastatai. Šios dienos vidurdienyje 
bene didžiausias miško gaisras kilo Ma-
žeikių rajono Tirkšlių seniūnijoje, VMU 
Mažeinių regioninio padalinio Balėnų gi-
rininkijos Jonaičių miške. Iš pradžių ugnis 
apėmė 5 ha pušyno, netrukus stiprus vėjas 
liepsnas išnešiojo per 21 ha plote. Ugnia-
giasių ir miškininkų komandos atkakliai 
kovojo, kad ugnis nuo degančios miško 
paklotės nepersimestų į medžių viršūnes. 
Svarstyta šauktis net kariuomenės pagal-
bos, gesinimui pasitelkti sraigtasparnį. 
Dėl išplitusio gaisro policijos pareigūnai 
buvo uždarę kelią iš Tirkšlių į Užlieknę. 
Atvykus pastiprinimui iš  Akmenės, Šiau-
lių, bendrovės „Mažeikių vandenys“, vaka-
re pavyko suvaldyti ugnies plitimą. Miški-
ninkai ir gaisrininkai liko budėti visą naktį 
gaisravietėje, malšindami vis įsipliesčin-
čius ugnies židinius, juos liejo vandeniu. 
Gyventojai buvo įspėti neiti artyn, vengti 
būti lauke, kad neapsinuodytų degėsių dū-
mais ir anglies monoksido (CO) dujomis.

Bus atliekamas tyrimas dėl miško pa-
žeidimo laipsnio. ,,Jei medžiai neatsigaus, 
teks kirsti ir atkurti pušyną iš naujo“, – 
sako VMU Mažeikių regioninio padalinio 
vadovas Šarūnas Bagdonas. Šio padalinio 

Balėnų girininkijoje tą dieną kilo dar vie-
nas gaisras Žalionės miške (išdegė 2,46 ha 
miško). Kad ugnis nesiskverbtų gilyn į dur-
pyną, teko beveik apie kiekvieną medį gau-
siai pilti vandenį. Miškininkai pakaitomis 
budėjo visą parą.

Du gaisrai kilo VMU Dubravos regio-
ninio padalinio Gaižiūnų girininkijoje, ka-
rinio poligono teritorijoje: vienas gaisras 
išplito 10,12 ha, kitas apėmė 6,2 ha plotą. 
Nuo pavasario pradžios Dubravos regioni-
nio padalinio prižiūrimoje teritorijoje kilo 
12 miško gaisrų. 

Tądien VMU Varėnos regioninio pa-
dalinio miškuose kilo net 3 miško gaisrai 
Perlojos, Glūko, Dainavos girininkijoje, 
pažeidę 1,7 ha miško, VMU Kazlų Rūdos 
regioniniame padalinyje kilo 2 gaisrai – 
Vilkaviškio girininkijoje apėmė 3,74 ha, 
Bagotosios girininkijoje – 3,21 ha miš-
ko, VMU Kretingos regioninių padalinio 
Šventosios girininkijoje išdegė 1,34 ha kal-
ninių pušų. 

Iš viso balandžio 24 d. Lietuvoje kilo 
net 22 gaisrai, nuniokoję bendrą 59 ha miš-
kų plotą ir beveik 84 ha atvirų teritorijų.

Nerimą kėlė balandžio 24 d. ir Balta-
rusijoje, netoli Raigardo pasienio kontrolės 
punkto kilęs miško gaisras. Esant kryptin-
gam vėjui, iškilo grėsmė ne tik pasienie-
čams, punkte susibūrusiems lengvųjų au-
tomobilių, autobusų keleiviams, krovinių 
vežėjams, bet ir persimesti gaisrui į Lie-
tuvos miškus. Iki sienos buvo likęs apie 1 
km ruožas. Buvo laikinai uždarytas eismas 
per Raigardo–Privalkos kontrolės punktą. 
Žvalgyti situaciją iš Trakų rajono Paluknio 

areodromo atsiųstas pasieniečių sraigtas-
parnis „Eurocopter“. Laimei, kiek pasikei-
tus vėjo krypčiai, gaisras nebeslinko arčiau 
Lietuvos ir iki nakties baltarusiams pavy-
ko jį lokalizuoti.   

Svarstyta, ar nevertėtų kuriam laikui 
uždrausti gyventojams lankytis miškuose. 

Belaukiantlietaus
Iki balandžio 29 d. Lietuvos miškuose iš 
viso kilo 118 miško gaisrų 159 ha plote, 
iš jų 68 miško gaisrai įsiplieskė privačiuo-
se miškuose (nuniokojo 72 ha). Nedideli 
miško gaisrai buvo laiku lokalizuoti VMU 
Šakių, Prienų, Trakų, Ukmergės, Rokiškio 
regioninių padalinių prižiūrimuose miš-
kuose. VMU regioninių padalinių prieš-
gaisrinės komandos ir miškų apsaugos 
pareigūnai pagal gautus pranešimus ba-
landyje buvo išvykę į gaisravietes daugiau 
nei 330 kartų. Miškininkai ir gaisrininkai 
galėjo kiek atsipūsti tik gegužės 2 d. šalyje 
atvėsus orams ir kiek palijus.  

***
Valstybinių miškų urėdija kasmet prieš-
gaisrinei šalies miškų apsaugai skiria apie 
2 mln. eurų, miškuose atnaujinama apie 
13000 km priešgaisrinių mineralizuotų 
juostų, priešgaisrinių kelių ir privažiavimų 
prie vandens telkinių. Miško gaisrų gesini-
mui yra naudojami 60 gaisrų gesinimo au-
tomobilių, 20 vandens cisternų ir 15 gaisrų 
gesinimo modulių, pastovai veikia antže-
minė automatinė gaisrų sekimo sistema. 
Šis pavasaris naujai įmonei – stabilumo ir 
susitelkimo išbandymas. 

Po gaisro Kaišiadorių rajono Paparčių seniūnijos Palapojės kaime
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Miškųpolitikojerekomenduojama:
 Miškų įstatyme reglamentuoti nuostatas, susijusias su kli-

mato kaitos iššūkiais, suderinant jas su atitinkamais ES teisės ak-
tais klimato kaitos srityje;

 Atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, parengti nacionalinę miš-
kų strategiją ir veiksmų planą, atsiliepiantį į klimato kaitos iššū-
kius;

 Poįstatyminiuose aktuose adaptuoti naujausias Europos 
miškų genetinių išteklių programos EUFORGEN (joje dalyvauja 
ir Lietuva) strategijas ir rekomendacijas miško genetiniams ište-
kliams išsaugoti klimato kaitos sąlygomis;

 Atnaujinti Miško genetinių išteklių išsaugojimo, selekcijos 
ir sėklininkystės plėtros programą, atsižvelgiant į klimato kaitos 
iššūkius;

 Reglamentuoti (taisyklėmis ir rekomendacijomis) vietinių 
medžių Lietuvos ir užsienio kilmių ir genotipų parinkimą miš-
kams veisti, svetimžemių medžių rūšių naudojimą, įvairius ugdy-

mo ir pagrindinius kirtimus, kirtimų apyvartos amžių ir kt. kli-
mato kaitos padariniams sušvelninti ir keliamai rizikai sumažinti 
bei užtikrinti šių taisyklių ir rekomendacijų įgyvendinimą valsty-
biniuose ir privačiuose miškuose;

 Sukurti miško genetinės įvairovės (DNR) sekimo sistemą 
sutrikdytose bei saugomose ekosistemose, siekiant kontroliuoti ir 
reaguoti į klimato kaitos iššaukiamus nepalankius genetinės įvai-
rovės pokyčius. 

Praktinėsmiškininkystėspokyčiai:
 Didinti miškų struktūrinę įvairovę (amžiaus, teritorinę ir 

rūšinę), pradedant miško atkūrimu, ugdomaisiais kirtimais ir bai-
giant pagrindiniais kirtimais, siekiant sumažinti neigiamą klima-
to kaitos sukeltų abiotinių ir biotinių aplinkos trikdžių (gaisrų, vė-
jovartų, kenkėjų, ligų ir kt.) apimtis ir poveikį miško ekosistemoms; 

 Veisiant spygliuočius teikti prioritetą paprastajai pušiai, 
nes tikėtina, kad šiltėjant klimatui paprastoji pušis pasižymės di-
desniu prieaugiu ir geresne būkle, negu paprastoji eglė;

 Plačiau veisti beržų, drebulių ir juodalksnių plantacinius 
miškus, nes šiltėjant klimatui ir didėjant CO2 koncentracijai ore, 
šių medžių rūšių prieaugis jauname amžiuje turėtų ženkliau padi-
dėti; taip klimato šiltėjimas būtų panaudojamas miškų našumui, 
medienos gamybai ir anglies surišimui didinti;

 Kadangi klimato kaitos prognozės rodo, kad Lietuvoje turė-
tų didėti kritulių kiekis (15 proc.), rekomenduotina ąžuolus veisti 
sausesnėse augavietėse, nes ąžuolų prieaugis labiau didėtų būtent 
sausesnėse, negu įprasta augavietėse (išlieka neaišku, ar dėl pasi-
kartojančių vasaros sausrų sukelto apsilpimo nepasireikš ligų ar 
kenkėjų protrūkiai);

 Veisiant ir atkuriant miškus vengti lėčiau augančias me-
džių rūšis mišrinti su greitai augančiais beržais ir juodalksniais, 
nes pastarųjų rūšių prieaugis didės sparčiau ir jie labiau stelbs lė-
čiau augančias medžių rūšis;

 Vengti spygliuočių ir kietųjų lapuočių kirtavietes palikti sa-
vaiminiam atsikūrimui, jei numatomas gausus atsikūrimas dre-
bulėmis, beržais, juodalksniais, nes pastarųjų rūšių prieaugis irgi 
sparčiau didės ir jie labiau stelbs lėčiau augančias medžių rūšis;

 Plačiau naudoti šiltnamiuose išaugintas sėklas ir sodmenis, 
nes epigenetiniai medžių tyrimai rodo, kad šiltomis sąlygomis iš-

Miškoekosistemųatkūrimo,būklėsstabilizavimoir 
atsparumodidinimo,siekiantužtikrintijųtvarumą 
kintančioklimatoirsusijusiųstresoriųpoveikiosąlygomis,
reKOMeNdacIjŲPaKeTas

Dr.(HP) aLFas PLiŪra, dr. VYtaUtas sUCHOCkas, LaMMC filialas Miškų institutas, 
Dr. VaiDOtas LYGis, dr. JUOZas LaBOkas, Gamtos tyrimų centras

Rekomendacijos parengtos, įgyvendinant nacionalinės mokslo programos projektą „Skirtingų medžių rūšių 
ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje  
MiŠKOeKOKAiTA“ (2015–2018 m.) ir įvertinant naujausius mokslo pasiekimus šioje srityje. Jos  skirtos vals-
tybinio bei privataus miškų sektorių miškininkams ir miškų valdytojams.

Kokios sudėties formuoti medynus?
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miškininkystė

augintos sėklos ir sodinukai labiau prisitaiko augti šiltėjančio kli-
mato sąlygomis;

 Miškų veisimui plačiau naudoti sodmenis su apribota ša-
knų sistema, pagerinančia želdinių prigijimą klimato kaitos sukel-
tomis nepalankiomis aplinkos sąlygomis (trumpo pavasario, šal-
nų, sausrų ir kt.);

 Kadangi jauni uosių medeliai ir toliau stipriai pažeidžiami 
Hymenoscyphus fraxineus sukeltos ligos, pažeistus ir išretėjusius 
uosynus tikslinga papildyti arba atkurti atrinktų atspariausių Lie-
tuvos ir užsienio genotipų sodmenimis bei atsparių ligoms sve-
timžemių uosio rūšių sodmenimis;

 Leisti miškuose daugiau sodinti šilumamėgių natūralizuo-
tų, neinvazinių introducentų – europinio maumedžio, bekočio 
ąžuolo, kai kurių rūšių tuopų, trešnių ir kitų (veisti grynus želdi-
nius arba mišrinti su vietinėmis medžių rūšimis);

 Dėl didėjančio neigiamo sausrų, vėjovartų ir kenkėjų povei-
kio eglynams svarbia adaptacine priemone būtų jų kirtimų apy-
vartos amžiaus mažinimas;

 Plantaciniams karpotojo beržo, hibridinės drebulės, hibri-
dinių tuopų bei juodalksnio miškams dėl klimato šiltėjimo didė-
jančio lapuočių prieaugio jauname amžiuje tikslinga projektuoti 
mažesnį kirtimų apyvartos amžių;

 Ugdymo kirtimais pirmiausia turėtų būti šalinami tie tiks-
linių rūšių medžiai, kurie išsiskiria deadaptacijos, t. y. neprisitai-
kymo požymiais (pleištiniais ūgliais, dviviršūniškumu, dvistie-
biškumu, šalnų pažeidimais ir kt.);

 Nesuvėluoti ir intensyvinti ugdomuosius kirtimus lėčiau 
augančių medžių rūšių žėliniuose ir želdiniuose, siekiant suma-
žinti tikslinių medžių rūšių stelbimą drebulių, beržų bei juodalks-
nių savaiminukais, nes pastarųjų medžių rūšių augimas spartės 
intensyviau ir jie labiau stelbs lėčiau augančias medžių rūšis;

 Užsienio tyrimai rodo, kad augavietėse, kuriose trūksta 
drėgmės, būtų tikslinga taikyti intensyvesnius ugdymo kirtimus, 
sumažinant skalsumą prastesnio vystymosi medžių sąskaita; taip 
sumažėtų transpiracija iš medyno ploto, sušvelnėtų vietinė sausra 
ir jos neigiamas poveikis medžiams;

 Nešviesinių miško medžių rūšių medynus nekirsti plynais 

kirtimais ir pereiti prie nuolatinės miško dangos miškininkystės, 
kuri laiduoja mažesnę pažeidimų (kuriuos sukelia dėl klimato kai-
tos besiplečiančios vėjovartos, kenkėjai, ligos, gaisrai)  riziką ir 
mastą;

 Mažinti plynų kirtimų biržės plotą, siekiant geresnio savai-
minio atsikūrimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo, kartu maži-
nant šalnų, sausrų, vėjų bei kitų nepalankių aplinkos veiksnių pa-
sireiškimo tikimybę ir jų neigiamą poveikį;

 Kadangi šiltėjant klimatui pastebimas miško medžių ken-
kėjų bei ligų sukėlėjų populiacijų gausumo ir jų daromos žalos di-
dėjimas,  daugiau dėmesio skirti šių pavojingų reiškinių suvaldy-
mui, plačiau naudojant biologines, chemines kenkėjų bei 
fitopatogenų kontrolės priemones, pasitelkiant kenkėjams ir li-
goms atsparių medžių klonų, šeimų bei populiacijų selekciją. 

Medžiųgenetikos,selekcijosirintrodukcijos:
 Kadangi dabartiniai miškų sodinimo tankumai daugeliui 

medžių rūšių normatyvuose yra per daug sumažinti remiantis 
ekonominiais ir ūkiniais argumentais, nuvertinant genetinius 
gamtinės atrankos ir adaptacinius reikalavimus, tikslinga padi-
dinti sodinimo ir žėlinių tankumą, tuo padidinant ir jaunuolynų 
genetinę įvairovę, sudarant galimybes intensyvesnei gamtinei at-
rankai vykti ir adaptacijai naujoms klimato sąlygoms didėti;

 Ištestuoti ir atrinkti Lietuvos miško medžių populiacijas, 
šeimas ir klonus, atsparesnius klimato kaitos sukeltiems padari-
niams, įvairių klimatinių veiksnių svyravimo amplitudės didėji-
mui bei su klimato kaita susijusių stresorių (didesnės ozono kon-
centracijos, UV spinduliuotės ir kt.) poveikiui;

 Siekiant ateities miškus veisti labiau prisitaikiusia ir gene-
tiškai įvairesne medžiaga, reikia išbandyti ir atrinkti atskirų tiks-
linių medžių rūšių užsienio populiacijas, šeimas ir klonus, atspa-
resnius klimato kaitos sukeltiems padariniams ir įvairių 
klimatinių veiksnių svyravimo amplitudės didėjimui;

 Leisti ir rekomenduoti dalį miško želdinių eksperimento 
tvarka įveisti, naudojant vietinių medžių rūšių pietinių kilmių 
(pvz., iš Lenkijos ir Vokietijos, bet ne iš šiauriau esančių šalių)  
sodmenis.

NOKIAN TRACTOR KING
Naujos padaNgos

UAB „PGM technikA“    /   Plento g. 6, Užliedžiai, 54305 Kauno r.    /     www.pgmtechnika.lt

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

Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis
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Pasirengtamiškuosesusidariusių
spygliagraužiųkenkėjųžidinių 
naikinimui
Lietuvos pušynuose 2018 m. buvo užfik-
suota pavojingo miškų kenkėjo – verpiko 
vienuolio (Ocneria (Lymantria) monacha 
Z.) – masinio išplitimo židinių pradžia. 
Kuršių nerijoje jų vikšrai 190 ha plote nu-
graužė pušų spyglius 20–90 proc. ir dides-
niu intensyvumu. Žymus šių kenkėjų  pa-
gausėjimas buvo nustatytas ir Valstybinių 
miškų urėdijos Veisiejų regioninio padali-
nio šiluose. Pagal židiniuose atliktas deta-
lias apskaitas prognozuota, kad šių metų 
pavasarį vėl galimas spyglių nugraužimas 
– daugiau kaip 2000 ha plote medžių lajos 
gali būti pakenktos 10–90 proc. ir didesniu 
intensyvumu.

Verpiko vienuolio masinio išplitimo ži-
diniai gegužės mėnesį bus naikinami bio-
loginiu preparatu „Foray 76B“, pasitelkus 
aviacijos priemones bus purškiama laikan-
tis normos 2,5 l preparato į vieno hekta-
ro plotą. Tikslus purškimo laikas bus pa-
rinktas Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus specialis-
tams stebint verpiko vienuolio vystymosi 
eigą. Darbai bus pradėti, kai kenkėjo vikš-
rai pasieks optimalų ūgį ir bus tinkamos 
orų sąlygos pradėti jų naikinimą. Valsty-
binių miškų urėdijos Kretingos regioninio 
padalinio Juodkrantės girininkijoje bus 
purškiamas 460 ha miško plotas, Veisiejų 
regioninio padalinio Stalų girininkijoje – 
2000 ha plotas. Juodkrantės girininkijoje 
siekiama neleisti verpiko vienuolio vikš-
rams tuose pačiuose plotuose antrą kar-
tą pakartotinai nugraužti pušų spyglius, 
o Stalų girininkijoje – sustabdyti verpi-
ko vienuolio židinio plitimą, neleisti nu-
graužti pušų spyglius, išsaugoti medynų 
stabilumą ir medienos prieaugį, sumažin-
ti galimybę medynuose vystytis antrinių 
kenkėjų židiniams. Visi purškiami plotai 
yra toli nuo gyvenviečių, nutolę nuo van-
dens telkinių ir saugomų teritorijų. 

Prieš purškimą šiuose miško plotuo-
se prie kelių, keliukų, pėsčiųjų ir dviračių 

takų, kvartalinių linijų, ne mažiau 100 m 
atstumu prieš jų ribas, bus išdėstyti įspė-
jimai, draudžiantys eiti į nupurkštą terito-
riją. Jie bus nuimti pasibaigus draudimui 
lankytis miške.

