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TURINYS

Sumaištis miškų sektoriuje
Didelį atgarsį miškininkų bendruomenėje ir plačiojoje visuomenėje sukėlė birželio 20 d. išplatintas pranešimas apie Valstybinių
miškų urėdijos direktoriaus Mariaus Pulkauninko ketinimą pasitraukti iš užimamų pareigų (šiame poste jis dirba nuo 2018 m. kovo
mėnesio). Besitraukiantis VMU direktorius teigė, jog tokį sprendimą priėmė nematydamas politinio palaikymo. Be to M. Pulkauninkas sakė, kad tokiam žingsniui įtakos turėjo ir birželio 19 d. Vyriausybės nutarimu patvirtina nauja „Prekybos valstybiniuose miškuose
pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos
aprašo“ redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. birželio 21 d. Prekybos
taisyklių pakeitimais leista žaliavinę medieną iš valstybinių miškų
laikinai aukcionuose parduoti iki 20 proc. pigiau.
Prekybos mediena taisyklių pataisos, STT teigimu, gali sudaryti
išskirtines sąlygas tam tikroms interesų grupėms, o dėl sumažėjusių medienos supirkimo kainų valstybė ne tik kad negautų didelės
dalies pajamų, bet turėtų prisiimti ir dalį medienos ruošos išlaidų,
t. y. jos gamyba neatsipirktų.
Valstybinės miškų urėdijos vadovas teigė, kad atsižvelgta į medienos pramonės interesus ir kad smarkiai kritus medienos kainai
VMU susidurtų su finansiniais sunkumais. Jo teigimu, jei medienos
visų sortimentų kaina nukristų 40 proc., susidarytų apie 70 mln.
eurų negauta suma, įmonės rezultatai reikšmingai pablogėtų.
VMU daugiausia iš visų šalies valstybės įmonių į valstybės biudžetą pervedė pelno įmokų už 2018 metus. Rekordinius miškininkų
dividendus lėmė brangusi mediena ir valdymo reforma, padidinusi
įmonės veiklos efektyvumą.
M. Pulkauninkas taip pat sakė, kad išsiskyrė jo ir aplinkos ministro K. Mažeikos požiūriai dėl VMU centrinės būstinės perkėlimo iš Vilniaus į Kazlų Rūdą. Anot ministro ir dalies šalies miškininkų, miškų apsupta ir turinti gerą mokomąją bei pažintinę bazę
Kazlų Rūda, kur dabar patogiose patalpose veikia VMU teritorinis
padalinys, – vienas iš geriausių pasirinkimų valstybinių miškų valdytojai.
Duodamas interviu Delfi, VMU direktorius M. Pulkauninkas
sakė, kokios šešėlinės veiklos schemos vystėsi miškuose. Jo paskaičiavimais, dėl visų „matomų ir nematomų“ priežasčių per pastaruosius 30 metų miškų urėdijų veiklos Lietuva galėjo negauti apie milijardą eurų. Tačiau patikslina, kad tai tik grubūs paskaičiavimai ir
jokiais statistiniais duomenimis ar faktais to patvirtinti nėra įmanoma, nes dalis veiklų net nenustatoma kaip žala valstybei.
Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika nepatenkino VMU direktoriaus M. Pulkauninko prašymo atleisti iš darbo. Jo teigimu, dėl M.
Pulkauninko likimo bus sprendžiama liepos viduryje.
Iki to laiko M. Pulkauninkas turės pateikti informaciją apie
įmonės vidines problemas, išorinių veiksnių įtaką jo paties ir įmonės veiklai.
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Birželio 3–5 d. Portugalijoje, Lisabonoje vyko
Europos miško savininkų federacijos
(CEPF) Generalinė asamblėja, kurioje taip
pat dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos delegacija. Remdamasi
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Birželio 5 d. Vilniuje paminėta Pasaulinė aplinkos diena, pagerbti aplinkosaugai nusipelnę Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojai, įteiktos Viktoro Bergo ir Juozo
Virbicko premijos, kiti apdovanojimai (plačiau – 9 p.).
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Birželio 5 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje surengta respublikinė
moksleivių konferencija „Veriame duris į
vandens pasaulį“ ir seminaras mokytojams „Nemuno virsmas mariomis“.
Konferencijoje buvo aptartos vandens
kokybės problemos Lietuvoje ir pasaulyje, vandens kokybės įtaka žmonių sveikatai,
veiksniai, turintys įtakos šachtinio šulinio
vandens kokybei.

tavimo būdai ir apvaliosios medienos gabenimo tvarka“
Birželio 10 d. LAMMC Žemdirbystės institute lankėsi VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos
fakulteto taikomosios ekologijos II kurso bakalauro studijų studentai. Instituto mokslo darbuotojai supažindino juos su
dirvožemio tyrimų svarba, kaip Cheminių
tyrimų laboratorijoje atliekamos cheminės
analizės, kokia naudojama įranga, kaip įrengiamos dirbtinio klimato kameros, pristatė
šiltnamius, augalų apsaugos ir genetikų darbo ypatumus, įvairias žolių veisles, energetinius augalus, kokie darbai vyksta ekologinių bandymų laukuose. Išvykoje studentai
suprato, kad norint ekologiškai ūkininkauti, būtina įdėti ne tik daug pastangų ir laiko,
bet ir įgyti daug žinių.
Birželio 13 d. Valstybinių miškų tarnybos
iniciatyva Šiauliuose, VMU Kuršėnų regioniniame padalinyje surengtas zoninis seminaras, kuriame aptarti miško medžių genetinių draustinių, sėklinių medynų,
plantacijų išsaugojimo, naudojimo, priežiūros ir atkūrimo klausimai. Seminare dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinių miškų
urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos specialistai bei šiuos objektus prižiūrintys VMU
Kuršėnų, Raseinių regioninių padalinių specialistai, girininkai. Dalykinius pranešimus
skaitė Zita Bitvinskaitė (Aplinkos ministerija), Kęstutis Česnavičius, Darius Raudonius, Svajūnas Urbonavičius (Valstybinė
miškų tarnyba), apžiūrėti miško genetiniai
objektai Gruzdžių, Meškuičių, Lukšių, Kurtuvėnų girininkijose, diskutuota apie miško sodmenų auginimo problemas Vainagių
medelyne.