Kenkėjųnaikinimuinaudojamas
aplinkainepavojingaspreparatas
Verpiko vienuolio vikšrų naikinimui Lie-
tuvoje įregistruotas insekticidas – bio-
loginis preparatas „Foray 76B“ (veiklio-
ji medžiaga Bacilus thuringiensis subsp. 
kurstaki štamas ABTS-351). Preparatas 
paruoštas purkšti iš orlaivių. Jis selekty-
vinio poveikio, naikina tik spyglius ir la-
pus graužiančių drugių vikšrus, neveikia 
jų suaugėlių, kiaušinėlių ir lėliukių. Ne-
kenksmingas kitiems vabzdžiams (pvz., 
bitėms), gyvūnams ir žmonėms. Šis pre-
paratas aplinkai daro mažiausią neigiamą 
įtaką, nei kiti Lietuvoje ir kaimyninėse ša-
lyse naudojami insekticidai, skirti medžių 
lajų apsaugai nuo defoliaciją sukeliančių 
vabzdžių. Nekenkia pušinių verpikų na-
tūraliems priešams – plėšriesiems ir pa-
razitiniams vabzdžiams. Lietuvoje turime 
daug patirties naudojant „Foray“ preparatą 
miškų suagojimui nuo pušų spyglius grau-
žiančių drugių. 

Kodėlverpikasvienuolispavojingas
miškųkenkėjas?
Problemų miškams verpikai sukelia tuo-
met, kai jų drugių kiekis labai padidėja di-
deliuose miško plotuose. Tokia jų pagau-
sėjimo tendencija cikliškai kartojasi kas 

Gegužę bus naikinami verpiko vienuolio 
masinio išplitimo židiniai 

keliolika metų. Daug vikšrų gali nugrauž-
ti pušų ir eglių visus spyglius, taip pat gali 
nugraužti beržų, ąžuolų, drebulių lapus, 
o esant kai jų yra ypač daug – net žoli-
nius augalus. Vikšrams pagraužus spyg- 
lius, lapus, pumpurus ir augančius glež-
nus ūglius, apmiršta pažeisti audiniai, su-
trikdoma medžiagų apykaita, per žaizdeles 
susidaro palankios sąlygos patekti augalų 
ligų sukėlėjų pradams, sumažėja ūglių ir 
medienos tūrio prieaugis.

Pirmą kartą nugraužus spyglius, pušys 
nusilpsta, o nugraužus pakartotinai – gali 
žūti. Eglės gali pradėti džiūti ir po pirmo 
intensyvaus spyglių nugraužimo. Lapuo-
čiai medžiai yra atsparesni – po nugrau-
žimo dar tais pačiais metais gali išauginti 
naujus lapus. Spygliuočiai po intensyvaus 
nugraužimo prarastus spyglius atstato lė-
tai, o esant sausrai – be spyglių gali likti 
iki kitų metų pavasario. Toks vaizdas da-
bar matomas Kuršių nerijoje, Juodkrantės 
girininkijoje.

Nesaugant pušų lajų nuo spyglius grau-
žiančių vabzdžių sukeliamos defoliacijos, 
tai gali iššaukti medynų džiūvimą nuo ksi-
lobiontinių vabzdžių išplitimo, pvz., viršū-
ninio žievėgraužio (Ips acuminatus Eich.) 
pakenkimų. Priminsiu, kad Baltarusijos ir 
Lenkijos pušynuose 2016–2018 m. šis ken-
kėjas nudžiovino labai daug pušų ir ten vis 
dar nepavyksta sustabdyti jo plitimo pro-
trūkio. Lietuvos pušynuose 2018 m. paste-
bėtas viršūninio žievėgraužio ryškus suak-
tyvėjimas, nieko nedarant, gali išsiplėtoti 
iki masinio džiūvimo židinių lygio.

VirGiLiJUs VasiLiaUskas, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

miškininkystė

Verpiko vienuolio kiaušinėliai 
ir išsiritę vikšrai

Verpiko vienuolio 
suaugęs drugys

Verpiko vienuolio 
vikšras
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UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
Tel. 8 5 2737000, faks. 8 5 2472085, mob. tel. 8 687 40042, el. paštas info@rovaltra.lt ● www.rovaltra.lt

Valtra –- patikimas partneris miške
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Įvairių grybinių ligų sukėlėjų pažeista sakuros šaka 

japoninėsvyšnios(sakuros) 
grožisirgrybinėsligos

Japoninė arba Yoshino vyšnia Prunus x 
yedoensis Matsum „Somei-yoshino“ – 
(Cerasus x yedoensis (Matsum.) T.T. Yu 

& C.L.Li. auga vidutinio dydžio medžiu (6–
10 m). Lapai plačiai ovališki, 6–12 cm ilgio, 
žali, rudenį geltoni. Žydi balandžio mėnesį. 
Žiedų kraštai blankiai rožiniai, vidurys bal-
tas, žiedų diametras – 3–5 cm. 

Šiuo metu yra sukurta gana daug tarp-
rūšinių sakurų hibridų, kuriuos vienija la-
bai puošnūs ir gausūs rausvi ar balti žiedai. 
Kai balandžio pabaigoje sužydi sakuros, 
abejingų nelieka šiam gamtos grožiui. Pa-
saulyje sakuros plačiausiai auginamos vi-
dutinio klimato temperatinėje juostoje.

Atvežtinių augalų adaptavimosi ga-
limybes prie naujų ekologinių sąlygų pa-
rodo jų atsparumas ligoms ir kenkėjams. 
Lietuvoje adaptuotis sakuroms buvo pa-
kankamai geros klimatinės sąlygos. Jos 

žievinimo neatsargiai šienaujant. Keli me-
deliai po truputį išdžiūvo dėl netinkamo 
sutvirtinimo juos pasodinus. Pradėjus pu-
renti žemę aplink medelius, buvo atkasa-
mas ir sužalojamas jų šaknų kaklelis. Pa-
žeistos sakuros neišgyveno.

Sužaloti augalai yra labiau pažeidžia-
mi ligų, tampa jų židiniais. Iš apšalusių, 

Dr. BanGa GriGaLiŪnaitė, dr. antanas MateLis, dr. DaiVa BUrOkienė, 
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, augalų patologijos laboratorija

Lietuvoje 1939–1940 m. dirbusio Japonijos konsulo Čiunės Sugiharos (Chiyune Sugihara, 1900–1986) pa-
gerbti Vilniuje, dešiniajame Neries krante, 2001 m. spalio 2 d. buvo pasodinta per 100 japoninių vyšnių – 
sakurų. Jos atvežtos specialiai iš Šiaurės Japonijos regiono, kur klimatas panašus į mūsų šalies. Kadangi 
visuomenė susidomėjo pasodintų japoninių vyšnių adaptacija, nuo 2002 m. vykdoma jų stebėsena. 

gerai auga nerūgščiose žemėse, saulėtose, 
nevėjuotose vietose.

Lietuvoje nuo 2001 m. vyravo nepasto-
vi oro temperatūra su labai dažnais atodrė-
kiais. Dar gerai neprigiję, silpni medeliai 
jautriau reagavo į ankstyvąsias 2002 m. pa-
vasario šalnas. Rudavo lapų pakraščiai, vė-
liau jie džiūvo. Po atšiauresnių žiemų, ypač 
gegužę išryškėja neatsparių šalčiui sume-
dėjusių augalų pažeidimai. Pavasarį trūks-
tant drėgmės nelaistomi augalai džiūsta. 
Vilniuje pasodintos japoninės vyšnios pra-
dėtos laistyti tik 2003 m. pavasarį.

Pastebėta, kad sakuroms kenkė ir ne-
tinkama ūkinė veikla. Kasmet žoliapjovė-
mis pjaunant žolę buvo pažeista kai kurių 
medelių priekelminė žievė ar net stiebas. 
Iš sužalotų vietų tekantys sakai nuskurdi-
na medelį, jis ima džiūti. Daug japoninių 
vyšnių buvo iškirsta dėl visiško stiebų nu-

Sakurų žiedai Vilniuje
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džiūstančių ar nudžiūvusių sakurų šake-
lių buvo nustatytas vėžį sukeliantis pato-
geninis grybas – Phomopsis velata (Sacc.) 
Traverso. In vitro išauginta gryna grybo P. 
velata kultūra, identifikuotos alfa ir beta 
gonidijos, dominavo pastarosios.

Iš pažeistų japoninės vyšnios šakų 
identifikuoti ir kiti biotrofiniai ir sapro-
trofiniai grybai: Alternaria alternata, 
Cladosporium cladosporioides, Fusarium 
culmorum, Fusarium sp., Penicillium sp., 

Stemphyllium botryosum, Trichoderma vi-
ride, Trichothecium roseum. Kasmet ant 
lapų aptinkamas šratligės sukėlėjas Mycos-
phaerella cerasella. 

Manoma, kad 2002 m. pavasarį ant 
sakurų šakų nustatytas vėžį sukeliantis 
grybas Phomopsis velata buvo atvežtas 
kartu su pažeistais medeliais iš Japoni-
jos. Šis kasmet aptinkamas grybas vysto-
si lėtai, pažeistos šakos neatlaiko stipres-
nių šalčių, todėl kasmet buvo išpjaustomos 

pažeistos, išdžiūvusios sakurų šakos. Šiuo 
metu išlikę medeliai yra stabilesnės bū-
klės, negu buvo pasodinus. 

Manytume, kad labiau reikėtų kontro-
liuoti japoninių vyšnių priežiūrą. Svarbu, 
kad pjaudami žolę aplink medelius skuban-
tys darbininkai nepažeistų šaknų kaklelio 
ir nenužievintų stiebų, sakuras reikėtų ap-
tverti tvorelėmis arba uždėti medeliams 
individualias apsaugas, kaip miško mede-
liams nuo žvėrių pakenkimų. Būtina lai-
ku japonines vyšnias tręšti mineralinėmis 
trąšomis, ravėti piktžoles aplink medelius, 
paliekant didesnį pomedžio plotą, arba jį 
reikėtų mulčiuoti. 

Šiuo metu aplink medelius žemė šiek 
tiek mulčiuota, mažėja ir sužalotų mede-
lių. Deja, dėl temperatūros svyravimų dau-
gelio japoninių vyšnių yra sutrūkinėjusi 
žievė. Mažiau sužalotuose kamienuose yra 
susiformavęs kalius. Kadangi pastaraisiais 
metais jos gausiausiai žydi, niekas neat-
kreipia dėmesio į jų fitosanitarinę būklę.

Mycosphaerella cerasella pažeisti lapai Įsmaugtas stiebas nuo neteisingo sutvirtinimo

žoliapjove sužalotas stiebasViršūninės šakos nudžiūvo  neteisingai 
sutvirtinus pasodintą medelį

Purenimo metu atkastas ir sužalotas 
sakuros šaknų kaklelis

Susidaręs kaliusDėl temperatūros svyravimų suskilusi žievė Kinivarpos kamiene 

Phomopsis velata iškilę vaisiakūniai ant šakos Phomopsis velata gryna kultūra in vitro

Sakų tekėjimas iš žoliapjove pažeisto stiebo
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jonorimantoKlimoaštuoni 
gyvenimodešimtmečiai

Miškininkas:nuomeistroikiministro
Jonas Rimantas Klimas gimė 1939 m. ba-
landžio 21 d. Ignalinos rajone, Užsie-
nio kaime. Jo proseneliai ir seneliai buvo 
Ažvinčių girios eiguliai. Brolis Bronislovas, 
1949 m. baigęs Vilniaus miškų techniku-
mą, visą gyvenimą dirbo girininku Suval-
kijoje, rūpinosi gamtosauga. Tad ir jaunėlis 
Rimantas pasuko pramintu taku – 1958 m. 
baigė Vilniaus miškų technikumą, 1963 m. 
– LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. 

Pradėjęs profesinę karjerą Rietavo 
miškų ūkyje, jis pažino įvairų miškinin-
kų darbą: dirbo miško meistru, girinin-
ku, Ukmergės miško pramonės ūkyje in-
žinieriumi, vyriausiuoju inžinieriumi, 
1974–1978 m. vadovavo Nemenčinės miš-
kų ūkui. Iškopė į didesnės valdžios olimpą: 
1978–1990 m. dirbo Vilniaus miškų ūkio 
gamybinio susivienijimo generaliniu di-
rektoriumi, 1990 m. paskirtas Miškų ūkio 
ministerijos Nacionalinių parkų skyriaus 
viršininku, 1992–1993 m. – miškų ūkio 
ministru. Po kelerių metų pertraukos, 
1997 m. vėl grįžo į Vilniaus miškų urėdiją, 
kur baigė valstybinio miškininko karjerą 
miškų urėdo pavaduotoju miškininkystei. 
Bet su šiuo žingsniu nesibaigė jo prakti-
nė miškininko karjerą – Rimantas akty-
viai įsijungė į Lietuvos miško savininkų 
asociacijos veiklą, daug metų rinktas šios 

DaLia saViCkaitė 

Atėjęs dirbti į buvusias miškų urėdijas, girininkijas jaunas miškininkas turėjo tapti me-
dienos gamintoju, pardavėju tam, kad būtų iš ko sodinti, auginti naujus medžius, kuriuos 
kitos kartos vėl kirs. Keista ar ne, bet prigimtinė romantika niekur nedingsta. Vieni miški-
ninkai stengiasi šį pradą slėpti, kiti – derinti su išlikimu ir asmeninio gyvenimo vertybė-
mis, bet nemažai miškininkų galop atsiduria arčiausiai kultūros darbuotojų. Juos matome 
kraunant bendruomenių švenčių laužus, būnant įvairių meno kolektyvų dalyviais, švenčių 
rengėjais, net knygų leidėjais ir filmų kūrėjais. 
Miškininkai yra arčiausiai senosios šalies kultūrinės – istorinės praeities. Mažuose girių 
kaimeliuose gyvenantys žmonės dar gali pasakoti tos vietovės kelių kartų gyvenimus, pa-
dainuoti jų dainas, kalbėti tradicine šneka, žino girioje medžiais apaugusius piliakalnius, 

kitas atmintinas istorines vietas. Tik reikia į tai atkreipti dėmesį, nepraeiti abejingai pro šalį. Rytų Aukštaitijos 
kraštas gali didžiuotis miškininko visuomenininko Jono Rimanto Klimo darbais šioje srityje. 
Keletas jo profesinės ir visuomeninės veiklos įsimintinų akcentų.

asociacijos valdybos nariu, gilinasi į priva-
čių miškų problemas, diskutuoja, ieško jų 
sprendimų.

   
Nuojaunumės–aktyvusvisuome- 
ninkas,kultūrininkas
Dar studijuodamas LŽŪA, Rimantas buvo 
akademijos studentų kultūros klubo pir-
mininku, už profesionaliai bei išmoningai 
organizuotą veiklą 1963 m. pelnė Lietu-
vos meno saviveiklos žymūno vardą. Kul-
tūrinė veikla, rūpinimasis krašto istorija, 
etnografija, kraštovaizdžiu tapo antrąja, 
visuomenine jo profesija, lydinčia visą gy-
venimą, pasiglemžiančia ir laisvalaikį.

Rimantą galima ne perdėtai vadinti kai-
mo bendruomenių sambūrių pradininku 
Lietuvoje. Kaimo gyventojų kelių kartų su-
sitikimai tarybiniais metais nebuvo įpras-
ti, madingi, o jo gimtajame Užsienio kaime 
1975 m. net apie 100 gyventojų ir išeivių 
pirmą kartą susirinko širdingam, bendram 
pavakarojimui. Šių sambūrių emociniame 
fone, jam vadovaujant, Vilniuje 1986 m. su-
sibūrė kraštiečių klubas „Ažvinčiai“, buvo 
organizuojamos etnografinės ekspedicijos. 
Kas ketveri metai klubas rengdavo didžią-
sias ažvintiškių sueigas, istorines Ažvinčių 
vaitystės paminėjimo metines. 

R. Klimo iniciatyva 1984 m. Vilniu-
je susibūrė iki šių dienų veikiantis, viso-

se šventėse laukiamas ir per televiziją ro-
domas „Nalšios“ etnografinis ansamblis. 
Jame daug metų dalyvavo Vilnijos krašto 
dainingi miškininkai, repertuare dainuo-
davo Rytų aukštaičių krašto dainas. 

Kraštiečiai Rimantą dažnai ir dabar 
pavadina Dainiumi, nes ten, kur jis būna, 
visuomet skamba daina. O pastaraisiais 
metais jis paima į rankas ir kankles. Lyg 
senovės bardas jis su žmonėmis bendrauja, 
derindamas muzikos ir žodžio galias, su-
kuria prasmę visiems sambūriams.

Nežinia kaip, bet jo galvoje telpa ir 
įvairių bendražygių, meno kolektyvų, ku-
riuos skubanti šiandieninė karta pamiršta, 
gimtadieniai, iki jo laiku atskrieja žinios 
apie buvusių kolegų, bendraminčių netek-
tis, kuriuos suspėja išlydėti Anapilin kank-
liuodamas... 

Prasidėjus šalyje Atgimimui, su ko-
legomis Vilniaus miškų ūkyje R. Klimas 
įkūrė Persitvarkymo sąjūdžio rėmimo 
grupę, 1989 m. miškininkų sąjūdžio su-
važiavime Kaune inicijavo Girininkų ta-
rybos sudarymą. 1989–1991 m. Pietryčių 
Lietuvoje aktyviai ėmus reikštis Vilniaus 
krašto autonomijos veikėjams, R. Klimas 
ėmėsi vadovauti Visuomeninei Rytų Lie-
tuvos tarybai, rinktas Valstybinių regioni-
nių problemų komisijos, kuriai vadovavo 
signataras Romualdas Ozolas, pakomisi-
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knygose. Turintis savitą požiūrį, gyveni-
miškąją poziciją, jis yra ne itin mėgstamas 
vienos kadencijos politikų ir vadovų, ku-
riems tenka išklausyti jo atvirą kritišką 
žodį ir dėl miškų, ir dėl dainų... 

R. Klimo gyvenimo sampratai svarbūs 
tapo Aleksandro Račkaus, prieškariu išvy-
kusio gyventi į JAV, garsaus gydytojo, is-
toriko, numizmato knygoje įrašyti senos 
lietuviškos dainos žodžiai „kur paukštelis 
tik tupėjo, ten plunksnelės nubyrėjo“. Savo 
„vedliais“ jis vadina ir J. Statkutės De Rosa-
les, A. Kurtinaičio, J. Šeimio knygas. 

etnografas,leidėjas
Retas Lietuvos regionas turi taip išsamiai 
aptartą istorinį – kultūrinį palikimą, kurį 
R. Klimas pateikė savo knygoje, pavadinto-
je tarmiškai  „Kukuoja gegiute“. Šioje kny-
goje aprašomą Lietuvos pakraštį jis vadina 
„šalimi nuo Salako iki Palūšės“, o ten gyve-
nančius – „ežerų ir girių žmonėmis“. Ne-
įprastame pasakojime apie šio krašto dai-
nas jis pateikia istorinio fono, kuriame jos 
buvo kuriamos ir atliekamos, aprašymą; 
žmonių, kurie ateities kartoms įdainavo 
jas, gyvenimo istorijas. 

Knygos pasirodymą lydėjo gausybė ren-
ginių: „nalšėnai“ keliavo į atokius aukštaičių 
kaimus, ant dainų pateikėjų, muzikantų tro-
bų tvirtino lenteles su jų vardais, rengė kon-

jės pirmininku. Tragiškomis 1991 m. sau-
sio įvykių dienomis jis rūpinosi prie Par-
lamento aikštėje budinčiais žmonėmis, 
Parlamento rūmų apsauga. 

Aktyvus miškininkas 1993–1999 m. 
rinktas Lietuvos etninės kultūros draugi-
jos pirmininku. Nemažai jo įdėta pastangų 
prisimenat Vilnijos krašte lenkų Armijos 
Krajovos ir Raudonosios armijos nužudy-
tus miškininkus.

Daug laiko jis skyrė ir dalyvavimui Ka-
raliaus Mindaugo kolegijos veikloje. Jo ir 
kitų šios kolegijos narių pastangomis lie-
pos 6-ąją turime įteisintą šventinį laisva-
dienį – Karaliaus Mindaugo karūnavimo 
ir Valstybės dieną. Kolegijos iniciatyva tą 
dieną ant piliakalnių deginami laužai, is-
torinėmis vietovėmis keliauja dviratinin-
kai, minima Baltų vienybės diena.

R. Klimas išliko nepakantus istoriniam 
melui ir laisvam, laikmečiui patogiam fak-
tų interpretavimui, kurie kaitaliojami „po-
litiniam vėjui pakeitus kryptį“. Jis linkęs 
įsiklausyti ir į kraštiečių surinką istorinę 
informaciją, bendrauja su Ignalinos krašto 
istorija besidominčiu miškininku Ramu-
čiu Matkevičiumi, gimtinės sodyboje įkūrė 
muziejėlį su istorine ekspozicija. 

Savo pasisakymais jis priverčia į dau-
gelį istorinių dalykų pažvelgti kitaip, ne-
patingėti ieškoti tiesos artimoje aplinkoje, 

certus. R. Klimas nepatingėdavo kiekvienam 
renginiui paruošti dainynėlį su natomis ir 
žodžiais pagal konkretaus koncerto progra-
mą, kad žmonės galėtų dainuoti kartu, kad 
senųjų dainų mokytųsi ir jų vaikai. 

Kitas jo įsimintinas darbas – gimtųjų 
apylinkių Laukstenių kaimo poeto Juozo 
Klimo, nužudyto Armijos Krajovos karių, 
atminimo įamžinimas. Rimantas paruo-
šė ir išleido jo knygelę „Pasižadėjimas“. Už 
šį kruopščiai paruoštą leidinį, garsinantį 
Ignalinos rajono savitumą, 2000 m.  Igna-
linoje R. Klimas buvo apdovanotas Miko 
ir Kipro Petrauskų premija (pirmas ją po 
mirties 1999 m. gavo prof. Č. Kudaba).  
Už švietėjišką veiklą Panevėžyje jam įteik-
tas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis, 
kurį skiria komisija Seime. Leidybinė pra-
džia, galima sakyti, prasidėjo parengus 
su bendraautoriu Vandalinu Junevičiumi 
LŽŪA choro 40-mečiui skirtą leidinuką 
„Mūsų dainai – 40 metų“.  

Didžiausia jo gėla – gimtosios kalbos 
nepaisymas ir darkymas. Dažnai jis lieka 
vienišas, kuomet pabando viešai apeliuo-
ti į leidėjų sąžinę, kai ir reprezentaciniame 
leidinyje garsių užsienio žmonių pavardės 
parašomos vien anglų kalba ir vyresnio 
amžiaus skaitytojas ne visuomet susigaudo 
apie ką kalbama. Jei nebus taip manančio 
vieno žmogaus, greta neatsistos ir antras... 

Užtat kraštiečiai Rimantą laiko savu 
– nepasikėlusiu, inteligentišku, dosniu, iš-
mintingu, sektinu, laukiamu visuose ren-
giniuose. Jo ramus, meile gimtinei ir uni-
kaliais istoriniais faktais paremtas žodis, 
sodriu balsu atliekamos senosios dainos 
papuošia daugelio bendruomenių rengi-
nius.

Rimantas nerimsta ir stovėdamas ant 
savo aktyviai nugyventų aštuonių dešimt-
mečių slenksčio. Kiekvieną savaitę jis lan-
kosi tėvų sodyboje Užsienio kaime, čia 
tvarko – pertvarko šimtamečiame kluone 
įkurtą muziejėlį, gražina aplinką, lanko 
kaimynus, ragina privačių miškų savinin-
kus veikti kartu su Algio Gaižučio vado-
vaujama Miško savininkų asociacija, gi-
nant savo teises; suranda laiko dalyvauti 
miškininkų ir kitose šventėse, respubliki-
niuose renginiuose.

Rašydama apie šį nenuilstantį visuo-
menininką miškininką, vis galvojau: ar kas 
nors susiprato padėkoti jo žmonai Geno-
vaitei, vaikams Rūtai ir Arūnui, kad jų ar-
timas žmogus, veikdamas mūsų visų gero-
vės labui, dėmesį dosniai dalijo ir kitiems? 
Ačiū jums.                        

Minčios girioje prie 2013 m. atidengto paminklo
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Gamtosaugosnaujienos
„Natura 2000“  tinklo programa 2021–2027 m. 
pateikta Europos Komisijai
Europos Komisijai išsiųstas Aplinkos ministerijos parengtos Eu-
ropos ekologinio tinklo „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų 
2021–2027 m. programos  projektas. Ši programa bus patvirtin-
ta, sulaukus EK pastabų ir į jas atsižvelgus. Tai nacionalinis stra-
teginis planavimo dokumentas, kuriame apžvelgiamos sukurti ir 
palaikyti „Natura 2000“ ekologinį tinklą skirtos priemonės, nuro-
domi šių priemonių finansavimo poreikiai, jos susiejamos su ati-
tinkamomis ES programomis.

Ši programa svarbi rengiantis naujam ES finansavimo laiko-
tarpiui. Joje pateikta informacija apie lėšas, reikalingas gamtos 
ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonėms, bus remiamasi 
rengiant strateginius planus pagal bendrosios žemės ūkio politi-
kos reglamentus, investicijų planus pagal sanglaudos ir regioninės 
politikos finansavimo priemones, įgyvendinant reglamentą dėl ES 
aplinkos ir klimato politikos programos LIFE. 

Dzūkų pavasarinis festivalis „Vidur girių“
Dzūkijos nacionalinis parkas balandžio 27 d. pakvietė gamtos 
mylėtojus atvykti traukiniu ar autobusais, arba dviračiais į Mar-
cinkonis, parko lankytojų centrą, kur surengtas jau tradiciniu ta-
pęs festivalis „Vidur girių“. Vieni vyko pasigrožėti ir pasiklausyti 
atbundančios gamtos į Čepkelių raistą ir „Meškos šikną“, kitus la-
biau traukė parskridusių gervių klykavimas raiste ar gamtos foto-
grafo Mariaus Čepulio pasakojimai apie gamtos paslaptis.

Dar kiti norėjo gėrėtis miško tyla, laužo spragsėjimu bei paska-
nauti dzūkiškos grikių babkos, pyragaičių ir kitų gardėsių. Akty-
viausi leidosi į dviračių žygį po Dainavos girias. Mažiems renginio 
dalyviams veikė karūnų ir inkilų gamybos dirbtuvės, iš natūralių 
miško medžiagų kurtas festivalio paveikslas, vyko paukščių paži-
nimo žaidimai. 

Festivalis organizuotas įgyvendinant gamtosauginį projektą 
„Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”. 

Įsigaliojo Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planas 
Kauno ąžuolynas užima 60,83 ha valstybės žemės plotą, jame auga 
apie 770 senų medžių. Kauno miesto savivaldybė pernai baigė de-
rinti Ąžuolyno parko tvarkymo projektą. Pradiniame etape buvo 
nuogąstauta, kad iškirtus įprastus ligotus senmedžius gali susi-
daryti šiam parkui nebūdingos atviros erdvės, kur žels tik pievos. 
Kauniečių būgštavimus ir pateiktus siūlymus vertino tuometinio 
ASU mokslininkų, Žaliakalnio bendruomenės centro „Žaliasis 
ąžuolynas“, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietu-
vos miškininkų sąjungos atstovų, Lietuvos arboristų asociacijos ir 
kitų organizacijų specialistų darbo grupė. 

Šių metų balandžio 4 d. įsigaliojo Aplinkos ministerijos pa-
tvirtintas Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planas. Parko tvarkymui 
numatyta naudoti tik mažąją techniką, medžių tvarkymo darbus 
atlikti prižiūrint aplinkosaugos specialistams. Kartu įsipareigo-
ta užtikrinti saugomų rūšių apsaugą. Čia aptiktos retų, saugotinų 
vabalų rūšių – europinio plačiaausio (Barbastella barbastellus), 

niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita) buveinės, to-
dėl parkas įtrauktas į Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą. 
Jį 2018 m. balandį patvirtino aplinkos ministras. Gamtotvarkos 
plane teigiama, kad niūriaspalviams auksavabaliams saugoti bū-
tini mikrobuveinių ir jų aplinkos palankios apsaugos būklės at-
kūrimo darbai. Numatyta atkurti palankią niūriaspalvio auksa-
vabalio buveinių apsaugos būklę apie 49,5 ha plote. Kita problema 
– pastebimas invazinių rūšių (raudonojo ąžuolo, uosialapio klevo, 
baltažiedės robinijos) plitimas. Plane numatyta iš parko teritorijos 
pašalinti uosialapius klevus, išgenėti ąžuolų sausas šakas, atlikti 
saugotinų medžių lajų korekciją, atverti medžių dreves – iš jų pa-
šalinti senas betono ar plytų mūro „plombas“ ar jų likučius. Ąžuo-
lyne taip pat suplanuota ne mažiau kaip 57 medžiuose su drevė-
mis įrengti priešgaisrinės apsaugos signalizaciją. Gamtotvarkos 
planas bus įgyvendintas  ES fondų paramos bei Lietuvos valstybės 
biudžeto ir kitomis lėšomis.

Kodėl medžiai miestuose tampa kliuviniu?
Sustabdytas medžių kirtimas Trakų Vokės dvaro parke. Gam-
tosauga besirūpinančią visuomenę papiktino Trakų Vokės dva-
ro sodybos teritorijoje ankstų pavasarį pradėti želdinių kirtimai, 
suplanavus parko rekonstrukciją. Iškirstos kelios alėjos. Aplin-
kos ir paveldo saugojimo sąjūdis kreipėsi į teismą, prašydamas 
taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti Vilniaus miesto 
savivaldybei kirsti Trakų Vokės dvaro sodybos parko želdinius, 

Kauno ąžuolynas
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kol nebus atlikta jų būklės ekspertizė. Vilniaus miesto apylin-
kės teismas patenkino viešąjį interesą ginančių  visuomenininkų 
prašymą.

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio aktyvistai taip pat 
reiškia susirūpinimą dėl Vilniuje ruošiamų įgyvendinti Sapiegų 
parko, Misionierių sodo ir Reformatų skvero rekonstrukcijų, iš-
kertant čia augusius senus medžius.

Kaišiadoriečių bendruomenės protestas. Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dešimtmečiui paminėti 1928 m. miesto teritorijoje 
buvo pasodinti ąžuolai. Lietuvos žaliųjų partijos Kaišiadorių rajo-
no skyrius su Kaišiadorių krašto bendruomene pavasarį sureng-
tame pikete skelbė nerimą dėl rajono savivaldybės ketinimo šiuos 
medžius išpjauti, vykdant nakvynės namų rekonstrukciją ir plėt-
rą. Šie medžiai išliko per okupacijas, kitas negandas krašte. Kirs-
ti medžius planuojama ir miesto pagrindinėje Gedimino gatvėje.

Pavasarinės stumbrų klajonės ir grėsmės 

iškirsti medžiai Trakų Vokės dvaro parke

Protestuotojai nesutiko su oponentų argumentais, kad me-
džiai  negražūs, ardo šaligatvius ir pan. Jų manymu, reikėtų pa-
šalinti tik tuos medžius, kurie yra pavojingi aplinkai, o kitus 
medžius, pasitelkus arboristus, galima profesionaliai sutvarky-
ti, išgenėti. Kaišiadorių rajone galėtų būti parengta ir diegiama 
miestų, miestelių ir gyvenviečių medžių išsaugojimo, priežiūros ir 
augimo sąlygų gerinimo programa. 

Medžiai trukdė Panevėžio policijai. Gamtą mylintys žmo-
nės atkreipia dėmesį, kad prie Panevėžio apskrities policijos ko-
misariato pastato (Tulpių g. 60) neliko augusių didelių eglių, iš-
kirstos tujos, alyvos. Socialiniai tinklai taip pat ūžė: ar ne lengva 
ranka Panevėžio miesto savivaldybėje išduodami leidimai miesto 
medžiams kirsti?

Policijos pareigūnas žiniasklaidoje teisinosi, kad eglės buvo 
senos, apniktos ligų, jų šaknys pradėjo ardyti pastato pamatus, 
trukdė vaizdo kameroms matyti aplink vaizdą, žadėjo iškirstųjų 
vietoje pasodinti jaunus augalus. 

Raudondvaryje – pirmenybė pėsčiųjų ir dviračių takui. 
Kauno rajono Raudondvario miestelio gyventojai pasirinkimo jau 
neturi: tiesiant dviračių taką prie Nevėžio upės buvo iškirsti stori 
medžiai prie judraus kelio į Jurbarką, saugojęs namus, vaikų žaidi-
mų aikštelę nuo intensyvaus eismo skeidžiamo triukšmo ir taršos. 
Rangovui UAB „Kauno tiltai“ leidimą kirsti medžius davė Kauno 
rajono savivaldybė, motyvuodama, kad želdiniai trukdo pėsčiųjų 
ir dviračių tako tiesimo darbams bei kelia pavojų eismo saugai. 

Anksti šiemet nutirpus sniegui, viešojoje erdvėje pasirodo prane-
šimų apie Kėdainių ir Panevėžio rajonų laikais klajojančias stumb-
rų bandas. Prie šių gyvūnų vietinės migracijos regiono gyventojai 
yra pripratę, bet kai stumbrai būriuojasi prie magistralinių kelių, 
kyla reali grėsmė eismo saugumui, ypač tamsiu paros metu. 

Kovą šalia Kėdainių pastebėta didelė stumbrų banda būriavosi 
prie  magistralinio kelio, o vėliau nusprendė pasirinkta kryptimi 
kirsti geležinkelį. Laimei, susidūrimų su traukiniu ar automobi-
liais išvengta. 

Krekenavos regioninio parko direkcija socialiniuose tinkluo-
se platino  įspėjimus Panevėžio regiono gyventojams ir eismo 
dalyviams apie galimas grėsmes. Pavyzdžiui, kovo 28 d. rytą 34  
stumbrų banda buvo pastebėta Užliaušių kaimo laukuose. Stumb-
rų vedlė patelė viduryje lauko ilgai svarstė, į kurią pusę vesti savo 
bandą su 5 jaunikliais. Laimei, pasirinko saugiausią kryptį – grįžo 
į Pašilių mišką. Balandžio 1 d. stumbrai būriavosi prie kelio Pane-
vėžys–Krekenava ties Levaniškio kaimu.

Pievų orchidėjų išsaugojimo akcija Šilėnų pelkėje 
Neries regioninio parko direkcija jau ket-
virtą pavasarį surengė Šilėnų pelkės pie-
vose augančių orchidėjų išsaugojimo ak-
ciją. Balandžio 7 d. organizuotoje talkoje 
saugomų teritorijų darbuotojai ir gam-
tos mylėtojai kirto pievose nereikalingus 
medelius ir krūmus, juos krovė į krūvas, 
kad būtų erdvės augti šioms gražioms 
laukinėms gėlėms. 

Kartu surengtas ir gamtos pažinimo žygis: talkininkai nuo Šilė-
nų bažnyčios, vedami parko gido, daugiau nei dvi valandas pėsčiomis 
ėjo 6 km ilgio pažintiniu maršrutu. Atėjus prie Šilėnų pelkės ir pasi-
stiprinus parko darbuotojų ant laužo išvirta gardžia koše, visi sušoko  
į guminius batus ir kibo į darbą, kad šioje pelkėje kasmet sužydėtų 
vis daugiau lietuviškų orchidėjų, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. 

2017 m. vasarą atlikus augalų rūšių skaičiavimus, šioje pelkėje 
buvo aptikta nauja, labai retų ir saugomų orchidėjų rūšis – dvila-
piai purvuoliai. Šilėnų pelkėje jau auga penkios saugomų orchidė-
jų rūšys. Žinoma, tai ir įpareigoja regioninio parko darbuotojus 
– būtina kasmet jų augavietėse iškirsti atželiančius menkaverčius 
krūmynus ir medžius. Akcijos metu talkininkai kvieti įsigyti sim-
bolinį 1 eurą kainuojantį parko lankytojo bilietą ir taip paremti 
gamtosauginių veiklų organizavimą.

Parengta pagal viešus įstaigų  
ir organizacijų pranešimus
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Kovarnių Plun gėje 
daugiau nei gyventojų?

Etnokultūroje kovo 4-oji vadinama 
Kovarnių parskridimo diena, bet 
šiltėjant žiemoms dalis varninių 

paukščių pasilieka žiemoti perimvietėse 
arba parskrenda anksčiau nei pavasario 
pranašu vadinamas vieversėlis. Kovai šei-
mynomis grįžta ir į gimtąjį Plungės par-
ką, užsiiminėja senus lizdus, suka naujus 
ir sparčiai plečia savo koloniją. Manoma, 
kad jų čia dau giau nei Plun gės gy ven to jų. 
Juodomis sermėgomis vilkintys gudrūs ir 
įkyrūs kovarniai yra nepageidaujami kai-
mynai ne tik Plungės parke, o ir kituose 
miestuose, jie okupuoja senus parkus, 
senmedžius kapinėse, želdynus. Pakruo-
jo savivaldybė dėl gausių kovų kolonijų 
buvo vadinama net „varniukų“ sostine. 
Šių paukščių itin daug yra ir Šilutės ra-
jone.

Kovų populiacijos reguliavimo prob-
lema kasmet keliama ir svarstoma Plun-
gės savivaldybės taryboje, Že mai čių 
dai lės mu zie jaus di rek to rius Alvidas Ba-
kanauskas kas met krei pia si į Ap lin kos 
mi nis te ri ją dėl lei di mo parke ma žin ti kovarnių po pu lia ci ją. 

Plungiškis medžiotojas Virginijus Narkus prisimena, kaip 
prieš penketą metų Plungėje buvo kilęs didelis Ornitologų drau-
gijos ir žaliųjų aktyvistų pasipiktinimas, kai kovarnius bandyta 
išbaidyti iš parko pasitelkus medžiotojus. Leidimas į juos šaudy-
ti buvo gautas, bet 2013–2014 m. pavasarį vykdytą akciją gamti-
ninkai vadino viduramžių barbarizmu, tvirtindami, kad taip buvo 
baidomi ir kiti paukščiai, kad buvo sukelta daug triukšmo, o nau-
dos – jokios. Pasak V. Narkaus, paleidus šūvį, kovarniai pakildavo 
būriais į orą, išskrisdavo į laukus ar Jerumbaičių sąvartyną ir vėl 
sugrįždavo nakvoti į parką. O nušauti aukštai skrendantį paukštį 
reikia įgūdžių ir labai taiklios akies.            