Birželio 5 d. Valstybinėje miškų tarnyboje
vyko Nepriklausomų medienos matuotojų
komisijos posėdis, kuriame atestuoti matuotojo darbui 5 miškininkai.
Birželio 6 d. – liepos 2 d. Platelių dvaro arklidėje veikė Žemaitijos nacionalinio parko
direkcijos ir Lietuvos–Prancūzijos asociacijos iniciatyva surengta Michel Gouassard
fotografijų paroda „Plačiai atmerktomis
akimis. Šampanės fragmentai“.
Birželio 10 d. privačių miškų savininkams
KMAI kolegijoje nuotoliniu būdu surengta
10-oji paskaita „Apvaliosios medienos ma-

Birželio 12–14 d. VDU ŽŪA surengta antroji tarptautinė mokslinė konferencija „New trends in Food safety and quality
(NIFSA-2019)“, kurią organizavo Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto bei Miškų ir ekologijos fakulte-
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to mokslininkai. Konferencijoje dalyvavo
per 150 mokslininkų iš Lietuvos sveikatos
mokslų, Lenkijos, Rusijos, Italijos, Vokietijos, Uzbekistano, Kazachstano, Ganos, Nigerijos universitetų, Kauno kolegijos bei Lietuvos verslo institucijų, padaryta 18 žodinių
ir 52 stendiniai pranešimai. Konferencijoje
pateiktos Lietuvos ir ES mokslinių tyrimų
pagrindu parengtos rekomendacijos, sudarančios prielaidas didinti saugių augalinės ir
gyvulinės kilmės žaliavų bei produktų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose
bei užtikrinti tvarią jų plėtrą.
Birželio 19 d. LR Vyriausybė savo nutarimu patvirtino naują „Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine
mediena ir miško kirtimo liekanomis
tvarkos aprašo” redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. birželio 21 d. Prekybos
taisyklių pakeitimai bus taikomi visų aukcionų atžvilgiu, kurie yra paskelbti po nutarimo įsigaliojimo dienos.
LR Seimo socialdemokratų partijos
frakcija kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, kad būtų apgintas viešasis interesas, nes, jų manymu, pakeitimai
priimti neatsižvelgus į Specialiųjų tyrimų
tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą.
Birželio 19 d. Akademijoje, VDU ŽŪA
įteikti bakalauro ir magistro studijų
baigimo diplomai 694 absolventams,
tarp jų ir 151 baigusiam Miškų ir ekologijos fakultetą (plačiau – 12 p.).
Birželio 19–23 d. Anykščių šilelyje surengtas antrasis Miško festivalis gamtos mylėtojams. Pievoje tarp Šventosios upės
ir Puntuko akmens įrengtoje stovykloje
vyko betarpiškas bendravimas – diskusijos, kūryba, muzikavimas, šokiai, filmų
demonstravimas, pažintinės kelionės miško takais, vakaronės prie laužų.
Birželio 21 d. Lietuvoje apsilankiusi Austrijos parlamentarų, miestelių seniūnų ir
merų delegacija, kuri į mūsų šalį atvyko
vykdant tarptautinį projektą „Austrija–
Baltijos šalys“, domėjosi ne tik Lietuvos
istorija, ekonomika, bet ir miškininkyste. Į
gausius svečių klausimus susitikime atsakė
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis.
Birželio 26 d. Liuksemburge vykusiame ES
šalių Aplinkos tarybos posėdyje dalyvavo aplinkos ministras Kęstutis Mažeika,
kartu su kitais aplinkos ministrais aptarti
aktualiausi ES aplinkos politikos klausimai.

Birželio 26 d. LR Vyriausybės posėdyje
aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė pristatė Aplinkos ministerijos parengtus teisės aktų pakeitimų projektus, vykdant valstybinę aplinkos apsaugos
ir miškų kontrolę.
Birželio 27 d. Girionyse įteikti diplomai
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos absolventams.
Birželio 28 d. Platelių kultūros namuose
surengtoje parodoje buvo galima susipažinti su Žemaitijos nacionaliniame parke
augančiais kietaisiais lapuočiais medžiais,
čia gyvenančiais paukščiais ir gyvūnais.
Ornitologas Marius Karlonas pristatė leidinį „Paukščių stebėtojo gidas Žemaitijos
nacionaliniame parke“.
Birželio 28–30 d. Sartų regioniniame parke, Dusetose vyko menų festivalis „Dusetos – Lietuvos mažoji kultūros sostinė
2019“. Dusetų dailės galerijoje surengta šio krašto menininkų kūrybos paroda
„Galerijai dvidešimt ketveri“, meno mokykloje vyko atvykusių poetų ir rašytojų
kūrybos skaitymai. Surengtas susitikimas
su kino režisieriumi Algimantu Puipa, demonstruotas jo filmas „Vilko dantų karoliai“. Taip pat pristatytas dokumentinis filmas, skirtas dailininko Augustino Savicko
100-osioms gimimo metinėms pažymėti.
Vyko muzikiniai pasirodymai, amatininkų mugė, Vasaknų dvare pristatytas kulinarinis paveldas. Atvykusiems į festivalį
surengta ir nemažai sporto renginių: vyko
virvės traukimo turnyras, kitos varžytuvės,
parasparnių pasirodymas virš Sartų ežero.

Aplinkos ministerija, siekdama veiksmingiau įgyvendinti savo veiklos strateginius tikslus, prieš Jonines surengė pirmąjį
kūrybinių dirbtuvių ciklo renginį gamtos
aplinkoje Trakų rajone. Į jį susirinkę ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, socialinių partnerių atstovai aptarė
gerąją šalies viešojo sektoriaus patirtį, išsakė savo nuomones apie dabartinius ministerijos veiklos trūkumus ir privalumus,
diskutavo, kaip ją tobulinti, siūlė galimus
scenarijus. Renginio metu buvo suburta
savanoriška „pokyčių ambasadorių“ grupė.
Per Europos laukinės gamtos asociacijos
konferenciją, vykusią Austrijos Tamsvego
miestelyje, Čepkelių laukinės gamtos teritorijai suteiktas Europos laukinės gamtos teritorijų sertifikatas. Iš šiuo metu Europoje
sertifikuotų 24 laukinės gamtos teritorijų,

kurių plotas didesnis kaip 1000 ha, tik 13 yra
gavusios tokį įvertinimą. Čepkelių laukinės
gamtos teritorija užima 13 000 ha, į ją patenka visas Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir Dzūkijos nacionalinio parko
Musteikos rezervatas. Čepkelių rezervatas
buvo įsteigtas 1975 m., saugant tarptautinės svarbos pelkes ir šlapžemes. Dabar raistas tapo ir europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija, atitinkanti Paukščių ir
Buveinių direktyvų reikalavimus, bei dalimi
Europos laukinės gamtos tinklo, kur gamta
tvarkosi be žmogaus įsikišimo.
Lietuvos miško ir žemės savininkų
asociacija, kartu su 10 partnerių iš įvairių Europos šalių, vykdo Europos Sąjungos Horizontas 2020 programos projektą
„MySustainableForest“. Birželio 18–20 d.
projekto partneriai Čekijoje, Krtiny miestelyje aptarė projekto pasiektus rezultatus
bei tolimesnę eigą. Asociaciją renginyje
atstovavo projekto koordinatorius Alfredas Galaunė bei dr. Gintautas Mozgeris iš
VDU ŽŪA.
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija kviečia moksleivius dalyvauti kasmetiniame XI-ajame fotografijų ir dailės
darbų konkurse „Nepažintas vabzdžių
pasaulis“. Vienas dalyvis gali pateikti 2
darbus iki spalio 1 d. elektroniniu paštu
sartai@grazute.lt arba pristatyti į Sartų
regioninio parko lankytojų centrą (Vytauto g. 5, Dusetos) bei Gražutės regioninio
parko lankytojų centrą (Laisvoji aikštė 14,
Salakas ).
Šių metų gegužės 8–12 d. Vokietijoje,
Drezdene vyko 69-asis Vokietijos miškininkų sąjungos (Deutscher Forstverein e. V.)
suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos miškininkų atstovai – dr. Nerijus
Kupstaitis ir prof. dr. Gintautas Mozgeris. Tokie suvažiavimai visiems Vokietijos
miškininkams rengiami kas dveji metai.
Šiame suvažiavime dalyvavo daugiau kaip
tūkstantis Vokietijos miškininkų ir svečių
iš kitų šalių. Pagrindinė suvažiavimo tema
– Miško visuomenė (Waldgesellschaft), pagrindinį akcentą skiriant socialiniam miškų ir miškų ūkio aspektui. Renginio mastą
parodo ne vien įspūdingas dalyvių skaičius,
bet ir ypatingai plati programa: 5 seminarų
ciklai aktualiausiomis temomis, daugiau
kaip 50 skirtingų ekskursijų, kai kurios net
iki 2 dienų trukmės. Seminarų cikle „Miškų Europa“ dr. Nerijus Kupstaitis pristatė
Lietuvos, Latvijos ir Estijos miškų ūkio situaciją bei miškų politikos tendencijas.
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Jonas Kuprionis

Jonas Viliušis

Algirdas Matulionis

Andrius Gudelevičius

Algirdas Berželionis

Devintojo dešimtmečio
Ž

urnalo „Mūsų girios“ ištakos glaudžiai susijusios su Lietuvos miškininkų sąjungos istorija, kai 1929 m.
birželio 29–30 d. sąjungos I-ojo steigiamojo
suvažiavimo metu miškininkų bendruomenei buvo pristatytas naujas leidinys – miškininkystės žurnalas „Mūsų girios“ (Tiražas
2250 egz.). Pirmąjį numerio viršelį savo
piešiniu iliustravo būsimasis miškininkas–
mokslininkas Bene
diktas Labanauskas, o
žurnalo vedamojo „Naują barą pradedant“
mintys tapo savotiška programa ateities kartų leidėjams. „Svarbiausias „Mūsų girių“ uždavinys – tarpininkauti pasidalinant mintimis ir sumanymais, teikti žinias, patarimus
ir nurodymus įvairiais miškų klausimais bei
miškininkų reikalais ir sujungti visus miškininkus į vieną bendrą Lietuvos miškininkų
šeimą“, – rašoma įžanginiame žodyje.
Daugumą pirmojo numerio straipsnių parašė jaunas ir energingas miškininkas Jonas Kuprionis, paskirtas žurnalo redaktoriumi. Taip pat skelbti miškininkų
M. Daujoto, V. Vaitkaus, A. Rukuižos, M.
Gurecko, J. Vilčinsko rašiniai. Šie žmonės
aktyviai žurnale bendradarbiavo ir vėliau.
Nuo pat įkūrimo pradžios „Mūsų gi
rios“ tapo neatsiejama miškininkų gy
venimo ir darbo dalimi, atspindinčia ne
tik tuometines miškininkystės problemas,
bet ir pačių miškininkų kasdienin io gyvenimo, medžioklių ir kitas peripetijas.
1940-ųjų rugsėjį išėjęs dvigubas 8–9
numeris buvo paskutinis prieškario 1aiko
tarpiu. Liko parengta medžiaga 10 ir 11
žurnalo numeriams. Nepadėjo išsaugoti
profesinio žurnalo ir miškininkams tarpininkavusio žemės ūkio ministro agronomo Mato Mickio asmeninis prašymas:
1940 m. lapkričio 15 d. ant jo rašto LKP
CK sekretorius propagandai Kazys Preikšas raudonu pieštuku užrašė – neleisti.
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Miškininkų patriotų pastangomis vokiečių okupacijos metais trumpam pavyko
atgaivinti „Mūsų girių“ leidybą – 1943 m.
liepą pasirodė pirmasis žurnalas iš 1943–
1944 m. išleistų penkių nume
rių. Leisti žurnalą ėmėsi miškininkas Jonas Viliušis, buvęs 1938–1940 m. LMS prezidentas.
Įžanginiame redakcijos žodyje rašoma: „Žinome, kaip visi miškininkai ir mūsų miškus
mylintieji yra pasiilgę savojo dvasinio vadovo – „Mūsų girių“ žurnalo. (...) Praūžus karo
audrai, miškininkai dar giliau pajuto savojo
žurnalo trūkumą ir pradėjo rūpintis atgaivinimu“. Miškų ūkio direkcijos generalinis direktorius S. Kripas kreipimesi pabrėžė, jog
„Nežiūrint sunkių karo sąlygų, (...) negalime
visai nutolti nuo savo specialybės tobulėji
mo ir pažangumo“.
Deja, pokario laikotarpiu nepavyko atgaivinti žurnalo leidybos. Tik po 13 tylos
metų, didelėmis to meto žymių miškininkų
A. Matulionio, V. Antanaičio, A. Kvedaro, L.
Kairiūkščio, M. Lukino ir kitų pastangomis
1957-ųjų birželį vėl pradėtos leisti „Mūsų girios“. Žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pareigas iki 1959 m. liepos visuomeniniais pagrindais ėjo miškų ūkio ir miško pramonės
ministras Algirdas Matulionis, nuo 1959 m.
liepos etatiniu vyriausiuoju redaktoriumi
paskirtas ministerijos Miško kultūrų ir miško apsaugos valdybos viršininkas, miškininkas Andrius Gudelevičius. Į redakciją dirbti
buvo kviečiami jauni perspektyvūs miškininkai. Redaktoriaus pavaduotoju 1957 m.
atėjo dirbti aspirantas Vaidotas Antanaitis,
1960 m. literatūriniu darbuotoju – Pasvalio
miškų ūkio Daujėnų girininkijos girininkas
Vytautas Padaiga, 1961–1962 m. vyr. redaktoriaus pavaduotoju – Česlovas Lekaučius,
turėję polinkį rašyti.
To meto žurnalo puslapiuose daug
dėmesio buvo skiriama miški
n inkystės

mokslo pritaikymui praktiko
je, įsteigtas
Eigulių skyrius, įvairiomis temomis rašė
pats ministras Algirdas Matulionis, ministro pavaduotojas Vincentas Verbyla,
kiti ministerijos darbuotojai, Miškų instituto mokslininkai Leonardas Kairiūkštis,
Vytautas Ramanauskas, Mykolas Jankauskas, Mikalojus Lukinas, vėliau produktyviai įsitraukė Jonas Kenstavičius, Mečislovas Vaičys, Stasys Karazija, Vytautas
Valenta, Vytautas Padaiga, LŽŪA dėstytojai Jonas Repšys, Algirdas ir Mindaugas
Navasaičiai, gamybininkai. Svarbią vietą
užėmė rašiniai gamtos apsaugos ir medžioklės klausimais, įdomiai atrodė gamtos kalendorius, kronika.
Apmaudu, kad 1964 m. birželį, išleidus pirmąjį žurnalo „Mūsų gamta“ nume
rį, buvo numarintos „Mūsų girios“. Nuo
1965 m. iki 1969 m. pabaigos leistas „Mūsų
gamtos“ plonytis miškininkystės priedas
nauju pavadinimu „Girios“. Šio priedo redaktoriumi paskirtas miškininkas Vytautas Klovas.
Įdėjus daug pastangų, gautas politinis leidimas nuo 1970 m. pradžios Miškų
ūkio ir miško pramonės ministerijai ir šakinei mokslinei-techninei draugijai atkurti profesinį mėnesinį leidinį. Žinoma, teko
atsisakyti tęstinio pavadinimo „Mūsų girios“. 1970 m. sausio numerio redakcinės
kolegijos įžanginio straipsnio Mūsų „Girios“ pavadinime prieš „Girios“ prirašytas
žodis Mūsų slėpė įsipareigojimą skaitytojams (ypač vyresnės kartos, kuriai buvo žinomas ir artimas prieškario žurnalas) tęsti
J. Kuprionio laikų „Mūsų girių“ tradicijas.
Atgimusių „Girių“, kad ir biuletenio statusu, tiražas siekė net 14 809 egzempliorius.
Tai pats didžiausias tiražas per visą „Mūsų
girių“ leidybos istoriją. Reikia paminėti
tokį faktą, jog tuo metu miškų ūkio siste-
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Vytautas Klovas