Kovarnių baidymui iš parko Žemaičių dailės muziejus įsigijo 
garsinę patranką, kitų priemonių, bet atsirado ir tam nepritarian-
čių. Po 2014 m. Lietuvos ornitologų draugijos vykdytos šalyje pe-
rinčių kovų inventorizacijos imta teigti, jog jų kolonijos Lietuvo-

Plungės miesto par kas su Ogins kių dva ro kom plek su, kur įsikūręs  ir že mai čių dai lės mu zie jus, daug metų 
buvo mėgs ta ma plun giš kių pa si vaikš čiojimų vie ta, čia lan kosi ir tu ris tai, užsuka ves tu vi nin kai, kiti pramo-
gautojai. Deja, lankytojus pasitinka ir parke įsikūrusios didelės ko vų kolonijos įky rus kark sė ji mas, yra grės-
mė bū ti ap derg tiems jų išmatomis. Ramybė būna tik žiemą, kai šie varniniai paukščiai išskrenda į šiltesnius 
kraštus. ir tai ne visuomet. 

je sumažėjo 40 proc., kad kovarniai yra 
nykstanti rūšis daugelyje Europos šalių. 
Ornitologų požiūriu, ardyti lizdus ir bai-
dyti iš jų kovarnius reikėtų kol dar ne-
sudėti kiaušiniai, vėliau – tai drastiška 
priemonė ir laikoma gamtosauginiu nu-
sižengimu, už tai taikomos baudos. Ša-
lies piliečiai raginti nebūti abejingais ir 
pranešti Ornitologų draugijai apie pa-
stebėtus kovų šaudymo, jų lizdų naiki-
nimo perėjimo metu atvejus. 

Praktiniu pastebėjimu, kovų lizdų 
leidžiamas ardymas nuo va sa rio 15 d. 
iki ko vo 1 d. nėra efektyvi jų populia-
cijos mažinimo priemonė. Vėlyvą, šaltą 
pavasarį ko var niai dar ne būna par skri-
dę, o radę išardytą lizdą, jie kovo antro-
je pusėje susisuka naują, sudeda kiauši-
nius. Be to, lizdų ardymas žiemą miestų 
komunalininkams yra nepatogi ir bran-
gi priemonė, nes medžio viršūnėje liz-
dą ne visur galima pasiekti su specialiu 
keltuvu, reikia samdyti aukštalipius spe- 
cialistus, kurie nerizikuoja žiemą kopti 

į nudžiūvusius trapius uosius. Kovarniams net patogiau sukti liz-
dą tokiame plikame medyje, nes lengviau priskristi prie lizdo, į jį 
patenka daugiau saulės ir šilumos jaunikliams. Tad kaip paisyti 
EB Paukščių direktyvos ir humaniškai reguliuoti šių paukščių po-
puliaciją?

Šie met iš Ap lin kos ap sau gos rė mi mo spe cia lio sios pro gra mos 
gavus 3000 eurų fi nan sa vi mą var ni nių paukš čių po pu lia ci j ai su-
mažinti, Plungės miesto parke nuo vasario mėn. iki kovo 1 d. vyko 
anksti parskridusių kovų kitoniška baidymo akcija. Plungiškis VšĮ 
„Lie tu vos sa ka li nin kai“ va do vas Virginijus Nar kus buvo pakvies-
tas kasdien nuo 10 val. iki 12 va l. pavaikš čio ti po par ką su ant 
rankos tupinčiu dresuota jauna stepinio suopio patele Lėta, kurią 
įsigijo Lenkijoje. Sakalininkui paleidus paskraidyti virvele pririš-
tą prie specialios pirštinės suopę, par ke kildavo didelis triukšmas 
– nuo me džių, lizdų kildavo būriai išsigandusių kar ksian čių ko-
var nių ir pasklisdavo į visas pu ses. Pasak V. Narkaus, kovai parke 

Sakalininkas V. Narkus su dresuota suope Lėta

GamToSaUGa
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vėliau kildavo į padangę ir atėjus jam be suopio – įsiminė žmogų, 
galintį kelti pavojų. Kovams laikinai išsidanginus, parke drąsiau 
sučiulbo kiti sparnuočiai. 

Deja, pasibaigus baidymui skirtam laikui, po poros savaičių 
dauguma kovų vėl sugrįžo į savo lizdus, kiti įsikūrė kitose miesto 
vietose, žvalgėsi į kolektyvinius sodus, sodybas. Šių įkyrių nauja-
kurių niekas nenori priimti. 

Nors ginti paukštį iš savo namų, neleisti jam pasidauginti, 
pasak ornitologų, ir nehumaniška, bet norint rezultatų baidy-
mas iš Plungės parko turėjo tęstis ilgesnį laiką. 

Sakalininkas V. Narkus sako, kad nuo liepos 1 d. bus leista 
Plungės parke kovarnius medžioti paleista jo dresuota suope, o 
ru de nį bus ga li ma ar dy ti ir jų liz dus. Jo pastebėjimu, tai ne vie-
nerių metų nuoseklus ir kantrus darbas. Išguiti nepageidauja-
mus varninius paukščius iš miestų parkų galima ir pasitelkus 
kitus plėš riuo sius paukš čius – sakalus, apuokus, pelėdas. Veiks-
min ga bū tų į parko me džius įkel ti in ki lus šiems paukš čiams ir 
sudaryti sąlygas jiems čia apsigyventi. Kaip šį nepageidaujamų 
paukščių baidymo būdą taikyti praktiškai Plungėje, žemaičiai 
konsultavosi su Palenkės liaudies kultūros muziejaus Bals to gėje 
ekologinio ugdymo centro „Sokolarnia“ bei su Zoknių oro uosto 
darbuotojais.

Gavus lėšų, pla nuo ja ma im tis panašaus pro jek to „M. Ogins-
kio rū mų sa ka ly nė“, kur laikomi plėš rie ji paukš čiai padėtų sėk-
mingiau sureguliuoti var ni nių paukš čių populiaciją, taptų Ogins - 
kių par ko puoš me na bei pasitarnautų edu ka ci nei veik lai. 

MG inf.
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Nemažai kainavusi, daug laiko ir pastangų Valstybinių miškų 
urėdijos administracijai atėmusi naujoji  darbo užmokesčio 

sistema pradedama įgyvendinti. Ar atlaikys ji išbandymą, ar pa-
siteisins?

Nuo pat pirmųjų susitikimų su Valstybinių miškų urėdijos va-
dovais Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė siūlė neišradinėti 
dviračio, o pasirinkus kurią vieną pažangesnę ir palankesnę dir-
bantiesiems buvusios miškų urėdijos darbo užmokesčio sistemą, 
ją papildžius, pritaikyti visai Valstybinių miškų urėdijai.

aprašaspadidėjo4kartus
Atlyginimai ir tarifiniai įkainiai miškų urėdijose buvo gana 

skirtingi, tačiau santykiniai specialistų atlyginimų dydžiai, parei-
gybių ir darbininkų darbo operacijų tarifiniai atlygiai, atmetus kai 
kuriuos nukrypimus dėl subjektyvių priežasčių, buvo susiforma-
vę ir nusistovėję. Buvo suformuoti ir optimalūs miško ūkio darbų 
klasifikatoriai, taip pat ir darbų skirstymas pagal atlikimo požy-
mius. Vidutinio dydžio miškų urėdijos darbo užmokesčio sistema 
su visų darbų įkainiais buvo aprašyta 10–15 lapų. Teko matyti ir 
sutelpančią į 3–4 lapus. Dabar gi ją, be pačios sistemos aprašo, tu-
rime 44 lapuose, ir vis dar pasipildančią.

daugsudedamųjųatlygiodalių
Darbo užmokesčio sistema, jos aprašas, buvo kuriami iš naujo, 

pasamdžius įmonę iš šalies, neturinčią patirties miško ūkio dar-
bų srityje ir nežinančią šių darbų specifikos. Pagal naująją sistemą 
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojo darbo užmokestį sudaro: 
1) pastovioji darbo užmokesčio dalis, į kurią įeina bazinis darbo 
užmokestis ar tarifinis atlygis, 2) kompetencijos individualioji da-
lis, 3) veiklos individualioji dalis ir 4) kintamoji darbo užmokesčio 
dalis bei priemokos. Siekiant užtikrinti Valstybinių miškų urėdi-
jos vadovybės pažadą, kad dėl naujos darbo užmokesčio sistemos 
niekam atlyginimai neturi sumažėti, įvesta dar viena atlyginimo 
dalis – 5) išlyginamoji, kurios dydis lygus skirtumui tarp buvu-
sio darbuotojo darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio pagal nau-
ją sistemą, jeigu jis sumažėja. Tokia yra teorija,  praktikoje viskas 
yra daug painiau.

Kaikuriespecialistainuskriausti
Nustatant pareigybių bazinius darbo užmokesčio dydžius 

buvo remiamasi visų Lietuvos įmonių atlyginimų rinkos verti-
nimu. Valstybinių miškų urėdijos vadovybės atlyginimus regla-
mentuoja Vyriausybės nutarimas, todėl, Jungtinės atstovybės 
nuomone, būtų buvę realiau kitiems Valstybinių miškų urėdijos 
darbuotojams šiuos dydžius nustatyti vadovaujantis miškų urė-
dijose mokėtų darbo užmokesčių dydžių medianomis, nes dau-

Nauja darbo užmokesčio sistema: 
ar atlaikys praktinį išbandymą?

gumai miškų ūkiui būdingų pareigybių sunku rasti  atitikme-
nis kitose ūkio šakose, be to, tai geriau atspindėtų pareigybių 
hierarchiją  ar svarbą miškų ūkio veikloje. Nevertinsime cen-
trinei administracijai nustatytų bazinių atlyginimų dydžių, ta-
čiau, pačių darbuotojų ir kai kurių padalinių vadovų nuomone, 
pagal priskyrimą pareigybės lygiui yra nuskriausti gamybos or-
ganizavimo vyr. specialistai, prekybos vadybininkai bei logis-
tikos specialistai, ant kurių pečių laikosi visa medienos gamyba 
ir prekyba. O juk nuo jų sėkmingos veiklos  labiausiai priklauso  
pagrindinės Valstybinių miškų urėdijos pajamos.

Tik dalyje regioninių padalinių yra personalo specialistų, to-
dėl matome, kad nepakankamai įvertinti ir tie duomenų valdymo 
specialistai, kuriems papildomai pridėta personalo veiklos funk-
cija, deklaruojant, kad tai yra laikina. Iki to laiko, kol ši funkcija 
bus centralizuota, už tai turėtų būti mokama kaip už papildomą 
darbą, juo labiau, kad šiame etape darbo su personalo reikalais yra 
iš tiesų labai daug.

Kaikuriepriedainemotyvuoja
Jungtinė atstovybė taip pat siūlė, kad būtų vienodo dydžio 

priedai, t. y. maksimaliai po 20 proc. už kompetencijos ir veiklos 
individualiąsias dalis, tačiau palikta pradinė schema – iki  20 
proc. už kompetenciją ir iki 10 proc. už veiklos apimtis. Kai tarp 
regioninių padalinių darbų apimtys skiriasi dvigubai, gaunamas 
7–10 proc. bazinio darbo užmokesčio priedas dėl veiklos apimties 
nėra motyvuojantis ir teisingas.

Bazinisatlyginimodydisturėtųbūtikonstanta
Sumaištį įnešė nuostata, kad darbuotojui gautas darbo už-

mokestis negali didėti daugiau kaip 20 proc.  Dėl šios priežasties 
naujoji darbo užmokesčio sistema neišsprendė tame pačiame pa-
dalinyje dirbančių to pateis lygio specialistų atlyginimo skirtu-
mų vien todėl, kad praeityje, dirbant atskirose miškų urėdijose, 
kažkurioje jų atlyginimai buvo mažesni. Kuriozas, tačiau į ma-
žesnį atlyginimą gaunančio darbuotojo vietą priimtas naujas dar-
buotojas, turintis tokią pačią kompetenciją, jau gautų normalų, 
pagal pareigų lygį priklausantį darbo užmokestį. Laimėjo tie dar-
buotojai, kurie, prieš susijungiant, sugebėjo įsidarbinti į tą pada-
linį, kuriame atlyginimai buvo didesni. Įvyko nesusipratimas ir 
dėl bazinio atlyginimo dydžio. Konsultacijų metu nebuvo net už-
siminta, kad darbuotojams, kurių atlyginimai atitinkamame par-
eigų lygyje, nustačius priedus už kompetenciją ir veiklos apimtis 
didės daugiau kaip 20 procentų, bus mažinamas bazinis atlygi-
nimo dydis. Galvojant logiškai, bazinis atlyginimo dydis  turė-
tų būti konstanta, visiems to lygio darbuotojams vienodas dydis, 
nuo kurio skaičiuojami kiti priedai, ir tai turėtų būti pagrindas 



252019 kovas      

LMPF užsak.

tos pačios pareigybės atlyginimų suvienodinimui visoje valsty-
binių miškų urėdijoje. 

smulkiusdarbussurašys„išlubų“?
Jungtinė atstovybė pasisakė ir prieš pernelyg susmulkintus 

arba atvirkščiai – kai kurių darbų nepakankamai išdiferencijuo-
tus įkainius. Pavyzdžiui, iki naujos sistemos daugelyje medely-
nų buvo taikomi pareiginiai atlyginimai, taip pat ir sezoniniams 
darbams. Tik nuolatinio pobūdžio darbui, pavyzdžiui, ravėji-
mui,  buvo taikomi vienetiniai įkainiai. Sunkiai suvokiama, kaip 
apskaityti ir įvertinti 16 puslapių aprašytus smulkius darbus, 
kad ir suskaičiuoti nuneštus vandens kibirus arba tokius darbus, 
kurie įkainuoti trimis centais už vienetą, regioniniame padali-
nyje, kuriame yra trys, kad ir laikomi neperspektyviais medely-
nai, nutolę vienas nuo kito per dešimtis kilometrų, o paliktas tik 
vienintelis medelyno vadovo etatas. Smulkūs darbai tikrai liks 
neapskaityti arba bus surašomi „iš lubų“.

daryradaugneaiškumų
Daug buvo dėta pastangų ir dėl geresnių miško darbų tari-

finių įkainių. Jungtinės atstovybės pastangomis tą pačią dieną 
buvo atšauktas pirminis valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 
įsakymas dėl tarifinių atlygių ir tik po to atsirado dalį įkainių pa-
gerinantys koeficientai, bet dėl to pati darbo užmokesčio sistema 
tapo dar painesnė, kaip sako ją naudojantys, lengva suklysti, kai 
nėra tiksliai apibrėžtas koeficientų taikymas. 

Kol kas taikoma tik pastovioji darbo užmokesčio dalis. Ma-
tyt, ne ką paprasčiau bus ir su kintamąja dalimi, kuri taip pat 
bus biurokratiškai apkrauta: reikės kiekvienam darbuotojui nu-
statyti asmeninius tikslus, juos derinti prie padaliniui ir įmonei 
iškeltų tikslų, pasibaigus vertinimo laikotarpiui pagal kažkokią 
metodiką įvertinti, kokia dalimi jie įvykdyti, po to susieti su regi-
oninio padalinio ir visos Valstybinių miškų urėdijos rezultatais. 
Laukia ne mažesnis Sizifo darbas, kuriame taip pat bus daug su-
bjektyvumo ir daug nepatenkintų. 

Čia aprašyta tik dalis problemų, susijusių su nauja darbo už-
mokesčio sistema. Vienintelė paguoda, kad jos apraše yra nuos-
tata per pirmąjį pusmetį atlikti vertinimą, t. y. taisyti pastebėtus 
trūkumus. Tą valstybinių miškų urėdijos vadovybė tikrai daro, 
pavyzdžiui, išimties tvarka pritaikant koeficientus, padidinan-
čius bazinius darbo užmokesčio dydžius kai kuriems centri-
nės administracijos darbuotojams. Tikėkimės, kad, sprendžiant 
aukščiau aprašytas problemas, greitai ateis eilė tokius koeficien-
tus pritaikyti ir kai kuriems regioninių padalinių specialistams, 
o pati darbo užmokesčio sistema bus tobulinama ją darant pa-
prastesnę.

Juozas ŪSAS
LMPF pirmininko pavaduotojas

Gegužės 18 d. VDU Žemės ūkio akademijo-
je vyks Lietuvos miško ir miško pramonės 
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos 
100-mečio minėjimas (pradžia 11 val.).  
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Pirmą kartą per LMSA gyvavimo 26 
metus šią Generalinę asamblėją sim-
boliniu varpelio skambesiu atidarė 

LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckie-
tis. Išklausytos LMSA veiklos ataskaitos, 
priimta situaciją konstatuojanti rezoliucija.

Plėstivisuomenėssupratimą 
apiemiškininkystę
Sveikinimo kalboje LR Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis pažymėjo, kad jam 
praktiškai žinomos ypač smulkių miško 
savininkų kasdienės godos. Paveldėjęs ne-
didelį miško sklypą ketino senelio atmini-
mui palikti jį natūraliai augti, bet kaimy-
nams iškirtus aplink savo rėžius, miškelis 
nuo vėjų ir kitų veiksnių ėmė griūti. Anot 
V. Pranskiečio, visuomenėje yra nemažai 

žmonių, manančių, kad viską išmano apie 
mišką ir jo tvarkymą ir siūlo, imasi įvai-
riausių pertvarkos iniciatyvų, tačiau netu-
rint reikiamų profesinių žinių prieinama 
prie nepageidaujamų pasekmių. Jis prisi-
minė matytą vaizdą Belovežo girioje, ne-
suprantamas jam ir Akademijos pašonė-
je esantis Kamšos miško gamtosauginis 
statusas, kur viešpatauja įsikūrę bebrai, 
tvindo, graužia, darko miškininkų atkur-
tą eglyną. Siekdami labiau apsaugoti auga-
lus, gyvūnus, plačiau negalvodami neretai 
darome tai pakenkdami miškams. Miškas 
yra šalies turtas ir neturėtų pūti ant kelmo 
ar užtvindytoje pelkėje. Siekiant užtikrinti 
tvarų miškininkavimą Lietuvos giriose, jis 
kvietė pasinaudoti profesinėmis žiniomis, 
sukaupta miškininkystės praktika, į švie-

tėjišką veiklą įtraukti jaunimą ir ūkiškai 
naudoti turimus miškų išteklius.

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulte-
to dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevi-
čius taip pat vylėsi, kad po universitetų ap-
sijungimo atsinaujinusi VDU Žemės ūkio 
akademija prisidės prie švietėjiškų siekių 
plečiant visuomenėje supratimą apie dau-
giafunkcinę miškininkystę, kai universi-
tete studentai galės rinktis ir gretutines 
jiems įdomias gamtos mokslų studijų pro-
gramas. 

Žadamapanaikintiįvestą5proc.
mokestįmiškųsavininkams
LMSA jau penkti metai ragina valdžios 
institucijas atsisakyti nuo 2015 m. taikomą 
papildomą 5 proc. mokestį privačių miškų 

Asamblėjos dalyvius sveikina LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis 

LMsaXXII-ojegeneralinėje
asamblėjoje:
rezultatai, planai, lūkesčiai

VDU žemės ūkio akademijoje balandžio 18 d. surengta Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) 
XXii-oji ataskaitinė generalinė asamblėja, į kurią buvo atvykę ir nemažai svečių – LR Seimo Pirmininkas Vikto-
ras Pranckietis, Seimo nariai Viktoras Rinkevičius, Kęstutis Bacvinka, Ministro Pirmininko patarėjas Aleksandras 
Muzikevičius, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas ir direktoriaus pavaduotojas Valdas 
Kaubrė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyr. patarėjas Nerijus Kupstaitis, VDU 
žŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. edmundas Bartkevičius, prof. Stasys Karazija, Nacionalinės 
mokėjimų agentūros, Valstybinės darbo inspekcijos, kitų institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.
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savininkams už parduotą nenukirstą miš-
ką ir apvaliąją medieną. LMSA teigimu, 
šiuo mokesčiu kasmet iš privačių miškų 
fizinių ir juridinių asmenų savininkų su-
renkama apie 3 mln. eurų, o netektys dėl 
sumažėjusio GPM, sumažėjusių gamybos 
apimčių ir su tuo susijusių įmokų nepaly-
ginamai yra didesnės: įvedus papildomą 
5 proc. apyvartos mokestį, 2015–2017 m. 
valstybės biudžetas tiesiogiai prarado 4,5 
mln. eurų mokesčių; juridinių asmenų, 
vykdančių miškininkystės veiklą, įmokos 
2015–2016 m. į valstybės biudžetą suma-
žėjo 1,4 mln. eurų. Tokia mokesčių našta 
neskatina racionaliau miškininkauti priva-
čiuose miškuose, o kai kas įžvelgia ir kaip 
baudimo priemonę už aktyvią asociacijos 
veiklą. Teigiama, kad  įvedus papildomą 5 
proc. apyvartos mokestį net 25 proc. su-
mažėjo privačių miškų kirtimo apimtys 
ir 2015–2017 m. nebuvo sukurta apie 100 
mln. eurų bendro vidaus produkto. 