Gediminas Isokas

Gintarė Janiškienė

Vaclovas Trepėnaitis

Rimondas Vasiliauskas

sulaukus. Kas toliau?
moje dirbo apie 20 000 darbuotojų (specialistų, tarnautojų, darbininkų).
Leisti „Girias“ patikėta į vyriau
siojo
redaktoriaus pareigas vėl pakviestam Andriui Gudelevičiui, vyr. redaktoriaus pavaduotoju paskirtam buvusiam ministerijos
darbuotojui, rašytojui Gediminui Isokui ir
jų suburtam nedideliam redakcijos kolektyvui. Ministerija suteikė „Girių“ būstinei
kuklų kambarėlį savo patalpose (dabar Gedimino pr. 56), kuriame kasdien kaukšėjo
ir rašomoji mašinėlė, trikdžiusi darbuotojams kūrybines mintis. Vienas „Girių“
numeris tuomet kainavo 25 kap., vėliau –
30 kap. Spręsti leidinio turinio ir leidybos
reikalus iš 10 autoritetingų miškininkų,
mokslininkų ir redakcijos vadovų sudaryta redakcinė kolegija (Pranas Džiaukštas,
Andrius Gudelevičius, Antanas Hofmanas, Gediminas Isokas, Leonardas Kairiūkštis, Mikalojus Lukinas, Algirdas Matulionis, Antanas Minkevičius, Vytautas
Padaiga, Bronius Paulauskas).
Į atkurtas „Girias“ taip pat noriai rašė
ministras A. Matulionis (1978 m. išėjo į
pensiją), kuris skatino ministerijos skyrių
viršininkus, specialistus rengti apžvalginius straipsnius, dalintis gamybininkų patirtimi, mokslininkų rekomendacijomis.
Literatūriniais darbuotojais redakcijoje
dirbo žinomi prozininkai Bronius Radzevičius, Juozas Aputis.
Iš redakcijos pasitraukus 1975 m. rašytojui Gediminui Isokui, 1977 m. – rašytojui Juozui Apučiui, redakcijos kolektyvą
papildė jauni darbuotojai – 1976 m. vyr.
redaktoriaus pavaduotoju pakviestas miškininkas Vaclovas Trepėnaitis, 1977 m. –
kalbos redaktore Jūratė Gudelevičienė. Redakcijoje dirbo 5 darbuotojai.
1982 m. lapkritį atsistatydinus vyr. redaktoriui miškininkui Andriui Gudele-

vičiui, nuo 1983 m. pradžios vyriausiuoju
redaktoriumi paskirtas žurnalistas Algirdas Berželionis. Iš to meto „Girių“ puslapių dvelkė ne vien „gūdus sovietmetis“,
kaip dabar mėgstama teigti, bet ir miškininkų bendruomenės gyvenimo, žinių
troškimo, pagarbos pasirinktai profesijai
dvasia, ko ypač stinga dabartiniu metu.
Atsirado daugiau gyvos žurnalistikos
– interviu su miškininkais, įdomesniais
žmonėmis, reportažų iš renginių, miškų
ūkių, girininkijų, įvestas miškininkų kūrybos skyrelis, daugiau dėmesio skirta jaunosios kartos profesiniam ugdymui. Pagal savo sampratą „Girioms“ rašė ir 1978
m. paskirtas naujasis miškų ūkio ir miško
pramonės ministras Vytautas Lukaševičius, ministerijos darbuotojai. „Girias“ leido tuometinis Laikraščių ir žurnalų susivienijimas „Periodika“.
Permainingi miškininkų spaudai buvo
1990-ieji: keitėsi steigėjai, leidinio statusas, redakcinės kolegijos sudėtis. 1990 m.
kovo mėn. ,,Girios“ skelbėsi LTSR Miškų
ūkio ministerijos ir Lietuvos miškininkų
sąjungos mėnesiniu biuleteniu, balandžio
mėn. – Miškų ūkio ministerijos ir Lietuvos miškininkų sąjungos mėnesiniu biuleteniu, o gegužės mėn. – Miškų ūkio ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjungos
ir Profsąjungų federacijos mėnesiniu žurnalu (nuo 1995 m. profsąjungų federacija
buvo išbraukta). Žurnalą toliau dar leido
Laikraščių ir žurnalų susivienijimas „Periodika“. Gegužės numeryje prie išleistų
500 nr. į tęstinę numeraciją buvo įskaičiuoti ir vokiečių okupacijos metais išleisti
5 numeriai. Redakcinės kolegijos sudėtyje
buvo 14 miškininkų: Algirdas Brukas, Petras Bužinskas, Romualdas Deltuvas, Pranas Džiaukštas, Juozas Jurelionis, Antanas
Hofmanas, Leonardas Kairiūkštis, Jonas