Ministro Pirmininko  patarėjas  Alek-
sandras Muzikevičius pasisakyme pati-
kino asamblėjos dalyvius, kad apie tai jau 
diskutuojama su naujuoju aplinkos minis-
tru Kęstučiu Mažeika ir bus pateiktas Vy-
riausybės nutarimas dėl Miškų įstatymo 
keitimo, kad būtų atsisakyta šio mokesčio. 
Šią žinią patvirtino ir kalbėjęs LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto narys miški-
ninkas Kęstutis Bacvinka. 

Patarėjas A. Muzikevičius taip pat sakė, 
kad išliks Aplinkos ministerijos adminis-
truojama Bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programa (jos lėšos formuo-
jamos iš Valstybinių miškų urėdijos ir pri-
vačių miškų valdytojų mokamų 5 proc. 
mokesčių) ir prasidės plati diskusija, kokiu 
būdu finansuoti šią reikalingą programą.

atkreiptasdėmesysįspręstinus
klausimus 
Išklausius LMSA vadovo dr. Algio Gaižu-
čio ataskaitinį pranešimą apie asociacijos 
veiklą 2018–2019 m. bei delegatų ir svečių 
pasisakymus apie privačių miškų savinin-
kams aktualius spręstinus klausimus ir 
esamą situaciją, pristatytas apibendrinan-
tis rezoliucijos - kreipimosi į valstybines 
institucijas ir visuomenines organizacijas 
projektas. Jame pažymima, kad valstybi-
nis ir privatus miškų ūkio sektorius gali 
harmoningai vystytis bendradarbiauda-
mi ir gerbdami abiejų sektorių savitumus; 
spęstinos bendros problemos, tokios, kaip 
mažavertės medienos racionalesnis pa-
naudojimas, žaliavinės medienos ekspor-
to mažinimas, vystant didesnės pridėti-
nės vertės produkcijos gamybą; būtinas 
ekonominių ir ekologinių miškininkys-
tės funkcijų subalansavimas; svarbu, kaip 
bendrą šalies miškininkystės sektoriaus 
veiklą palies pradedama aplinkos apsau-
gos ir saugomų teritorijų sistemų valdymo 
pertvarka. 

Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, ar bus 
įgyvendintos LR Seime 2016 m. gruodžio 13 
d. patvirtintos 17-sios LR Vyriausybės pro-
gramoje numatytos darnios miškų politikos 
kryptys ir priemonės, skirtos privačių miškų 
ūkiui (tobulinti valstybinių ir privačių miš-
kų valdymo modelį, sudaryti sąlygas kon-
soliduoti privačius miškus, skatinti privačių 
miškų savininkų kooperaciją ir asocijavimą-
si, skirti tiesiogines ES pramos išmokas miš-
kų savininkams už miško priežiūrą ir regla-
mentuotą naudojimą ir pan.). Abejonių kelia 
tai, kad 2017 m. kovo 13 d. patvirtintame šios 
Vyriausybės programos įgyvendinimo plane 
privačiam miškų ūkiui skirtos tik 2 priemo-

nės (atskaitymus bendrosioms miškų ūkio  
reikmėms skaičiuoti ne nuo pajamų už 
parduotą medieną, o nuo miško vertės;  
antra – privačių miškų ūkio teisinio regulia-
vimo masto ir administracinės naštos maži-
nimas). Deja, ir tos iki šiol nepradėtos įgy-
vendinti. 

Privačių miškų savininkai tebėra sune-
rimę dėl Aplinkos ministerijos iniciatyva 
skubiai parengtų Miškų įstatymo patai-
sų griežtinti ūkinę veiklą, plėsti esamas 
ir steigti naujas saugomas teritorijas, tei-
giant, kad to reikalauja valstybės įsiparei-
gojimai Europos Sąjungai. Visuomenei lig 
šiol neatsakyta, ar valstybės biudžetas bus 
pajėgus finansuoti tokius gamtosauginius 
sumanymus. 

Rezoliucijos projekte taip pat rašoma, 
kad būtina patikslinti Miškų įstatymo 11 
straipsnio 1 dalies 7 punktą, numatant ga-
limybę atstatyti buvusias sodybas ar kitus 
pastatus privačioje miško žemėje ar jų vie-
toje statyti naujus Vyriausybės nustatyta 
tvarka. Tokia Miškų įstatymų pataisa leis-
tų pageidaujantiems miško savininkams 
savo miško valdoje įsirengti būtiną infras-
truktūrą bei statinius ūkinei bei rekreaci-
nių paslaugų veiklai plėtoti. 

***
Generalinėje asamblėjoje pagerb-

tas ilgametis LMSA valdybos narys Jo-
nas Rimantas Klimas, balandį sukakus  
80-mečiui.  

Generalinės asamblėjos dalyviams su-
rengta pažintinė ekskursija į VDU ŽŪA 
Medžioklėtyros bei Klimato kaitos povei-
kio miško ekosistemoms laboratorijas, ar-
boretumą.

Parengta pagal LMSA inf. 

Pagerbus ilgametį LMSA valdybos narį R. Klimą (trečias iš dešinės)



28       2019 kovas

Jaučiuosi prisidirbęs.
Ir ne tik dėl to, dėl ko turiu atsiprašyti savo gerbėjų.
Sodybos kieme vyksta karas.
Ne, ne! Ne su mano ponia. 
Mes sunkiai išsitenkam tarp jos išpuoselėtų gėlynų ir mano gi-

namų biologinės įvairovės šabakštynų, bet oficialaus karo dar ne-
paskelbėm.

Kariauja ta pati biologinė įvairovė.
Jegu dar nepamiršot, prieš mėnesį gyriausi špokams pasiūlęs 

43 trobeles. 
Be jų, šimtamečius sodybos galiūnus – klevus, uosius, liepas,  

egles ir jaunesnius jų giminaičius puošia dar 29 špokinyčios  
smulkmei – visokio kalibro zylėms, margasparnėms musinu- 
kėms, gražuolei raudonuodegei ir net grąžiagalvei. 

Karą dėl būsto šitam paukščių bendruomenės elitui kasmet  
skelbia sodybos driskius karklažvirblis.

Bet prisidirbau ne dėl šito karo.
Šį, visų keikiamą, pavasarį karas vyko dėl vienintelio, seniausia-

me, vėtros nuskriaustame sodybos kleve pakabinto didžiojo inkilo.
Prieš gerą dešimtmetį sugalvojau kieme turėti išminties paukš-

tę pelėdą (mano išmintigoji bobutė mano svajonę pavadintų - „glu-
šo sopnas“). Iškėliau pelėdinį inkilą. Proto bokštės naminės pelė-
dos, lututės ir kitokios didžiaakės nesirodė.

Užpernai didįjį inkilą okupavo širšuolai, o pernai širdis apsa-
lo pamačius naują sodybos gyventoją – paslaptingąją klykuolę (žr. 
pernykštes mano rašliavėles).

O štai šįmet prisidirbau. Dėl vienintelio (velniai rautų – ne su-
valkietis, gi, esu) didžiojo inkilo panoro dvi įspūdingos paukštės 
– klykuolė ir didysis dančiasnapis. Pastarasis savo perėjimu yra pa-
gerbęs net prezidentūrą.

Jau nusibodau?
Dovanokit! Visas rašinėlis tik dėl bendro labo.
Suprantu, kad paukščių ir kitokių gyvuliukų vardai ir pavar- 

dės – tikros džiunglės, bet ...
Geroji žiniasklaida paviešino šiųmetę ornitologų iniciatyvą – 

žuvėdrų nuotraukų konkursą ir pataikė, kaip pirštu... į akį.
„Lrytas.lt“ portalas pranešimą apie ornitologų akciją ir žuvėdrų 

nuotraukų konkursą įliustravo kirų nuotraukomis (pasiguglinkit).
Smulkmena?
Kažin!
Jeigu šaltiniai garbiesiems žurnalistams neleidžia išsiaiškinti, 

kad ne kiekvienas pilkas paukštis yra varna, o nei vienas Klaipėdos 
keltą apspitęs baltas paukštis nėra žuvėdra ... 

Kaip man, šiokiam tokiam paukščių žinovui, tikėti, kad garbių-
jų žuralistų sencacingieji rašinėliai apie teisybę arba neteisybę yra 
pagrįsti patikimais šaltiniais?

Mat juos šunys tuos paukščius, siūlau tęsti pažintį su šunimis.

eugenijus TiJUŠAS

P.S. Kaip visada, atsiprašau suvalkiečių. Kaltas ne aš, kalta 
aukštaičių tautosaka.

Velkė

ŽoDIS
skaitytojui

 (Tęsinys, pradžia – žurnale „Mūsų girios“, 2019 m., 2 nr.)

ryšiotarpšunsirvedliokūrimas
Ryšys su šeimininku labai svarbus medžioklei varant skirtam 
šuniu, nors jis žvėris privalo rasti ir varyti vienas, savarankiškai. 
Iš tiesų šuo medžioja kartu su savo šeimininku. Tai, kaip kryp-
tingai dirbant sukuriamas ryšys tarp šuns ir žmogaus, aprašo 
Thore Wolf.

„Jis medžioja kaip velnias“, – išdidžiai sako šuns šeiminin-
kas, kai jo šuo geruose kiškių plotuose pakelia ir garsiai varo vie-
ną žvairaakį po kito. Iš tiesų šeimininkas nori tik išbandyti, kaip 
jo jaunasis keturkojis draugas seka kiškio pėdomis. Šuns lauko 
bandymai vyks netrukus ir pageidautina, kad iki bandymų šuo 
būtų sekęs keletą kiškio pėdsakų. Iš esmės šuo viską padarė tei-
singai. Pirmo bandymo metu šuo atrado savo aistrą medžioklei, 
pats save pasiskatino ir medžiojo visus kiškius, kurie tik pateko 
į jo akiratį. Šuo jau daugiau kaip dvi valandas medžioja. Šeimi-
ninko švilpimas ir šaukimas neduoda jokių rezultatų.

„Tai klasikinis ryšio tarp šuns ir šeimininko nebuvimo atve-
jis“, – sako medžioklės plotų savininkas. Prasideda diskusija 
tarp medžiotojų, tačiau šuns šeimininkui greitai baigiasi argu-
mentai. Tai, kad nėra ryšio tarp šuns ir žmogaus, šuns šeiminin-
kas supranta tik vėliau, kai jam tenka bėgioti paskui savo šunį, 
kad jį pririštų. Tampa aišku, kad šuo medžioja ne su savo šei-
mininku, bet pats sau. Reikėjo anksčiau kiek daugiau padirbėti 
su šunimi.

Štai kaip nutikusį atvejį komentuoja medžioklinių šunų dre-
savimo specialistė Petra Klemba: „Šiame kinkinyje labai aiškus 
silpnas ryšys tarp šuns ir šeimininko“.

Ryšys su šeimininku apibūdinamas kaip šuns siekimas tu-
rėti artimą kontaktą su šeimininku. Ypač medžioklėse varant 
naudojamam šuniui jis labai svarbus, o tai iš esmės priklauso 
nuo to, kaip intensyviai šeimininkas užsiiminėja su savo šuni-
mi. Raktas į sėkmę – panaudoti paveldėtą šuns polinkį paklus-
numui tam, kad sbūtų sukurtas vedlio ryšys su šunimi.

Paklusnumas yra šuns pasiryžimas be prievartos tarnau-
ti šeimininkui. Paklusnumo laipsnis priklauso nuo šuns veis-
lės ir šiek tiek (individualiai) nuo paties šuns. Įprastai urviniai 
ir kurtai yra mažiau paklusnūs nei vižlai. Priežastis slypi veis-
lės atrankoje pagal šuns naudojimo paskirtį. Terjerai ir taksai 
savo darbą turi atlikti tamsiame urve, savarankiškai priimda-
mi sprendimus. Kurtas taip pat be šeimininko pagalbos vejasi 
žvėrį. Vižlai turi būti daugiau „vairuojami“, medžiojant jie turi 
glaudžiau bendrauti su šeimininku.

Šuns paskatinimas
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tiek padėti savo augintiniui, o į vėliau velkių ilgį  pamažu galima 
ilginti nuo kelių dešimčių metrų iki kelių šimtų.

Alexander Busch pataria įtraukti pagalbinį asmenį, kai šuniu-
kas be šeimininko pagalbos pradeda sekti velkes. Šeimininkas  pa-
daro velkę ir po tam tikros pauzės pasislepia velkės pabaigoje. Pa-
galbininkas priveda šunį prie velkės pradžios ir pasiunčia jį ieškoti. 
Jei šuniukas teisingai seka velkę, jos pabaigoje turi rasti savo šeimi-
ninką su geru maisto prizu ir turi sulaukti pagyrų. Jeigu nėra pa-
galbinio asmens, velkes galima dėlioti lanku taip, kad pradžia būtų 
netoli nuo velkės pabaigos. Paleidęs šuniuką vedlys greitai gali atsi-
durti velkės pabaigoje. Visada reikia atkreipti dėmesį į vėjo kryptį. 

Priklausomai nuo šuns pažangos lygio, velkes galima daryti 
vis įdomesnes ir įvairesnes. Kuomet šuniukas patikimai seka tie-
siomis velkėmis, galima parengti velkes su keletu buku kampų ir 
ilginti pauzes bei velkių atstumą. 12–14 savaičių šuniukas turėtų 
patikimai sekti 200 m ilgio velkes. Tam, kad šuo priprastų prie 
skirtingų sąlygų, velkės įrengiamos įvairiose vietose – pievoje, la-

1 pav. Velkių tempimo kryptys

Kuriant stiprų ryšį su šeimininku labai svarbu išnaudoti įgim-
tą paklusnumo savybę. Anot Petra Klemba, ryšys kuriamas kas-
dien bendraujant su šuniuku, kartu patiriant naujų potyrių. Vi-
siškai nesvarbu, ar žaidžiant, ar dresuojant, ar šiaip bendraujant, 
šunys mokosi, atsižvelgdami į kontekstą. Būtina susieti tiek teigia-
mus, tiek neigiamus įvykius. Spaudimas ir prievarta visiškai ne-
produktyvūs, tačiau tam tikros pasekmės turi taip pat būti. Tarki-
me, paguldytas šuo nori atsikelti, bet šeimininkas privalo kantriai 
reikalauti komandos vykdymo. Taip pat jis turi ryžtingai kovoti ir 
su blogu šuns elgesiu, pavyzdžiui, kandžiojimusi.

Ryšio tarp šuns ir žmogaus kūrimas prasideda pirmą šuniuko 
atvykimo į naujus namus dieną. Nepalikite jo vieno, kol šuniukas 
neapsiprato su nauja aplinka. Leiskite jam miegoti šalia jūsų lo-
vos. Atsiskyrimas nuo savo brolių ir seserų jam yra didelis stresas. 
Žaidimai su „meškere“ ir su šerno kailiu, kasdieniai pasivaikščio-
jimai, kurių metu šuniukas kartu su žmogumi patiria naujų atra-
dimų, tarnauja ne tik kaip paruošimas jo naujam panaudojimui, 
bet sukuria ir emocinį ryšį su žmogumi. Šuniukas, kuris jau vai-
kystėje suvokia, kad jis bet kokioje situacijoje gali pasikliauti savo 
šeimininku, greičiausiai ir medžios kartu su juo, visada grįš pas jį. 
Tolesni mokymai, pirmiausia darant velkes ir mokant surasti savo 
šeimininką pėdomis, taip pat labai stiprina ryšį.

Ryšio tarp šuns ir vedlio kūrimas yra kaip kelionė aštria briau-
na, kurią reikia nueiti atsakingai. Tik sau ir toli medžiojantis šuo 
yra lygiai taip pat bevertis, kaip ir prie savo šeimininko „prilipęs“ 
šuo. 

Velkėsiršeimininkopėdsakai
Medžioklėms varant naudojamam šuniui turi būti treniruojamas 
uoslės pajėgumas ir ryšys su šeimininku. Kartu su žaidimu (su 
„meškere“) ir pirmomis išvykomis į gamtą su šeimininku, sekimas 
maisto velkėmis yra labai svarbus šiame šuns rengimo etape. Jas 
galima daryti su įprastu maistu (dešra, mėsa) ir su kanopinių žvė-
rių vidaus organais (širdimi, kepenimis, plaučiais). Velkėms ne-
galima naudoti šernų vidaus organų ar žalios mėsos, nes šuo gali 
užsikrėsti visada mirtimi pasibaigiančia Aujeckio liga.

Sekdamas maisto velkes, šuniukas pirmiausia susipažįsta su 
žvėries kvapu ir ima suprasti, kad tik dirbdamas kartu su šeimi-
ninku gali tikėtis  sėkmės medžioklėje. Mokymo pradžioje (nuo 
8 iki 10 savaitės) pakanka daryti velkes tiesia linija, bet jos daro-
mos pavėjui, kitaip šuo pradės dirbti „aukštutine uosle“. Šuo turi 
išmokti dirbti tik su „žemutine uosle“ ir surasti žvėris. Velkės pra-
džioje imituojama tarytum šūvio vieta, kiek pakapstant žemę ir 
tą vietą gausiau patrinant maistu. Velkėms naudojamas maistas 
ar žvėries vidaus organai gali būti pritvirtinti prie maždaug 1,5 m 
ilgio virvutės ir ji tempiama žeme. Taip pat velkę galima įpakuoti į 
tinklelį. Pirmojo bandymo metu šeimininkas dažniausiai turi šiek 

Šunys medžioklėse varant, 
kaip juos parengti

puočių, spygliuočių miške, pelkėtoje vietoje. Velkes galima sun-
kinti: ne ištisai tempti žeme, bet tik tam tikrais atstumais, prilie-
čiant prie žemės. 

Patartina keisti velkėms naudojamas žvėries kūno dalis. Tam, 
kad velkės būtų įdomesnės, labai tinka vadinamasis „besisupan-
tis šernas“, kai  velkės pabaigoje ant virvių pakabinamas iškimštas 
šviežias šerno kailis. Atsekęs velkę, šuo randa judantį šerną. Iš es-
mės visus daromus pratimus galima sunkinti tik tuomet, kai šuo 
be priekaištų atlieka ankstesnius pratimus. Šuniukui, kuris sunkiai 
atseka 15 m velkę, nereikėtų daryti 100 m ilgio velkės su kampais. 

eVaLDas kUODaitis
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Įprastai daugeliui šuniukų maisto velkės yra per lengvas pra-
timas. Skalikų specialistas Joerg Lambert pataria medžioklėse va-
rant naudojamus šunis kuo ankščiau pradėti mokyti, kad sektų 
šeimininko pėdsakais. Tai atlikti šuniukui sekasi gerokai sunkiau, 
negu sekti maisto velkės kvapu autostrada. Joerg Lambert yra įsi-
tikinęs, kad šuns ankstyvas nukreipimas dirbti su silpnais kvapais 
pagerina galimybes vėliau jį naudoti ekstremaliomis sąlygomis. 
Mokant šunį sekti šeimininko pėdoms galioja tos pačios taisykles 
kaip ir sekant velkėmis – pėdsakas turi būti parengtas pavėjui ir 
atitikti šuns pasiektą lygį. 