Kenstavičius, Rimantas Klimas, Vytautas
Lukaševičius, Algirdas Mockevičius, Vytautas Padaiga, Vaclovas Trepėnaitis, Algirdas Valavičius. Rugsėjo mėn. įtrauktas
ir Kazys Patiejūnas, vėliau sudėtis kito.
1990 m. pradžioje buvęs 7000 egz. tiražas kasmet dėl įvairių priežasčių ėmė mažėti. Dėl infliacijos, pinigų reformos teko
kelti žurnalo kainą.
1991 m. žurnalui buvo sugrąžintas istorinis pavadinimas – „Mūsų girios“. Steigėju tapo Miškų ūkio ministerija, o leidėju
– redakcinė taryba, kurios sudėtyje buvo
net 20 žmonių.
Panaikinus Miškų ūkio ministeriją,
1997 m. žurnalo steigėjo teises perėmė
įsteigta Žemės ir miškų ūkio ministerija,
nuo 1998 m. spalio 5 d. Vyriausybės nutarimu steigėjo funkcijos perduotos Miškų
ir saugomų teritorijų departamentui prie
Aplinkos ministerijos. Nepasikeitus steigėjui nuo 2000 m. spalio 30 d. žurnalą ėmė
leisti Viešoji įstaiga „Mūsų girios“ su tos
pačios sudėties redakcija. Ir tik nuo 2004
m. spalio mėnesio žurnalo steigėjo teisės
grąžintos „Mūsų girias“ įkūrusiai Lietuvos
miškininkų sąjungai.
XX a. 6-8 dešimtmet yje žurnalas buvo
leidžiamos nespalvo
tas, naudojant senosios poligrafinės technologijos mechanizmus, todėl jo išvaizda vis prastėjo. 1994
m. „Mūsų girių“ viršeliai tapo spalvoti,
nuo 1995 m. – ir su keliais vidiniais spal
votais lankais. Nuo 1998 m. pakeitus žurnalo formatą, visi „Mūsų girių“ puslapiai
spausdinami spalvotai. Tačiau savarankiškumą ir atsinaujinimą lydėjo išgyvenimo
problema – pačiai redakcijai reikėjo rūpintis prenumerata, leidyba, lėšomis, būstine,
kilnojantis iš vienų patalpų į kitas. Todėl
žurnale atsirado reklamai skirti vidiniai
puslapiai ir viršeliai, didėjo žurnalo kaina.
2019 birželis
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Algirdui Berželioniui 2005 m. vasarį pasitraukus iš vyriausiojo redaktoriaus
pareigų, nuo 2005 m. birželio mėn. VšĮ
„Mūsų girios“ direktoriumi-vyr. redaktoriumi paskirtas Rimondas Vasiliauskas su
nedidele pertrauka dirba iki šiol. Nuo 2018
m. spalio mėn. iki 2019 m. gegužės mėn. 15
d. „Mūsų girioms“ vadovavo Gintarė Janiškienė. Nors po redakcijos vidinio reorganizavimo, atsinaujinimo, žurnalo tiražas
ir padidėjo, tačiau nepasiekė tarpukario ar
sovietinių laikų skaičiaus.
Per tą laiką paminėta „Mūsų girių“
leidimo 80-mečio sukaktis, kuri 2009 m.
sutapo su bene didžiausiu pasaulio ekonomikos nuosmukiu. Šios krizės padarinius pajuto ir žurnalo redakcija – sumažėjo prenumeratorių skaičius. Optimizavus
įmonės veiklą, žurnalas nors nelengvai,
bet sėkmingai buvo leidžiamas toliau, o šių
metų birželį sulaukė leidybos 90-mečio.
Iki minimumo sumažėjo žurnale dirbančių darbuotojų gretos. Per paskuti-
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niuosius 15 metų iškeliavo Anapilin buvę
ilgamečiai žurnalo vyriausieji redaktoriai
Algirdas Berželionis (2008 m. vasario 26
d.) ir Andrius Gudelevičius (2013 m. rugpjūčio 29 d.) bei ilgametė kalbos redaktorė
Jūratė Rečiūnienė-Kuusienė (2017 m. lapkričio 27 d.). Džiugu, kad žurnale nuo 1976
m. rugsėjo iki šių dienų beveik 43-jus metus sėkmingai darbuojasi ištikimas „Mūsų
girių“ darbuotojas, miškininkas Vaclovas
Trepėnaitis, šio darbo nekeitęs per visas
valdžių kaitas, reformas, pažįstantis daugumą kelių kartų miškininkų. Jo kūrybinę kraitę sudaro šimtai įvairios tematikos
straipsnių, pasakojimų apie miškininkus,
nesuskaičiuojamos šūsnys per tuos metus
redaguotų kitų autorių rašinių.
Nuėjus 9 dešimtmečių kelią, pasijutome kryžkelėje: sustoti ar dar bandyti eiti
toliau?.. Po pernai įvykdytos valstybinių
miškų reformos, miškų urėdijų apjungimo
ir nemažos dalies miškininkų išsivaikščiojimo, sąstingyje atsidūrė ne tik Lietu-

vos miškininkų sąjunga, bet ir profesinis
žurnalas. Šių dienų gautos lėšos už „Mūsų
girių“ prenumeratą vargiai užtikrina žurnalo leidybą. Jaučiamas valstybinių miškų
sektorių kuruojančių institucijų abejingumas miškininkystės istorijai, paveldui,
profesinių leidinių leidybai. Ar įmanoma
viską suskaičiuoti ir įvertinti pinigais, komercine nauda ar nenauda?
Miškininkų leidiniui per ilgą istorinį
laikotarpį teko išgy
venti ir pakilimus, ir
nuopuolius, tačiau ir su pertrūkiais jis vis
tik buvo leidžiamas. Jo reikėjo miškininkų
bendruomenei, plačiajai visuomenei. Būtų
nedovanotina istorinė klaida, jei vieno seniausių nepriklausomos Lietuvos leidinių
leidyba nutrūktų.
„Žurnalas galės laikytis, plėstis ir tobulėti tik tada, jei kiekvienas miškin inkas
prisidės prie jo palaikymo ar tai medžiagos tiekimu, ar tai platinimu.“, – rašė J. Kuprionis pirmojo numerio vedamajame. Gal
verta į tai įsiklausyti...
Redakcija

Valstybinės miškų tarnybos direktorius A. Kasperavičius supažindina aplinkos
ministrą K. Mažeiką, kaip pagal augimo rieves nustatomas medžio amžius

Valstybinių miškų urėdijos paviljone

Diena, sutelkusi neabejingus
oro taršai  ir aplinkai
Š

iemet birželio 5-ąją minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Jungtinės Tautos pasirinktu šūkiu „Įveikime oro taršą“
siekė atkreipti pasaulio šalių visuomenės dėmesį į tai, kad
užterštas oras naikina ozono sluoksnį ir kelia žmonijai sveikatos
problemų. Lietuvos meteorologijos tarnybai ir daugumai Lietuvos
gyventojų ši savaitės vidurio diena pirmiausia įsiminė vasaros pradžiai nebūdingu alinančiu karščiu – Kaišiadoryse buvo užfiksuo-

ta aukščiausia per pastarąjį šimtmetį oro temperatūra (oras dieną
įkaito iki 32,80 C). Per 300 C kaitra tądien buvo ir sostinėje. Iki šiol
birželio 5 d. Lietuvoje oras labiausiai buvo įkaitęs iki 29,60 C tik
1905 m. Vilniuje. Panaši kaitra Lietuvoje tęsėsi iki Joninių.

Lukiškių aikštėje – apie oro taršą
ir klimato šiltėjimą

RIMONDO VASILIAUSKO, VYTAUTO KNYVOS nuotraukos

Lukiškių aikštėje visuomenei demonstruojami oro kokybės tyrimai

Aplinkos ministerijos iniciatyva šiemet Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos paminėjimas prasidėjo netradiciškai: sostinės Lukiškių aikštėje įkurdinta Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji
aplinkos oro kokybės tyrimų laboratorija nuo 10 iki 14 val. demonstravo visuomenei, kaip matuojama oro tarša, foninis radiacijos lygis, kokiu oru kvėpuojame, agentūros specialistai atsakinėjo
į žmonėms rūpimus klausimus. Lukiškių aikštėje įrengtuose paviljonuose lankytojai galėjo susipažinti su meteorologų, seismologų, aplinkos apsaugos, saugomų teritorijų darbuotojų, miškininkų
ir kitų Aplinkos ministerijos kuruojamų institucijų veikla. Valstybinės miškų tarnybos atstovai pristatė interaktyvią pramogą, kaip
išmokti atpažinti medžius ir vabzdžius. Valstybinių miškų urėdija pakvietė pakeliauti miškų pažintiniais takais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rodė, kokiomis techninėmis priemonėmis naudojasi inspektoriai, aiškindamiesi aplinkosauginius
pažeidimus, pademonstravo iš brakonierių konfiskuotą „arsenalą“. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atstovai pamokė, kaip atpažinti laukinius žvėris. Lukiškių aikštėje savo stendus
turėjo ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija,
Aplinkos projektų valdymo agentūra bei Būsto energijos taupymo agentūra.
2019 birželis
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Ilgamečiam Kauno T. Ivanausko zoologijos
muziejaus Ventės rago ornitologinės
stoties vedėjui Vytautui Jusiui įteikta
Viktoro Bergo premija