Darant pirmąsias šeimininko pėdas, užduotį galima kiek pa-
lengvinti –  apavo padu užminti ant žvėries plaučių gabalo (ar ko 
kitų, ką šuo mėgsta) ir parengti tiesius pėdsakus. Pėdsako pa-
baigoje šuo turėtų paskatinimui gauti būtent tą mėsą, kuri buvo 
naudojama pėdsakui sustiprinti. Kai šuo išmoksta tokias „paska-
nintas“ pėdas sekti gerai, treniruotei parengiamos tik šeiminin-
ko pėdos. Šiuo atveju taip pat reikėtų pasitelkti pagalbininką, ku-
ris paleistų šunį pėdsako pradžioje. Šeimininkas turėtų pasislėpti 
pėdsakų gale ir šuniui jį suradus gerai paskatinti pėdsekį.

Dar vienas Joerg Lambert siūlomas pratimas – šeimininko 
pėdsakai be pradžios. Šiuo atveju šuo nėra atvedamas prie pėdų 
pradžios, o jas turi pats susirasti per atstumą. Taip jis vėliau turės 
daryti medžioklės metu. Šiam pratimui atlikti šuniui gali prireikti 
daugiau laiko.

Iki pėdsako pradžios turėtų būti ne daugiau kaip 10 m, vėliau 
atstumą galima pamažu didinti. Jaunam šuniukui šis pratimas yra 
nemažas iššūkis. Joerg Lambert teigimu, atliekant šį pratimą labai 
svarbu, kad šuns dėmesio nenukreiptų aptiktos laukinių žvėrių 
pėdos. Šuo  neturi prarasti noro dirbti, todėl šiuo momentu ne-
patartina jį pernelyg spausti. Kai pratimai atliekami visiškai gerai, 
galima pereiti sekimo pėdsakų, parengtų iš žmogaus batų ir žvė-
rių kanopų. Šių pratimų metu šuo detaliai išmoksta sekti žvėries 
pėdsakų kvapu, ką vėliau turės daryti medžioklėje.

Geras pratimas skatinti garsų šuns sekimą pėdomis (skalijant) 
yra sekimas kiškio pėdsakais, nes žvairaakio kvapas yra silpnas, o 
paliktas pėdsakas labai lakus. Tai tikras iššūkis šuns uoslei. Patyrę 
šunų specialistai stengiasi kuo ankščiau pripratinti jauną šuniuką 
sekti kiškio pėdomis, dar prieš jam pažįstant kitas žvėrių rūšis.

Geriausia kiškių ieškoti ryte, apvažiuojant miško ir lauko pa-
kraščius. Kiti šunų dresuotojai ieško kiškių naktį, apšviesdami 
prožektoriumi. Naktį leidžiant šunį kiškio pėdomis miške nėra 
galimybių objektyviai įvertinti, kaip tiksliai jis seka kiškio pėdsa-
ku. Geriausia vieta šiam pratimui išmokti – laukas. Padėjėjas tu-
rėtų kiškį pakelti taip, kad šuo jo nematytų. Kai kiškis dingsta iš 
matymo lauko, šuo ramiai privedamas prie kiškio tupėjimo vietos 
ir paleidžiamas greito paleidimo virvute sekti jo pėdomis.

Ar greitai, patikimai ir skalydamas šuo seka pėdomis, priklau-
so nuo jo paveldėtų savybių ir uoslės. Pradžioje dažniausiai šuniu-
kas geba sekti kiškio pėdomis tik trumpai ir tylomis. Talentin-
gesnis šuo seka kelis šimtus metrų ir skalydamas. Jeigu iš pradžių 
šuniukas neskalija, tai dar nieko blogo. Pratimus kartojant, skali-
jimas vėliau atsiranda. Išprovokuoti skalijimą išimties tvarka gali-
ma šuniuką paleidus persekioti matomą kiškį. Kokio amžiaus šu-
niukas pradeda skalyti, yra labai individualu. Žinoma, pirmą kartą 
sekdamas kiškio pėdomis ir pasiekęs pirmą jų kilpą, šuniukas pa-
mes pėdas. Šeimininkas turi gerai stebėti savo augintinį. Geriau 
treniruoti šunys pradeda irgi daryti kilpas, kol suranda kiškio pė-
das. Tam, kad būtų sustiprintas šuns noras sekti pėdomis, gali-
ma  persekiojamą kiškį sumedžioti. Paskatintas sėkmės šuo bū-
tinai norės vėl sekti kiškio pėdomis. Sekant kiškio pėdomis, šuns 
dėmesio neturėtų nukreipti kiti žvėrys ar naminiai gyvuliai. Tam, 
kad pradėtų sekti skalydami, daugeliui šunų pakanka 3–5 kiškio 
pėdsakų, o kai kuriems prireikia ir daugiau kaip 10 kartų. Kai ku-
rie šunys greitai supranta, kad sveiko, kilpas darančio kiškio jie 
tikrai nepagaus, todėl praranda norą sekti jo pėdomis, todėl pa-
tartina vieną kartą sumedžioti persekiojamą kiškį. 

(tęsinys kitame numeryje)
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mEDŽiOkLė

ir dešros gabaliukais. Šį viralą vadino bi-
gusu. Per pietus medžiotojus atskyrė nuo 
varovų, tačiau ir mums buvo įpilta po di-
delį samtį  biguso ir padalinta po baltų mil-
tų bandelę. Tokio skanėsto namuose gau-
davau tik per didžiąsias metines šventes. 

Po pietų medžioklė tęsėsi iki sutemų. 
Nušauti trofėjai, tarp kurių dominavo kiš-
kiai, buvo sukabinti į specialias roges. Prie 
trofėjų kojų buvo pririštos kortelės, kurio-
se įrašytos šaulių pavardės.

Po medžioklės išrikiuotiems varovams 
buvo išdalintas atlygis: mokiniams duota 
po 50 kapeikų, kitiems – po rublį. Visi bu-
vome pakviesti varovais ateiti ir kitą die-
ną. Deja, tarp moksleivių kilo revoliucinės 
nuotaikos dėl nelygaus atlyginimo už vie-
nodą darbą. Juk žvėris visą dieną varėme 
vienodai. Susitarėme kitą dieną nedaly-
vauti medžioklėje. 

Kadangi grįžau namo šlapiais drabu-
žiais ir permirkusiu apavu, tėvai pareiškė, 
kad ir be revoliucinių nusistatymų į varo-
vus neleis. Kitų tėvai nebuvo tokie griežti 
ir dalis revoliucionierių, nesilaikydami su-
tarties, atvyko. Jie laimėjo, nes antrąją die-
ną visiems varovams mokėjo vienodai. Be 
to, pasklido piktos kalbos, kad ir už pirmą-
ją varymo dieną medžiotojai buvo surin-
kę mokiniams po pusrublį papildomai, tik 
šiuos pinigus girininkijos žvalgas įsidėjo į 
savo kišenę... 

Eiguliams už sumedžiotus žvėris dar 
buvo sumokėtos „uodeginės“, taip jie  buvo 
skatinami stropiau saugoti žvėrelius savo 
eiguvose nuo brakonierių. 

Po medžioklės Laukagalio girininkijos 
pasodoje buvo suruoštas balius. Į pabaig-
tuves atvažiavo medžiotojų žmonos ir vie-
na kita pagyvenusi, bet neištekėjusi panelė. 
Visi medžiotojai šnekėjo tik rusiškai arba 
lenkiškai, todėl aš beveik nieko nesupra-
tau...

Medžioklė – maloniausia mano 
gyvenime laisvalaikio praleidi-
mo forma. Su ja susipažinau dar 

vaikystėje, eidamas su tėčiu ar pusbroliu į 
gimtinės laukus medžioti kiškių, kurapkų, 
putpelių ir pelkutėse plaukiojančių ančių. 
Didžiausias malonumas  buvo panešioti 
nušautą kiškį, o ypač parnešti į namus ne-
užtaisytą šautuvą. Jis namuose buvo laiko-
mas tėvo skrynioje po užraktu ir niekas be 
tėvo į ją negalėjo patekti.

Varovaspirmosiosemedžioklėse
Neišdildomą įspūdį paliko dar prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą dalyvavimas varovu di-
delėje dvarininko Karpio suorganizuotoje 
medžioklėje. Mokytojas Velička per pamo-
kas paskelbė, kad bus reikalingi medžio-
klėje varovai, kuriais galės būti didesnieji 
aukštesniųjų klasių mokiniai. Tokių bu-
vusiose trijose klasėse prisirinko daugiau 
kaip dvi dešimtys. Kad taptume varovais, 
reikėjo patiems pasigaminti tarškynes. Tai 
buvo lentelė su pritaisytu plaktukėliu, ku-
ris, sukinėdamasis ant vinies, daužė į abu 
šonus lentelę, keldamas gana didelį triukš-
mą. Varovais pasirinko tik tuos mokinius, 
kurie turėjo kuo apsiauti. Varovais kviesti 
ir eiguliai, iš aplinkinių kaimų pusberniai 
ir bernai. Varovus medžioklės organizato-
riai išdėstė taip, kad tarp 1–2 suaugusiųjų 
būtų po porą moksleivių. Varėme iš dūšios, 
ne tik keldami triukšmą su tarškučiais, bet 
ir šaukdami, švilpdami įvairiais garsais. 
Priešingame kvartalo gale, stovėdami ant 
kvartalinės linijos, į išbėgančius žvėris 
šaudė medžiotojai. Nors kiekviename va-
ryme buvo daug šūvių, gerokai mažiau ma-
tėsi kritusių žvėrelių.

Apie pietus vietos girininko žmona 
su eigulienė atvežė katilą, įvyniotą į šiltas 
„kaldras“, kuriame kvepėjo ištroškinti ko-
pūstai su riebesniais bei liesesniais mėsos 

Nuovaikystėspamėgaumedžioklę
Prof. Mykolas Jankauskas (1905–1993), dirbęs miškotvarkininku, miškų urėdu, Miškų fakul-
teto dekanu, mokslo darbuotoju LžŪA, Miškų ūkio mokslinio tyrimo institute, nuo vaikystės iki 
gilios senatvės buvo aktyvus medžiotojas, 1978 m. jam buvo suteiktas LMžD garbės medžio-
tojo vardas. Jis – pirmojo lietuviško medžiotojo vadovo sudarytojas. Dalis jo rašytinių prisi-
minimų liko nepublikuoti ir yra saugomi asmeniniame Romos ir Rimvydo Jankauskų archyve.
Pateikiame skaitytojams profesoriaus prisiminimų įdomesnius fragmentus apie medžiokles 
įvairiais jo gyvenimo laikotarpiais.  

Gimnazijoslaikųnutikimas
Besimokant gimnazijoje vieną žiemos die-
ną, šviežiai iškritus sniegui, su kaimynu 
išvažiavome rogėmis į mišką malkauti. 
Eglynėlyje pastebėjome šviežius kiaunės 
pėdsakus, kirtusius keliuką ir pradingu-
sius. Apsidairę pastebėjome nuo eglės šakų 
nupurtytą sniegą ir kiek aukščiau prie ša-
kos prigludusią kiaunę, su tamsiai žvilgan-
čiomis akimis ir smailiu, į mus nukreiptu 
snukučiu. Su savimi neturėjome šautuvo. 
Užtat kaimynas pasirodė esąs geras kiau-
nės įpročių žinovas. Jis greitai nusivilko ir 
išvertė savo kailinius, nusiėmė kepurę ir 
viską pakabino ant kuolo. Man liepė ra-
miai važiuoti pasikrauti malkų, o pats nu-
dūmė į namus šautuvo. Grįžęs su šautuvu, 
kiaunę rado toje pat vietoje tupinčią ir sau-
gojančią kailinius ar filosofiškai laukiančią 
savo gyvenimo pabaigos...

Medžioklėstarpukaryje
Pagrindiniai mano trofėjai buvo kiškiai 
ir kurapkos, trumpą sezoną dominuoda-
vo antys, rečiau buvo lapės ir tetervinai, o 
karališkam laimikiui galima priskirti stir-
ninus. Stirnų patelių tada nemedžiojome. 
Kai kuriose vietose atsirasdavo neišpa-
sakytai daug kiškių. Jų ypač pagausėdavo 
esant šiltiems ir sausiems pavasario bei va-
saros orams. Kaip tik tokie buvo 1930 me-
tai. 

… Spalio pirmąją, pradėjęs savo tar-
nybinę karjerą Panevėžio miškotvarkoje, 
medžioklės sezono atidarymui parvykau į 
tėviškę, į savąjį Šniūrų kaimą. Išėjau me-
džioti į laukus vienas. Iš bulvienų ir dar ne-
nuimtų runkelių plotų ėmė vienas po kito 
kilti kiškiai. Iš viso per 2,5 val. pakėliau 
27 ilgaausius, iš kurių 11 spėjau „pakloti“. 
Laimikiu apdovanojau bulvienų savinin-
kus ir bulvių kasėjus, o keletą parsitem-
piau į tėviškę. 
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… Žiemų su speigais ir giliu sniegu 
metu, kiškiai traukdavo prie sodybų, ieš-
kodavo landų tvorose, kad pasiganytų so-
duose. Mylimiausias paauglių užsiėmimas 
tada buvo tose landose statyti kilpas. Šis 
medžioklės būdas veikė gana užtikrintai ir 
leido paaugliams sureikšminti. Kiškio mėsą 
sukirsdavo šeimyna, o gaudytojui už kailiu-
ką žydas Leiba duodavo centų ar saldainių.

… Paaugliai žiemą užsiimdavo ir ku-
rapkų gaudymu: surišdavo iš arklių uode-
gų išrautų ašutų kilpas, jas kažkaip pritvir-
tindavo prie lentų, statinių kokių dugnų ar 
lankų ir, padėję ant sniego, gausiai paber-
davo išvalytų grūdų pabirų. Alkanos ku-
rapkėlės, besikapstydamos pabirose, pa-
kliūdavo už galvų ar už kojyčių į kilpas. 
Kaimiečiai kurapkėles suvalgydavo kaip 
skanėstą, o sumanesni jas suleisdavo į nar-
vus ir veždavo į miestą parduoti. Tokios 
prekybos tada niekas nedraudė. 

… Kartą rudeninių medžioklių metu 
su draugu, pasiėmę vieną kuprinę ir skali-
ką Sakalą, išėjome pamedžioti į galulaukių 
ganyklas, kur buvo krūmynų ir pelkučių. 
Ten rudeniop mėgdavo susiburti kiškiai, 
tetervinai, o pakraščiuose pasitaikydavo 

ir kurapkų būrelių. Vos priėjus pelkutės 
pakraštį, šuo pakėlė keletą tetervinų, ku-
rie ten užkandžiavo spanguolėmis ir bru-
knėmis. Paleidus šūvį, vienas juodukas, 
su melsvai žvilgančiomis plunksnomis ir 
raudonomis skiauterėmis, nukrito kaip 
akmuo ant minkštų samanų. Įsidėję laimi-
kį į kuprinę, keliavome toliau. Paraistyje 
šuo pakėlė kiškį ir padaręs gerą puslankį 
pradėjo varyti link mūsų. Ilgaausis krito 
nuo taiklaus šūvio. Kad nesumaigytume 
gražuolio tetervino plunksnų, nutarėme 
kiškį įdėti į kuprinės dugną, o ant jo įtai-
syti teterviną. Išėmę iš kuprinės teterviną, 
padėjome jį ant kelmo ir ėmėmės kiškio. 
Staiga tetervinas pasispardė ir smarkiai 
plasnodamas sparnais nuo kelmo pakilo 
į orą. Mes prasižioję nulydėjome akimis 
įžūlų drąsuolį. 

Poantrojopasauliniokaro
Praėjus po karo geram dešimtmečiui, labai 
sparčiai ėmė keistis mūsų medžiojami gy-
vūnai, medžioklės būdai ir patys medžio-
tojai. Lietuvos miškuose atsirado briedžių, 
pagausėjo šernų, išplito elnių kaimenės, 
bet nenumaldomai retėjo smulkioji fau-

na – kiškiai, kurapkos ir tetervinai. Me-
džiotojas vienaip ar kitaip turėjo prisitai-
kyti prie pokyčių. Nors dar teko nemažai 
pamedžioti ir stambiosios faunos, širdyje 
neišblėso meilė tiems laikams, kai medžio-
klėse poškėjo daug tiesių ir kreivų šūvių ir 
jų pagrindinis laimikis buvo kiškis. Smul-
kiosios faunos medžioklė man atrodo la-
biau sportiška.

… Praėjus 75 metams nuo tų laikų, kai 
pradėjau medžioti varovu ir kasmet ne-
kantriai laukdavau naujo medžioklės sezo-
no pradžios, tenka susitaikyti, kad garbus 
amžius mažina galimybę medžioti. Visgi 
vidinis noras sudalyvauti dar bent vieno-
je medžioklėje prieš gyvenimo saulėlydį 
išlieka. Medžioklių draugai, žinodami šį 
mano norą, kviečia kartu pamedžioti, ža-
dėdami paėmimą iš namų ir pavėžinimą 
miške tarp varymų. Labai gražu iš jų pusės. 
Betgi suvokiu, kad fizinės jėgos jau tiek su-
mažėjusios, jog savo dalyvavimu tik sukel-
čiau medžioklės organizatoriams daugokai 
nepatogumų ir ne visi jaunikliai suprastų 
šio senolio užgaidas. Tai priverčia meiliu 
žvilgsniu paglostyti lygiavamzdį ir tyliai 
ištarti: „Sudie mano ginklai ir medžiokle!“ 

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Miškas ir visuoMenė

Tytuvėnų miškų urėdija muziejui skirtą namą suremontavo 
(naujas stogas, pakeista elektros instaliacija, namas nudažy-

tas), pagal išgales atnaujino ar įsigijo naujų eksponatų. Muziejuje 
nėra nuolatinio darbuotojo, todėl pastaraisiais metais lankytojus 
čia įleidžia ir ekskursijas veda Tytuvėnų regioninio parko darbuo-
tojai. Tytuvėnų regioninio parko direkcija, pasitelkusi savanorius, 
organizuoja patalpų valymą.

Valstybinių miškų urėdijai optimizuojant miškų urėdijų turė-
tą turtą, Tytuvėnų miškų muziejų ketinama perduoti Turto ban-
kui. Deja, Turto bankas perimtų tik muziejaus pastatą, o sukaupta 
ekspozicija būtų išdalinta į kitus muziejus.

Tytuvėnų regioninio parko direkcija siekia, kad muziejus būtų 
perduotas Kelmės krašto muziejui ir atsivertų galimybės ieškoti 
finansavimo įvairiems projektams. Prie jų kaip partneriai mielai 
prisidėtų ir Tytuvėnų regioninio parko direkcija bei krašto bend-
ruomenė.