Juozo Virbicko premija paskatintas GTC
vyresnysis mokslo darbuotojas, tyrimų
projektų vadovas dr. Tomas Virbickas

Nusipelniusių darbuotojų pagerbimas
Aplinkosaugininkų deleguoti atstovai ir svečiai trečiadienio popietę paminėti profesinę dieną tradiciškai rinkosi į Vilniuje, A.
Juozapavičiaus gatvėje esančią Aplinkos ministerijos vėsa dvelkusią posėdžių salę. Pagerbti aplinkosaugoje nusipelniusių darbuotojų ir visuomenininkų atvyko LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, Seimo nariai Paulius
Saudargas, Virginija Vingrienė, Artūras Skardžius, ministerijos
vadovybė, buvę aplinkos ministrai Kęstutis Trečiokas, Imantas
Lazdinis bei miškų ūkio ministrai Rimantas Klimas, Gintautas
Aplinkos dienos minėjimo dalyviai
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Gamtininkas Selemonas Paltanavičius
apdovanotas Aplinkos ministerijos
ženklu „Už visuomeninę veiklą“

Kovalčikas, Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas
Paulius Zolubas, kitų ministerijai pavaldžių institucijų atstovai.
Šventinį renginį vedė AM Taršos prevencijos politikos grupės vadovas Vitalijus Auglys, atsakingas ir už oro taršos prevenciją. Koncertine programa visus sveikino vokalisčių grupė „The Ditties“.
Įteiktos gamtosauginės vardinės premijos. Už išskirtinius
nuopelnus aplinkosaugai nuo 1995 m. skiriama vardinė Viktoro
Bergo premija šiemet buvo įteikta ilgamečiam Kauno Tado Iva-

aktualijos

Aplinkos ministro padėka įteikta
VMU Trakų RP Ropėjų girininkijos
girininkui Kęstučiui Mikulskui

Aplinkos ministro padėka paskatintas
VMU Šalčininkų RP Panerių girininkijos
girininkas Petras Kutulskas

nausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologinės stoties vedėjui Vytautui Jusiui. Nepratęs viešai kalbėti iš tribūnų, kuklus
gamtosaugininkas kvietė visus atvykti į ornitologinę sotį, kuriai
jis vadovauja nuo 2013 m. pradžios, ir betarpiškai pamatyti čia
vykstantį darbą. Žieduoti paukščius Vytautas pradėjo 1978 m.,
dar būdamas moksleiviu. Baigęs 1981 m. Molėtų 1-ąją vidurinę
mokyklą, įsidarbino Ventės Rago ornitologinėje stotyje, šio darbo
subtilybių mokėsi iš veterano Leono Jezersko, studijavo Vilniaus
pedagoginiame institute.
Už indėlį tiriant žuvų išteklius Lietuvos upėse ir ežeruose, žuvininkystės mokslo plėtrą Juozo Virbicko vardine premija paskatintas Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, tyrimų projektų vadovas dr. Tomas Virbickas.
Kiti apdovanojimai. Už gerus tarnybos rezultatus Žemaitijos
nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus
ekologė Marija Jankauskienė ir Aplinkos apsaugos departamento Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo
skyriaus vyriausiasis specialistas Kazys Mikalauskas apdovanoti Aplinkos ministerijos Garbės ženklu, o buvęs ilgametis Aplinkos ministerijos darbuotojas, visuomenininkas,
žinomas gamtininkas fotografas ir rašytojas Selemonas
Paltanavičius ir UAB „Ignalinos butų ūkis“ vyriausiasis
inžinierius Aleksandras Dolgovas apdovanoti Aplinkos
ministerijos ženklu „Už visuomeninę veiklą“. Pasisakyme
S. Paltanavičius priminė jauniems kolegoms, kad aplinkosaugininko darbe svarbus yra žmogiškasis faktorius,
pareigūno autoritetas, gebėjimas komunikuoti su pažeidėju ir visuomene. „Geras klebonas kaime labiau paveikia
žmones nei 10 įstatymų“, – sakė jis. – Man tikro gamtosaugininko pavyzdžiu visam gyvenimui išliko jaunystėje sutiktas inspektorius marijampolietis Antanas Kreivėnas, kurio gyvenimo nuostatos nesiskyrė nuo veiksmų:
visad pareigingas, niekam nenuolaidžiaujantis, teisingas,
paprastas, pažeidėjui suprantama kalbėsena galintis įrodyti jo padarytą žalą gamtai ir už tai gerbtas net nusižengusiųjų“. Jis prisiminė atmintyje užsifiksavusį atsitikimą,
kai kartu su inspektoriumi važiuojant tarnybine mašina

juodu pamatė laukuose medžiojančią katę. Inspektorius be skrupulų išsitraukė medžioklinį šautuvą ir ją nušovė, nes tai leido tuometiniai įstatymai. Atėjus katės šeimininkei reikšti pretenzijų,
inspektorius neskubėjo rašyti protokolo, o gal pusvalandį emocingai aiškino moteriškei apie pažeidimą. „Mums sėdus į mašiną
ši pamojavo ranka. Ar dabar kuriam nors aplinkos apsaugos inspektoriui yra pamojęs ranka sudrausmintas pažeidėjas?..“ – retoriškai klausė S. Paltanavičius.
Aplinkos apsaugos departamento geriausiais inspektoriais
šiemet pripažinti: Utenos valdybos Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Almantas Vaičiūnas, Kauno valdybos Kauno gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis
specialistas Tomas Godvaiša ir Vilniaus valdybos Trakų aplinkos
apsaugos inspekcijos vyriausioji specialistė Jadzė Lukšaitė.
Gamtosaugos simbolinėmis „Gervių“ statulėmis pagerbti aktyviausi aplinkosauginių pilietinių akcijų iniciatoriai: Klaipėdos
miesto vietos bendruomenių asociacija už atkaklumą ginant teisę
į švarią bei sveiką aplinką ir advokatas Saulius Dambrauskas už
lyderystę saugant miestų žaliąsias erdves ir asmeninį indėlį atliekant visuomeninę kontrolę.
Aplinkos ministro padėkos. Ministras Kęstutis Mažeika už
gerus tarnybos rezultatus pareiškė padėkas 27 darbuotojams, dirbantiems ministerijos sistemos įstaigose. Šiemet jos buvo skirtos
ir keletui miškininkų: Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės
miškų inventorizacijos skyriaus miškotvarkos inžinieriui Česlovui Blažiui, šios tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus Marijampolės regiono vyresniajam specialistui Tauragės rajone Elmutui Mikaičiui, Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjui Gintautui
Sventickui, Valstybinių miškų urėdijos Šalčininkų regioninio padalinio Panerių girininkijos girininkui Petrui Kutulskui, Trakų
regioninio padalinio Ropėjų girininkijos girininkui Kęstučiui Mikulskui.
Padėkomis paskatinti ir du saugomų teritorijų darbuotojai
– Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko
direkcijos vyriausiasis specialistas Tomas Ragaišis bei Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas Ramūnas Dulinskis.
MG inf.
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Absolventų eisena

Diplomų įteikimo šventė
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultete
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje šių metų birželio 19 d. 694 absolventams iškilmingai įteikti bakalauro ir magistro studijų baigimo diplomai. Ši šventė liudijo, kad į šalies ūkio sektorių netrukus įsilies nauji jauni protai
ir širdys, turintys ambicijų garantuoti žemės ūkio, miškininkystės ir kitų ūkio sektorių tęstinumą ir ateitį.