Kovo 30 d. muziejuje rinkosi Tytuvėnų gyventojai, čia vyko 
parašų rinkimo akcija. Savo valią pareikšti (pasirašyti) buvo ga-

lima ir elektroniniu būdu. Šeštadienio vakarą Tytuvėnų krašto  
bendruomenės Feisbuko paskyroje buvo paskelbta:

„Tytuvėnų krašto bendruomenės ir Tytuvėnų regioninio parko 
organizuota akcija ,,Mums rūpi Miško muziejaus likimas” sulau-
kė didelio susidomėjimo. Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems ir 
visiems, kurie taip aktyviai dalinotės šia informacija savo FB pus-
lapiuose. Jūsų dėka turime 860 peticija.lt parašų ir arti 100 parašų 
lapuose. Parašai dar bus renkami dvi savaites. Pasirašyti galima 
seniūnijoje ir gimnazijoje. Po balandžio 18 d., kai bus patvirtinta 
nauja Kelmės rajono taryba, parašus perduosime rajono merui.“ 
Tytuvėnų krašto bendruomenės pirmininkė Regina Karašausky-
tė „Mūsų girių“ redakcijai sakė, kad Kelmės rajono mero Vaclovo 
Andrulio reaakcija į peticiją buvo pozityvi, tikimasi, kad muzie-
jaus klausimas bus išspręstas greitai, atsižvelgiant į bendruome-
nės nuomonę.

Buvusios Tytuvėnų miškų urėdijos miškininkų iniciatyva daugiau kaip pusę amžiaus urėdijos patalpose veikia 
Miško muziejus, kurį kasmet apžiūrio per 500 lankytojų. Ypač čia dažnai atvyksta vaikų ekskursijų grupės, užsukę 
į Tytuvėnuose, Miško muziejų lanko ir suaugusieji, užsieniečių grupės.

Ar išliks miško muziejus Tytuvėnuose?

tY
tU

Vė
n

ų
 r

P
 a

rc
hy

vo
 n

uo
tr

au
ko

s 

Tytuvėnų krašto bendruomenė siekia išsaugoti Miško muziejų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kviečia aktyvius jaunųjų 
miško bičiulių būrelius, tuntus, klubus, mokyklines girininki-

jas, saugomų teritorijų gamtos mokyklas dalyvauti 2019 m. kon-
kursuose „Miško draugas“ ir tarptautinio konkurso „Jaunimas 
Europos miškuose“ nacionaliniame etape.

Konkursas „Miško draugas“ vykdomas etapais. Pirmas eta-
pas vyko nuo 2018 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. balandžio 15 d., 
buvo vertinamas vykdytos veiklos, propaguojančios miškosaugos 
ir gamtosaugos idėjas, organizavimas. Antras etapas vyks iki ge-
gužės 15 d., konkurso dalyviai pateiks vykdytos veiklos aprašymą 
su priedais (nuotraukomis, informacijos spaudoje kopijomis, vaiz-
do bei garso įrašais ir kt.), o konkurso komisija, gavusi šią infor-
maciją, išrinks aktyviausius būrelius ir baigiamajame etape gegu-
žės 29 d. pristatys konkurso nugalėtojus.

JAUNIEJI MIŠKO BIčIULIAI KVIEčIAMI DALYVAUTI KASMETINIUOSE KONKURSUOSE
Apdovanojimų ceremonija vyks Vilniuje, VSTT Nacionalinia-

me lankytojų centre. Aktyviausi jaunųjų miško bičiulių būrelių 
atstovai turės galimybę nemokamai dalyvauti vasaros stovyklose 
„Mūsų žalioji vasara”, jos vyks saugomų teritorijų gamtos moky-
klose. Daugiau informacijos apie tai – JMB internetiniame pusla-
pyje  http://www.vstt.lt/vi/index.php#r/295

Į konkurso „Jaunimas Europos miškuose“ nacionalinį turą 
kviečiami vyresnieji JMB būrelių nariai. Konkursas vyks birželio 5  
d. Aukštaitijos nacionaliniame parke. Geriausiai pasirodžiusi ko-
manda dalyvaus tarptautiniame konkurse, kuris šiemet rengiamas 
Čekijoje. Šių metų konkurso tema: „Forest and water”. Tarptauti-
nio konkurso sąlygos ir medžiaga pasiruošti yra  internetiniame 
puslapyje http://ypef.eu/meet-the-forest/

Parengta pagal VSTT inf.



34       2019 kovas

Danguolės ir Viktoro Butkų inicia-
tyva įkurtame privačiame moder-
naus meno muziejuje MO Vilniuje 

balandžio 6 dieną atidaryta intriguojanti 
paroda, pavadinta „Gyvūnas – žmogus 
– robotas“. Brūkšniai pavadinime galėtų 
reikšti šių žodžių reikšmių lygiavertišku-
mą, bet galbūt labiau tai – provokacija, ra-
ginimas pažvelgti į dalykus nauju žvilgsniu, 
įsivaizduoti ateitį.

Parodos lankytojai skatinami pamąs-
tyti apie gyvybės įvairovę ir apie pasau-
lio pokyčius. Kuo gyvūnai ir kitos gyvybės 
formos tapo mūsų gyvenime, kuo jiems 
tampame mes? Kas išliks, kas laimės ir 
kas lems ateitį? Santykis su kitomis gyvy-
bės formomis bei žmonių sukurtu dirbti-
niu intelektu labai daug pasako apie mus, 
žmones, todėl MO muziejus kviečia pažin-
ti save iš naujo.

„Parodoje matome, kad tiek Lietuvos, 
tiek užsienio autoriams aktualios tos pa-
čios temos. Jie kelia klausimus apie tai, 
kaip mums sekasi gyventi kartu su kito-
mis gyvybės formomis ir pabrėžia, jog riba 
tarp mūsų ir kitų būtybių vis labiau nyks-
ta. Atrodo, žmonėms teks atsisakyti min-
ties apie savo viršenybę, pripažinti bioį-
vairovę ir išbandyti hibridinės visuomenės 
modelius“, – teigia viena iš parodos kura-
torių Ugnė Paberžytė.

Iš viso eksponuojama 170 darbų, su-
kurtų nuo 20 a. 7-ojo dešimtmečio iki šių 
dienų, naudojant įvairias raiškos priemo-
nes – ir tradicines dailės rūšis, ir fotogra-
fiją, ir post skaitmenines erdvės ir vaizdo 
instaliacijas. Paroda suskirstyta į dalis, iš-
ryškinant devynias temas, pasakojančias 
atskiras istorijas ir keliančias įvairius klau-
simus. Sąsajų su mišku ir miško gyvūnais 
bei augmenija čia irgi yra.

Didžioji dalis parodos kūrinių – tai 
MO muziejaus kolekcijos darbai, taip pat 
įsigyta naujų kūrinių bei įtraukta jaunų 
Lietuvos menininkų darbų. Pirmąkart 

Pelkėse gyvens kompiuteriai?

Andrius erminas. Medis, parketas, 225 × 186 × 16. 
Autoriaus nuosavybė.

MO muziejuje pristatomi užsienio meni-
ninkai.

Parodos organizatoriai ypač didžiuo-
jasi pristatydami ryškią meno pasaulio 
žvaigždę Hito Steyerl (Vokietija) ir jos kū-
rinį „Takumo korporacija” (angl. Liquidity 
Inc). 2017 metais vienas žinomiausių meno 
pasaulio reitingų ArtReview „Power 100“ 
H. Steyerl pripažino didžiausią poveikį 
šiuolaikiniam menui darančia menininke. 
Jos kūriniai eksponuoti Niujorko MoMa 
muziejuje, Londono ir Madrido galerijose, 
ji atstovavo Vokietiją Venecijos bienalėje 
(2015 m.), yra gavusi Olandijos ir Danijos 
meno festivalių apdovanojimus. Kiti par-
odoje dalyvaujantys užsienio menininkai: 
Katja Novitskova (Estija), Daiga Grantiņa 
ir Mikelis Fišeris (Latvija).

Parodos kuratorės  dr. – Erika Grigo-
ravičienė ir Ugnė Paberžytė, architektas 
–  Justinas Dūdėnas, dizainerė –  Akvilė 
Paukštytė.

Pelkių intelektas, 2018

technika ir sukurianti visiškai naujus vaiz-
dus. Tai pavyzdys to, kad dirbtinio intelek-
to sukurti dalykai visiškai nebūtinai turi 
būti logiški. Kūrinys simuliuoja žmogiškąjį 
kūrybingumą, alternatyvią vaizduotę.

Kalbama apie pelkę. Venecijos archi-
tektūros bienalėje rodytas Urbonų kūrinys 
buvo skirtas pamąstymui, kaip būtų gali-
ma išnaudoti pelkes. Dalis kūrinio suma-
nymo perkelta ir į šią parodą. 

MO muziejaus naujos parodos kataloge 
išspausdintame dr. J. Kubiliaus straipsnyje 
svarstoma, kaip dirbtinis intelektas ateity-
je (jei įsivaizduotume, kad jis vieną dieną 
taps alternatyvia gyvybės forma) galėtų 
įsilieti į egzistuojančią ekosistemą. Urbo-
nai siūlo galimą darnią dirbtinio intelek-
to egzistenciją, įsivaizduoja, kad kompiu-
teriukas galėtų gyventi pelkėje ir gyvuoti 
naudodamas saulės baterijas. Tuo pačiu jis 
generuotų šilumą, kuri būtų maloni pelkė-
je gyvenantiems mikroorganizmams. Net 
nereikėtų jokio papildomo žmogaus įsiki-
šimo. 

Kailis, 2010

Mes, žmonės, esame linkę save laikyti labiausiai išsivysčiusia rūšimi, turinčia teisę spręsti visos gyvūnijos likimą. 
Ar tikrai? Pamažu imama abejoti tokia aiškia atskirtimi. Šiam pokyčiui įtakos daro vis gilėjanti ekologinė krizė, 
augantis pramoninis vartojimas, atsirandančios naujos gyvybės formos ir sparčiai besivystančios technologijos. 
Panašios idėjos atsispindi ir menininkų kūryboje.

sngan_projection, Jonas Kubilius, Nomeda & Gedi- 
minas Urbonas. Mišri technika. Autorių nuosavybė. 
Pelkių mokykla, Lietuvos paviljonas 16-joje tarptau-
tinėje architektūros parodoje Venecijos bienalėje.

Menininkų Nomedos ir Gedimino Ur-
bonų kūrinys „Pelkių intelektas“ sukurtas 
bendradarbiaujant su neuromokslininku 
dr. Jonu Kubiliumi, yra programa, jun-
gianti skirtingus paveikslėlius su gamta ir 

A. Erminas yra konceptualus meninin-
kas, kurio kūriniuose dominuoja netikėtos 
turinio ir formos jungtys. Menininko vizi-
tine kortele jau seniai tapo kasdienių bui-
ties elementų transformacija į siurrealis-
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Miškas ir visuoMenė

tiškas būties metaforas. Ermino kūrybos 
esmė – dekonstruota kasdienybė. Meni-
ninko darbuose paliečiamos temos – var-
totojiškumas ir saikas, kultūra ir gamta, 
mirtis ir gyvenimas, tradicijos ir šiuolaiki-
nės mados. Menininkas nevengia ironijos 
ar net absurdo elementų. 

Ermino kuriamus objektus ar instalia-
cijas dažnai galime skaityti kaip šiuolaiky-
bės kritiką – menininkas svarsto žmogaus 
įtaką kultūriniams, socialiniams, psicho-
loginiams, technologiniams ar gamti-
niams procesams.

„Kailis“ – iš medinių lentų „sukaltas“ 
kilimas (beje, Erminas panaudojo seną 
savo namų parketą), primenantis meškos 
kailio išklotinę. Kūrinys atskleidžia aspek-
tą, kurio nesimato kituose parodos kūri-
niuose: kad gamtos katalogizavimas, su-
muziejinimas yra net tik būdas ją suprasti, 
bet ir būdas valdyti bei primesti žmogui 
tinkamą tvarką. Tas gamtos ir kultūros 
susipynimas išreikštas per meškos kailį, 
kuris jau net nebe kailis, jis virsta parketu 
– įprastomis grindimis mums po kojomis. 
Tokiu būdu metaforiškai perteikiamas 
grynai utilitarinis žmogaus požiūris į gy-
vūniją kaip į žemesnę gyvybės formą, ku-
rią galima pilnai išnaudoti savo reikmėms 
– kad ir namų dekorui.

„Kailis“ yra vienas iš geriausiai žinomų 
ir atpažįstamų Ermino darbų.

Žvaigždžių barsukas, 2008

gamtos ir meno muziejai. Barsukas puikiai 
atspindi tai, kas iš meno muziejų buvo iš-
stumta – monetos, ragai ir pan. Šie ele-
mentai grįžta į meno kontekstą šiuolaiki-
nio meno pavidalu.

G. Jonaitis – grafikas, kuris Lietuvos 
banko užsakymu sukūrė daugumos litų 
banknotų dizainą. Savo laisvoje kūrybo-
je menininkas ne kartą netikėtai perdirbo 
pinigus. Kūrinyje „Žvaigždžių barsukas“ 
barsuko iškamša pastatyta ant stiklinių 
kolonų, pripildytų susmulkintų litų „deš-
rų“. 

Raguotas barsukas – tai įspūdinga 
gamtos, meno ir technikos chimera, pasi-
žyminti tikroviškumu ir dirbtine gyvybe. 
Jonaitis yra sukūręs visą seriją neįprastų, 
fantastinių gyvūnų iškamšų, dėvinčių šar-
vus ir turinčių žmogiškų savybių, tarkime, 
polinkį į girtuoklystes, kurį liudija terbe-
lėje nešami tušti stipriųjų gėrimų buteliai. 

 

Karaliai, 2013

Menininkas skulptūrą sukūrė kaip 
nuorodą į M. K. Čiurlionio „Karalių pasa-
ką“. Duonio gorilos  atkartoja karališką ar 
dievišką kūrimo gestą, kurį buvo nutapęs 
Čiurlionis.

 
Nuoširdumas I, 2012 

Barsukas parodoje atstovauja kunst-
kameros fenomenui. Kol dar muziejai ne-
egzistavo, gamtos objektai, meno kūriniai, 
monetos, papuošalai – viskas buvo saugo-
ma kartu, be jokios atskirties. Kunstkame-
ros klestėjo iki 18 a. pabaigos, kol atsiskyrė 

Giedrius Jonaitis. iškamša, šviesos diodai, 154 × 72 
× 32. Autoriaus nuosavybė

Donatas Jankauskas-Duonis. Mišri technika, 210 × 
240 × 190, 90 × 90 × 90. Autoriaus nuosavybė

D. Jankauskas-Duonis debiutavo 20 a. 
10-jo deš. pirmoje pusėje kaip skulptūrinių 
objektų menininkas. Viena pagrindinių 
menininko temų tapo įvairiai plastiškai ir 
idėjiškai varijuojami „archaizmo“ varian-
tai. Vienas tokių, labiausiai įsimenančių 
– žmogbeždžionės ir/ar mamuto leitmoty-
vas. Darvinistinis postulatas, jog žmogus 
kilęs iš beždžionės, liko esminiu, pagrin-
diniu Duonio teminiu leitmotyvu visą kū-
rybinį kelią. 

Duonio beždžionės nepasako nieko 
naujo apie žmogaus prigimtį, tik prime-
na. Tik postmodernistiškai gromuliuoja 
dabartinės kultūros fragmentus, vyrau-
jančius pasakojimus, idėjas, nuojautas, 
baimes, įsitikinimus ir išspjauna likučius, 
parodydamas ir kas užsiliko tarpdančiuo-
se. Taip sukuriamas pasaulio pradžios mi-
tas ir priešapokaliptinio gyvenimo prana-
šystė. 

Birutė Zokaitytė. Tušinukas, akvarelė, 133 × 107. MO 
muziejaus kolekcija.

B. Zokaitytės piešinių ciklą „Nuošir-
dumas“ (2018) sudaro pudelio, gorilos ir 
nuogo vyro studijos. Kompaniono, gimi-
ningos rūšies atstovo, gyvenimo partnerio 
atvaizdai primena prabangaus mokslo vei-
kalo iliustracijas. Žiūrovui belieka spėlioti, 
koks tai galėtų būti veikalas. 

Iš senovinės enciklopedijos perpieš-
ta agresyviai nusiteikusi gorila pasirodo 
esanti menininkės alter ego. Ji įtūžusi, nes 
ją ima erzinti globos reikalaujanti draugi-
ja. Dėl tyčia taip parinkto rakurso negali-
me matyti beždžionės lyties. Greta gorilos 
nupiešta maža žmogaus širdis ir parašyta: 
„Nuoširdumas – tai prieštaravimų nebu-
vimas tarp realių jausmų ir ketinimų kito 
žmogaus atžvilgiu“. Šią citatą menininkė 
rado kalendoriaus lapeliuose. 

Mūsų kultūroje vienas svarbiausių 
nuoširdumo ženklų yra tiesus žvilgsnis į 
kitam į akis. Gorilų pasaulyje toks žvilgs-
nis reiškia ne nuoširdumą, o iššūkį kautis. 
Šis reikšmių skirtumas – tik vienas iš dau-
gybės tarprūšinio bendravimo keblumų, ir 
vis dėlto siekis suprasti gyvūnus (ir dailės 
kūrinius) galiausiai mums leidžia geriau 
suprasti kitus žmones.

Parengta pagal MO muziejaus informaciją
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juozasPlatūkis
19280827–20190330

Likimas užbrėžia genetinę laiko ribą, 
kurios nė vienam neduota perženg-
ti. Jurbarkiečiui miškininkui Juozui 

Platūkiui buvo lemta perkopti 90-metį ir 
iškeliauti anapilin bundant ankstyvam šių 
metų pavasariui. Iš Dzūkijos kilęs Juozas 
jau niekad nesugrįš į savo gimtinę – balan-
džio pirmąją palaidojome jį Jurbarko mies-
to Kalnėnų kapinėse. Nuo 1958 m. gyven-
damas Jurbarke Juozas buvo suaugęs su šio 
krašto miškais ir žmonėmis.  

Užaugęs Alytaus rajono Likiškių kaimo 
ūkininkų šeimoje, Juozas mokėsi Likiškių 
kaimo, Alovės miestelio pradžios mokyk-
lose, Alytaus I-oje berniukų gimnazijoje, 
1946–1949 m. Vilniaus miškų technikume. 
Įgijęs 1949 m. miško techniko specialybę, 
buvo paskirtas Tauragės miškų ūkio Saka-
linės girininkijos girininko pavaduotoju. Po 
karinės tarnybos 1950–1953 m. vėl grįžo į 
Karšuvos girią, tik jau priimtas Sakalinės gi-
rininkijos girininku. 1956 m. paskirtas tuo-
metinio Pajūrio miškų ūkio direktoriumi. 

Nuo 1958 m. gegužės 1 d. Juozas Pla-
tūkis buvo perkeltas Jurbarko miškų ūkio 
direktoriumi ir šiose pareigose dirbo iki 
1990 m. spalio. Nors jau galėjo išeiti į už-
tarnautą poilsį, jis jautėsi dar turintis pa-
kankamai energijos, jėgų, neperduotos 
jaunajai kartai patirties ir dar 9 metus dir-

bo miškų urėdijoje medžioklės žinovu. Ši 
veikla sutapo su pomėgiu – miškininko 
darbo ir savo laisvalaikio jis neįsivaizdavo 
be aktyvios medžioklės. Į jas noriai ėjo ir 
sulaukęs garbaus amžiaus.     

J. Platūkis buvo sumanus ir atsakingas 
vadovas, 1958–1990 m. daug jėgų ir ener-
gijos skyręs Jurbarko krašto miškams at-
kurti, puoselėti bei miškininkų sociali-
nėms reikmėms, gamybinės bazės plėtrai. 
Per daugiau kaip 30 jo vadovavimo miškų 
ūkiui metų išaugo didelė miškininkų gy-
venvietė Jurbarke, pastatyti nauji Jūravos, 
Viešvilės, Globių, Balandinės, Vytėnų, 
Veliuonos ir Armenos girininkijų sody-
bų pastatai, įkurtas Striplaukio medienos 
sandėlis, medienos perdirbimo cechas, nu-
tiesta dešimtys kilometrų miško kelių, nu-
sausinta šimtai ha šlapių miškų. 