V

DU rektorius prof. Juozas Augutis, kreipdamasis į šiųmečius akademijos absolventus priminė, kad jiems teko
ypatinga patirtis studijas pradėti viename, siauros specializacijos, o baigti jau kitame – plačiausios aprėpties universitete
Lietuvoje. „Žinios yra labai svarbu. Tačiau gebėjimas reaguoti į pokyčius, komunikuoti, nuolat siekti ko nors naujo, yra viena svarbiausių XXI amžiaus asmenybės kompetencijų. Ne mažiau svarbus ir moralės aspektas. Niekada nepamirškite, kad esate Lietuvos
dukros ir sūnūs, esate savosios Alma Mater auklėtiniai, todėl, kur
beatsidurtumėte, moralės kartelę per gyvenimą neškite iškėlę kuo
aukščiau“, – kalbėjo J. Augutis.

Plojimais sutinkama diplomų įteikimo komisija
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Šios dienos pavakare diplomai įteikti Miškų ir ekologijos fakulteto absolventams. Akademijos aktų salėje vos sutilpo į šventinį renginį sugužėję ne tik šių metų Alma Mater absolventai, bet
ir juos pasveikinti atvykę tėvai, giminaičiai, draugai, dėstytojai,
kviestiniai svečiai.
Pradėdamas iškilmingą ceremoniją, VDU ŽŪA kancleris prof.
Antanas Maziliauskas sakė, kad jam smagu, jog į diplomų įteikimo šventę atvyko net keturios kartos: absolventai, jų tėvai, seneliai bei kai kurių absolventų atžalos. „Studijos – tai bendras šeimos projektas, todėl norint gauti diplomą reikia visiems tvirtai
suremti pečius. (...) Atstovaujate dvi labai svarbias su gamta susi-

aktualijos

Diplomų įteikimo akimirkos

jusias profesijas. Mūsų planetos klimato kaita reikalauja stabilumo, o miškininkų ir ekologų darbo objektas yra pats didžiausias
stabilizuojantis veiksnys. Tame procese jūsų profesijos žmonės
vaidina labai svarbų vaidmenį.“ – pabrėžė A. Maziliauskas.
Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas absolventus kvietė papildyti ne tik valstybinių, bet ir privačių
miškų darbuotojų gretas. „Miškus būtina puoselėti ateities kartoms, džiaugtis jų teikiama nauda bei siekti profesinių aukštumų.“
– sakė M. Pulkauninkas. „Kas žino, gal būt tarp šios laidos absolventų yra ir būsimas VMU vadovas.“
Ypatingai gausiu absolventų būriu džiaugėsi VDU ŽŪA MEF
dekanas prof. Edmundas Bartkevičius. „Tikiu, jog dauguma jūsų
papildys šimtametes tradicijas turinčios miškininkų ir ekologų
bendruomenės gretas.“ – pabrėžė E. Bartkevičius. Linkėdamas gero
profesinio ir gyvenimiško starto, fakulteto dekanas atkreipė dėmesį į tai, jog besidarbuojant miške, būtina nepamiršti atviro dialogo,
komunikavimo su plačiąja visuomene, paprastais kaimo žmonėmis.

Miškininkystės bakalauro studijų absolventei
Monikai Redeckaitei įteiktas diplomas su pagyrimu

Truputį statistikos
Šiemet Miškų ir ekologijos fakultetą baigė:
I pakopos nuolatines studijas – 63 absolventai: Miškininkystės
studijų programą – 50 (iš jų – 9 moterys), Taikomosios ekologijos
studijų programą – 13 (iš jų –7 moterys);
I pakopos ištęstines studijas – 33 absolventai: Miškininkystės
studijų programą – 25 (iš jų – 3 moterys), Taikomosios ekologijos
studijų programą – 8 (iš jų – 3 moterys);
II pakopos nuolatines studijas – 12 absolventų, visi Miškininkystės studijų programą (iš jų – 4 moterys);
II pakopos ištęstinės studijos – 43 absolventai: Miškininkystės
studijų programą – 26 (iš jų – 4 moterys), Taikomosios ekologijos
studijų programą – 8 (iš jų – 4 moterys), Miestų ir rekreacinės miškininkystės programą – 3 (iš jų visos moterys), Laukinių gyvūnų
ištekliai ir jų valdymas – 6 (iš jų – 3 moterys).
MG inf.
Mes diplomuoti!
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Norvegijos nacionalinei miškų
inventorizacijai – 100 metų
Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, dr. ALBERTAS KASPERAVIČIUS

Autorių nuotraukos

Norvegija, pirmoji Europoje, 1919 m. pradėjo Nacionalinę miškų inventorizaciją (NMI) atrankos metodu. Pastaruoju
metu šią inventorizaciją vykdo Norvegijos Bioekonomikos tyrimo instituto (NIBIO) Miškininkystės ir miško išteklių padalinys su NMI skyriumi. NIBIO yra stambi mokslinio tyrimo įstaiga, susidedanti iš 5 padalinių su apie 700 darbuotojų.
Norvegijos NMI šimtmečio sukakčiai paminėti gegužės 19-23 d. NIBIO suorganizavo tarptautinę konferenciją. Joje dalyvavo apie 200 mokslininkų, specialistų iš 25 Europos šalių – didžiosios dalies šalių, vykdančių tokias inventorizacijas,
taip pat iš Kanados, Pietų Korėjos, Izraelio, Myanmaro (Birmos), net 12 mokslininkų iš JAV. Baltijos šalis atstovavo po 4
dalyvius. Konferencijoje 3 dienos buvo skirtos pranešimams, diskusijoms, viena diena – susipažinti su penkių Skandinavijos-Šiaurės šalių NMI darbų specifika tiesiogiai miške.
Darbas vyko 7 sesijose: NMI istorija, NMI daugiafunkciškumas, tarptautinio bendradarbiavimo svarba, anglis ir klimato
kaitos švelninimas, ekosistemų paslaugos, nuotolinių metodų taikymas, modeliavimas. Kiekviena sesija prasidėdavo
išsamiu sesijos temos pristatymu, tęsiama detalizuotais pranešimais bei trumpais stendinių pranešimų pristatymais.
Iš viso konferencijoje buvo pateikti 7 analitiniai, 59 įprasti pranešimai, 32 stendinių pranešimų pristatymai, dar 20 stendinių pranešimų aptarti jų eksponavimo salėje.
Valstybinės miškų tarnybos atstovai pristatė 2 pranešimus: apie Lietuvoje pusę amžiaus besitęsiančią patirtį vykdant ir
tobulinant NMI atrankos metodu ir apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų referencinio lygmens įvertinimą, panaudojant
nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis.