1979 m. jam buvo suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio miškininko vardas, apdo-
vanotas Respublikos vadovybės ir buvu-
sios Miškų ūkio ir miško pramonės mi-
nisterijos garbės raštais bei padėkomis.  
Rasdavo jis laiko ir visuomeninei veiklai 
– beveik 20 metų buvo renkamas Lietuvos 
gamtos apsaugos draugijos Jurbarko rajo-
no skyriaus pirmininku. 

J. Platūkis buvo reiklus sau, griežtas, 
bet teisingas kolektyvo darbuotojams, 

nesavanaudiškas, turėjo subtilų humoro 
jausmą. Mes mokėmės iš jo darbštumo, 
bendravimo takto, žmogiško supratimo ir 
gebėjimo atleisti suklydusiam. 

Likimas jam buvo dosnus gyvenimo 
metais, bet nešykštėjo ir skaudžių išgyve-
nimų: mirė žmona Kristina, dukra Diana, 
teko globoti našlaite likusią anūkę Renatą. 
Kartu tai buvo ir viltis gyventi, būti reika-
lingu, mylimu.  

Išeidamas Juozas paliko priesakus apie 
miškininkų darbą, pareigą, garbę. Šviesų 
šio miškininko žemiškąjį kelią kiekvienas 
jį pažinojęs saugosime prisiminimuose, 
virpančioje žvakės liepsnelėje, sukalbėtoje 
maldoje. Nulenkime galvas ir patylėkime, 
nes nieko nėra švenčiau už amžinąją tylą, 
palytėtą medžių ošimo ir paukščio gies-
mės virš pilko žemės kauburėlio.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velio-
nio seseriai Onutei, sūnui Algirdui, anūkei 
Renatai. 

Jurbarko krašto miškininkai

ValentinasGasparascirtautas
19390102–20190321

Vos peržengęs 80 metų sukaktį, kovo 
21 d. mirė miškininkas, miškotyros 
daktaras, žinomas sumedėjusių 

augalų introdukcijos Lietuvos miškuose ir 
dekoratyviniuose želdynuose tyrėjas Va-
lentinas Gasparas Cirtautas.

Valentinas buvo kilęs iš Žemaitijoje ži-
nomos Cirtautų giminės. Jo antrasis var-
das Gasparas ir gyvenimo būdas, dvasingu-
mas, tautinio identiteto ir krikščioniškosios 
orientacijos puoselėjimas, profesijos pasi-
rinkimas neatsiejami nuo kilmės istorijos. 
Proprosenelis Gasparas (1812–1892) buvo 
miškininkas. Dėdė Gasparas Felicijonas (Fe-
liksas) Cirtautas – paskutinis carinės Rusijos 

laikų Žemaičių vyskupas, Žemaičių dvasiš-
kosios seminarijos Kaune rektorius ir Švent-
raščio profesorius. Senelis Motiejus, vysku-
po brolis, buvo pasiturintis ūkininkas.  

Valentinas gimė 1939 m. Tauragėje, bet 
mokėsi Telšiuose.  Baigęs čia 7 klases, nu-
sprendė būti miškininku –  įstojo į Vilniaus 
miškų technikumą. Jį 1958 m. baigęs grįžo į 
Žemaitiją: dirbo Rietavo miškų ūkyje meist-
ru, 1961–1975 m. – Telšių miškų ūkio Neva-
rėnų girininkijos girininku. 1968 m. neaki-
vaizdžiai baigė LŽŪA Miškų ūkio fakultetą.

Dirbdamas girininku atkūrė ir įvei-
sė per 520 ha miško želdinių, rekonstravo 
menkaverčius žėlinius, išugdė kelis šimtus 

hektarų jaunuolynų, veisė sėklines planta-
cijas. Kaip dažnam to meto girininkui teko 
ir statyti girininkijos, eiguvos būstines, 
gyvenamuosius namus darbininkams.

Valentinas savo asmeniniu pavyzdžiu 
puoselėjo sveiką gyvenimo būdą, nepakęs-
davo, kai kaime kai kurie ūkiniai sandoriai, 
įvairių renginių užbaigimai neapsieidavo be 
svaigalų, nors visiškas abstinentas nebuvo. 
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išėję negrįžti

juozasVitkūnas
19340715–20190404

Eidamas 85-uosius metus, po ilgos ir 
sunkios ligos balandžio 4 d. išėjo ne-
grįžti žinomas miškininkas, moksli-

ninkas, pedagogas, Juozas Vitkūnas. 
Jis gimė 1934 m. liepos 15 d. Kaišiado-

rių rajono Naravų kaime. 1953 m. ekster-
nu baigė Žaslių vidurinę mokyklą ir įstojo 
į LŽŪA Miškų ūkio fakultetą, kurį baigė 
1958 m. Studijų metais buvo fakulteto stu-
dentų mokslinės draugijos pirmininku.

Po fakulteto baigimo paskirtas Trakų 
miškų ūkio Madžiūnų girininku, kuriuo 
dirbo 1958-1961 metais. Per tą laiką įkūrė 
girininkijos sodybą, pastatė administraci-
nį ir ūkinius pastatus, įveisė sodą, vadova-
vo miškų ūkio darbams miškuose.

1961-1963 metais dirbo Vilniaus miškų 
technikumo neakivaizdinio skyriaus ve-

dėju ir dėstytoju, o 1963-1967 m., perkėlus 
technikumą į Girionis, Kauno miškų tech-
nikumo direktoriaus pavaduotoju ir dėsty-
toju.

1967 m. įstojo į Lietuvos miškų insti-
tuto aspirantūros Fitopatologijos ir auga-
lų apsaugos specialybę. 1972 m. Maskvos 
miškų technikos institute apgynė diser-
taciją „Infekcinis pušies daigų išgulimas 
Lietuvos miško daigynuose ir biologinės 
kovos su juo priemonės“, už kurią suteik-
tas biologijos mokslų kandidato (dabar 
mokslų daktaro) laipsnis. 1981 m. Miškų 
instituto mokslinė taryba jam suteikė vyr. 
mokslinio bendradarbio vardą. Dirbdamas 
institute toliau tyrinėjo ligų sukėlėjų išpli-
timą miško daigynuose ir šiltnamiuose, jų 
biologiją ir chemines bei biologines kovos 
su šiomis ligomis priemones.

Spaudoje paskelbė daugiau kaip 80 
mokslinių straipsnių ir darbų. Svarbiausi 
darbai: „Antibiotikų panaudojimas kovai 
su pušies sėjinukų išgulimu (1971), „Rizos-

ferinės pušies sėjinukų bakterijos, jų an-
tagonizmas ir panaudojimas“ (Miško ap-
saugos klausimai Pietų Pabaltijyje, 1977), 
„Biologiškai aktyvios medžiagos, produ-
kuojamos drebulės kempinės ir jų panau-
dojimas apsaugojant sėjinukus nuo išgu-
limo“ (LMŪMT instituto darbai, 1978), 
„Spygliuočių ūglių vėžys“ („Girios“, 1985). 
Knygų „Lietuvos miškų ūkis“ (1992), „Lie-
tuvos ąžuolynai“ (1997), „Lietuvos miškų 
metraštis XX a.“ (2003), „Miškininko ži-
nynas“ (1977, 1991) bendraautoris. Akty-
viai dalyvavo sąjunginėse, regioninėse ir 
respublikinėse  konferencijose, skaitė pra-
nešimus. Laisvalaikiu domėjosi dekoraty-
vine dendrologija, retų sumedėjusių auga-
lų dauginimu ir platinimu.

1989-1993 m. dirbo Dubravos miškų 
tyrimo stoties Miško  sėklininkystės cen-
tro vyr. miškininku ir Kauno aukštesnio-
sios miškų mokyklos dėstytoju. Nuo 1993 
m. iki išėjimo į pensiją buvo Lietuvos miš-
kų instituto vyr. mokslinis bendradarbis.

Juozas buvo rūpestingas savo artimie-
siems, mielai bendravo su kaimynais, ben-
dradarbiais ir kurso draugais.

Dėl skaudžios netekties reiškiame nuo-
širdžią užuojautą žmonai Teofilei, sūnui Ri-
mantui ir jo šeimai, kitiems artimiesiems.

LAMMC Miškų instituto darbuotojai,  
buvę bendradarbiai ir draugai

Nuo studijų technikume metų bendra-
vęs su žinomu dendrologu dr. Vytautu Ra-
manausku ir botaniku, aplinkosaugininku 
dr. Kęstučiu Balevičiumi, žingeidus girinin-
kas domėjosi mokslo naujovėmis,  dalyvavo 
inventorizuojant senųjų Lietuvos parkų den-
droflorą. Siekdamas geriau realizuoti savo in-
telektualinius poreikius, nuo 1978 m. įsidar-
bino Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo 
institute jaunesniuoju mokslo darbuotoju. 
Nuo 1980 m. perėjo dirbti į šio instituto Dub-
ravos miškų tyrimo stotį, vėliau reorgani-
zuotą į Dubravos eksperimentinę mokomąją 
miškų urėdiją. Pradžioje dirbo vyresniuoju 
inžinieriumi – moksliniu bendradarbiu, nuo 
1991 m. – arboretumo vedėju. 

1980–1984 m. Valentinas studijavo Lat- 
vijos valstybinio universiteto neakivaizdi-
nėje aspirantūroje, tyrė juodųjų pušų, au-
gančių Lietuvoje, Karaliaučiaus srityje ir 
Vakarų Baltarusijoje, biologines ir ekolo-
gines savybes. Paruošė disertaciją „Biolo-
ginės ir ekologinės juodųjų pušų veisimo 
galimybės Pietiniame Pabaltyje“, ją apgynė 
1984 m. Latvijos miškų problemų institute 
„Silava“. Disertacinio darbo vadovu buvo 

žymus dendrologas prof. A. Maurinšas. 
Valentino Cirtauto tolimesnės moks-

linių darbų kryptys buvo dendrologija, 
introducentų ekologija ir kraštotvarka. 
Daugiausia jo parengtų publikacijų buvo 
susietos su svetimžemių sumedėjusių au-
galų atsparumu ir adaptyvumu Lietuvos 
gamtinėje aplinkoje, jų aklimatizavimo ir 
apsaugos praktinėmis technologijomis, 
taip pat metodiniais dekoratyvinių želdynų 
projektavimo ir jų vertinimo klausimais.

Sukauptą patirtį jis perdavė studen-
tams: 1989–1996 m. dėstė  Kauno aukš-
tesniojoje miškų mokykloje kraštotvarkos, 
kraštovaizdžio architektūros ir dekoraty-
vinių želdynų projektavimo disciplinas, o 
tuometiniame LŽUŪ Agronomijos fakul-
tete – aplinkotvarkos discipliną. Yra pa-
ruošęs įvairios paskirties teritorijų tvarky-
mo ir apželdinimo projektų.

Dirbant Valentinui arboretumo vedėju, 
buvo sukaupta, tiriama ir dalinai platinama 
daugiau kaip 900 taksominių vienetų (rū-
šių, porūšių, varietetų, formų ir kultivarų) 
sumedėjusių augalų, keičiamasi informa-
cija ir dauginamąja medžiaga su Lietuvos 

ir kitų šalių botanikos sodais ir arboretu-
mais. Jis buvo aktyvus Lietuvos dendro-
logų draugijos narys, dažnai pristatydavo 
Dubravos arboretumo ir Girionių parko 
vertybes įvairioms lankytojų grupėms.

Nepamiršo Valentinas ir savo žemai-
tiškų šaknų – jo rūpesčiu buvo pastatytas 
ąžuolinis kryžius dėdės vyskupo tėviškės 
parapijos Padumblio kaime, kai Kauno ar-
kikatedros bazilikos administracija orga-
nizavo Gasparo Felicijono Cirtauto 150-
ųjų gimimo metinių paminėjimą. 

Valentino rašiniai ir kalbos išsiskir-
davo intelektualumu, profesine erudicija, 
tautiniu orumu ir pilietiškumu. Dauguma 
opių klausimų jis turėjo savo argumentuo-
tą nuomonę ir nebijojo jos pasakyti, net 
jeigu kam nors tai ir nepatikdavo.

Su žmona Zuzana užaugino dukrą 
Liną ir sūnus Vaidotą, Darių.

Velionis palaidotas Kauno rajono Sa-
milų senosiose kapinėse, greta anksčiau 
mirusios žmonos. 

Nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius.  

Buvusių kolegų vardu edvardas Riepšas 
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Eidamas 93-uosius metus, vasario 7 d. 
mirė buvęs ilgametis Lietuvos žemės 
ūkio akademijos (dabar VDU ŽŪA) 

Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos 
katedros dėstytojas, Miškų ūkio fakulte-
to absolventas (1954), žymiausias pokario 
Lietuvoje miško fitopatologas, biologijos 
mokslų kandidatas (dabar mokslų dakta-
ras) docentas Lionginas Žuklys.

Jis gimė Rokiškio apskrities Degučių 
kaime (Obelių valsčiuje) ir ten augo kartu 
su vyresniaisiais broliais (Vladu, gimusiu 
1917 m. ir Leonu, gimusiu 1923 m.), vė-
liau tapusiais įžymiais Lietuvos skulpto-
riais. Galbūt dėl įgimtų asmeninių savybių 
ar dėl vyresnių brolių pavyzdžio ir Lion-
gino asmenyje visą gyvenimą ruseno me-
nininko gyslelė. Mes, artimi jo kaimynai 
ir bendradarbiai, daug kartų žavėjomės jo 
rankomis iš medienos pagamintais ar res-
tauruotais baldais, originaliais suvenyrais 
bei kitokiais buitinės paskirties gaminiais. 

Liko nežinoma, kodėl Lionginas pasi-
rinko visai kitokią pagrindinės veiklos sri-
tį. 1948 m. jis baigė Joniškėlio žemės ūkio 
technikumą ir 1948 – 1949 m. dirbo Rokiš-
kio apskrities Žemės ūkio skyriaus agro-
nomu. 1954 m. su pagyrimu baigęs LŽŪA 
Miškų ūkio fakultetą, 1954 – 1957 m., va-
dovaujant įžymiam Lietuvos botanikui ir 
mikologui prof. Antanui Minkevičiui, mo-
kėsi Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyri-
mo instituto stacionarinėje aspirantūroje. 

1958 m. apgynė disertaciją „Guobinių 
maras Lietuvos TSR, jo sukėlėjo Ceratosta-
mella ulmi (Schw.) biologija ir kovos prie-
monių su juo tyrimas“. Tai labai svarbus 
mokslinis darbas, jame autorius išaiškino 
ligos sukėlėją, ištyrė jo biologiją, plitimo 
būdus ir patikslino kovos su liga priemo-

nes Lietuvos sąlygomis. Šie tyrimai paro-
dė, kad ligos intensyvumas daug priklauso 
nuo guobinių apsikrėtimo laiko. Lietuvos 
gamtinėmis sąlygomis labiausiai maru ser-
ga medžiai, apkrėsti birželio – liepos mė-
nesiais. Guobinių apsikrėtimui maru per 
liemenis ir šakas reikšmingos tik šviežios 
žaizdos (vasarą – ne senesnės kaip 16 parų), 
o žiemą padaryti medžiui sužalojimai netu-
ri reikšmės šiai ligai įsimesti. Užtat didelę 
reikšmę ligai išplisti turi kinivarpos Scoly-
tus scolytus Fabr. ir Sc. multistriatus Mach. 
Autoriaus pirmą kartą Lietuvoje konstatuo-
ta, kad mažiau reikšminga yra kinivarpa Sc. 
pigmalus Fabr, tačiau ši liga plinta ir be ki-
nivarpų tarpininkavimo per šaknų sistemą 
bei antžemines medžių dalis.

1957–1960 metais L. Žuklys dirbo 
Kauno botanikos sode fitopatologu, atsa-
kingu už sumedėjusių augalų fitopatolo-
ginę būklę. Ne tik Botanikos sode, bet ir 
Lietuvos miškuose pirmas pastebėjo ir pir-
mas spaudoje aprašė daug pirmą kartą iš-
plitusių sumedėjusių augalų ligų. Dažnai 
bendraudamas su miškuose dirbančiais 
girininkais bei gamtos apsaugos darbuo-
tojais nuoširdžiai suteikdavo reikšmingą 
(kvalifikuotą) pagalbą atpažįstant identifi-
kuoti retesnes grybines bei kitokių veiks-
nių sukeltas medžių ligas. 

1961 m. metais įgijęs pedagoginį do-
cento vardą, vėlesniais metais L. Žuklys 
kažkiek atitolo nuo gilesnių visa apiman-
čių mokslinių tyrimų ir pasišventė pedago-
ginei bei konsultacinei veiklai. 1959–1993 
m. dirbo LŽŪA Augalų apsaugos katedroje 
ir dėstė žemės ūkio ir miško fitopatalogiją 
Agronomijos ir Miško ūkio fakultetų stu-
dentams, vadovavo diplomantams ir ketu-
riems disertantams. Susistemino, sutvarkė 

miško fitopatologinį herbarą ir kolekcijas. 
Parengė daug mokslinės - vaizdinės me-
džiagos (stendų, nuot-raukų, skaidrių). 
Paskelbė per 150 mokslinių ir mokslo po-
puliarinimo straipsnių, 25 mokymo prie-
monių, jis daugelio knygų bendraautoris, 
svarbesnės šios: „Vadovas prieš augalų li-
gas ir kenkėjus“ (1964); vadovėlis „Žemės 
ūkio fitopatologija“ (1965, 1976), „Svar-
biausių miško medžių kenkėjai ir ligos“ 
(1968), „Daržovių kenkėjai ir ligos“ (1983), 
„Sodo kenkėjai ir ligos“ (1994), „Lauko au-
galų kenkėjai ir ligos“ (1994). 

L Žuklys aktyviai dalyvaudavo įvai-
riuose Lietuvos ir kitų valstybių miški-
ninkų bei fitopatologų renginiuose, kon-
ferencijose ir profesinėse šventėse. Anksti 
(1993 m.) išėjęs į užtarnautą poilsį kartu su 
viso gyvenimo artimiausia bendradarbe – 
žmona doc. dr. Rože Žukliene dažnai lan-
kydavosi klasikinės muzikos koncertuose, 
parodose bei kituose meninės paskirties 
renginiuose. 

L. Žuklys pasižymėjo dideliu darbštu-
mu, kruopštumu, atsakingumu bei rūpes-
tingumu jį supantiems žmonėms. Toks jis 
ir išliks tiek buvusių bendradarbių, tiek 
buvusių studentų, tiek ir kitų jį pažinoju-
sių žmonių atmintyje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sū-
nums Kazimierui ir Nagliui, velionio gi-
minėms ir artimiesiems.

Buvusių studentų, draugų ir bendradarbių 
vardu – prof. Albertas Vasiliauskas

išėję negrįžti

LionginasŽuklys
19270201–20190207

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame visus, kurie 1969 metais baigė Kauno  
A. Kvedaro miškų technikumą, į susitikimą po penkiasde- 
šimties metų.
Susitikimas vyks š. m. gegužės 18 dieną 12 valandą dabar- 
tinėje Kauno miškų ir aplinkos inžinerinėje kolegijoje  
(Kauno raj. Girionys)
Smulkesnė informacija tel. 868651302, Romas Kupstaitis. 
Lauksime.
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