Pranešimo autoriai A. Kasperavičius, A. Kuliešis ir G. Kulbokas prie stendinio pranešimo
su Izraelio (B. Volodarsky) ir Latvijos (G. Zvaigzne) atstovais

D

idžiausias NMI sėkmės garantas –
medžio lygmens matavimai, kurie
leidžia praeityje surinktus pirminius duomenis tvarkyti bei interpretuoti
šiandien taikomų klasifikatorių, norma-
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tyvų, modelių lygmenyje. Skandinavijos
šalys skaitmenizuoja pirmųjų matavimų
metu surinktus pradinius duomenis, formuoja istorines duomenų sekas. Šiandieninėms NMI nepakanka inventorizuoti tik

pagrindinius rodiklius. Šalys pasidalino
patirtimi inventorizuojant biologinę įvairovę, negyvą medieną, rekreacinio naudojimo intensyvumą, kultūrines, istorines
vertybes.
Miško vaidmuo ekosistemų paslaugų
srityje kasmet auga nuo medienos, biomasės, sukauptos anglies išteklių naudojimo iki biologinės įvairovės gausinimo,
vandens kokybės gerinimo, kultūrinių-istorinių vertybių registravimo šalių ar jų
regionų lygmenyse. Nesvarbu, kad NMI
pateikia tik dalinius duomenis apie kai
kurias svarbias ekosistemų paslaugas, tokias kaip biologinės įvairovės išsaugojimas, miško buveinės, bet NMI pateikiami duomenys kartu su kitais duomenimis
yra neįkainojamos vertės.
Atskiros šalys, naudodamos specifinius nacionalinius normatyvus, dalinai
lyg ir atsiriboja nuo kitų Europos šalių.
Jau antras dešimtmetis vykdomas inventorizacijos metodų, modelių harmonizavimas bei modifikavimas leido iš esmės

UŽSIENYJE

Norvegijos NMI matuotojas vertina negyvą medieną barelyje

pagerinti miškų informacijos palyginamumą tarptautiniu mastu, kas yra ypač
svarbu įvertinant biologinę įvairovę, anglies kaupimą. Siekiant tiksliau įvertinti
medienos masę, joje kaupiamą anglį, yra
siūlomi medienos tankio įvertinimo inventorizacijos metu metodai ir medžių
stiebų, šakų skenavimo metodai.
Švedija, Suomija ir kitos šalys supažindino konferencijos dalyvius su miško
žemėlapių gamyba, integruojant lazerinio
skenavimo ir NMI barelių duomenis. Buvo
pateikti bandymų rezultatai, siekiant pakeisti antžeminį tiesioginį medžių matavimą apskaitos bareliuose skenavimo tiek
iš viršaus (panaudojant bepilotes skraidykles), tiek iš apačios (nuo žemės paviršiaus) duomenimis. Kol kas tokių metodų
praktinį taikymą riboja darbų kaina ir nedidelis duomenų tikslumas.
Konferencijoje pateikta nemažai darbų, susijusių su modeliavimu. Išskirtinos
3 pagrindinės nagrinėtų modelių grupės. Pirmą grupę sudaro modeliai, skirti
NMI duomenų tvarkymui, antrą – modeliai, skirti medžių augimo, retinimosi, žūties su trikdymu ar be jo interpretavimui,
nepalankių gamtinių veiksnių poveikio
medžių augimui, žūčiai apibendrinimui,
trečią – augimo, jų naudojimo prognozės modeliai, atsižvelgiant į užfiksuotą
bei apibendrintą patirtį praeityje bei priimtus medynų auginimo bei formavimo
scenarijus ateityje. Dauguma pranešėjų

Suomijos NMI matuotoja matuoja medžių skersmenis 1,3 m aukštyje

pristatytus modelius interpretavo, kaip
integralią NMI dalį.
Viena iš 4 konferencijos dienų buvo
skirta Skandinavijos šalių NMI matavimų miške demonstravimui.
Visos šalys remiasi individualaus medžio matavimo principu, kai kiekvienas
medis pastoviame apskaitos barelyje matuojamas reguliariai nuo jo atsiradimo iki
žūties (natūralios, dėl ūkinės veiklos ar
kt.). Nežiūrint vieningo medžių matavimo principo, jo realizavimas, matavimų
technologija kiekvienoje šalyje skiriasi.
Tai priklauso nuo šalies miškų ypatumų
bei palaipsniui susiklosčiusių matavimo
tradicijų. Bet koks ryškesnis matavimo
metodikų keitimas gali neigiamai atsiliepti duomenų surinkimo tęstinumui,
nenutrūkstamų duomenų sekų formavimui.
Norvegijos, Suomijos ir Švedijos NMI
praėjo ilgiausią tobulinimo kelią – nuo
laikinų juostinių barelių iki modernių
koncentrinių pastovių skritulio formos
apskaitos barelių nepertaukiamoje miškų
inventorizacijoje.
Norvegijos NMI išsiskiria iš kitų šalių
inventorizacijų tuo, jog apskaitos bareliai
išdėstyti pavieniui, neapjungiant jų į grupes. Matavimus barelyje atlieka matuotojai pavieniui, jų saugumas užtikrinamas
specialiomis matuotojo registravimosi
priemonėmis. Pavienio matuotojo pasirinkimą lėmė sąnaudų, reikalingų NMI

darbams atlikti, minimizavimas, atsižvelgiant į apsunkintą apskaitos barelių pasiekiamumą kalnuotose vietovėse bei su
tuo susijusias dideles laiko sąnaudos apskaitos bareliui pasiekti, palyginti su laiku,
reikalingu medžiams barelyje išmatuoti.
Suomijos NMI buvo pradėta 1921 m.,
2 metais vėliau nei Norvegijoje. Šiuo metu
Suomija suskirstyta į 6 regionus. Kylant
nuo pietų į šiaurę atrankos intensyvumas
mažėja, didėjant atstumams tarp traktų
ir tarp barelių traktuose. Suomija pastovius apskaitos barelius pradėjo taikyti tik
1996 m., įsitikinusi, jog be jų barelių negalima gauti patikimos informacijos apie
iškertamų ar žuvusių medžių kiekį bei
jo struktūrą. Iki 2003 m. Suomijos NMI
buvo vykdoma regionais, nuo 2004 m.
pereita prie kasmetinės visos šalies miškų inventorizacijos su 5 metų kartojimo
intervalu. Suomijos NMI, siekiant didesnio matavimų efektyvumo, yra derinami
kampinės apskaitos bareliai su skritulio
formos bareliais. Taksaciniai rodikliai
vertinami barelio ir medyno lygmenyse.
Matavimus grupėje vykdo 2 matuotojai,
o kai gaunamas užsakymas nustatyti papildomus rodiklius jų skaičius didinamas
iki trijų.
Švedijos specialistai pademonstravo
išsamiausiai NMI lauko darbus. Šioje šalyje NMI pradėta 1923 metais. Šalis sudalinta į 5 skirtingo inventorizacijos intensyvumo regionus. Nuo 1983 m. pusėje
2019 birželis
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Švedijos NMI matuotojai išklauso darbų vadovo instruktažą

traktų buvo įsteigti pastovūs apskaitos
bareliai. Švedija didžiausią dėmesį, palyginti su kitomis šalimis, skiria dirvožemio monitoringui. Reguliariai kas 10
metų visuose pastoviuose apskaitos bareliuose imami dirvožemio pavyzdžiai. Jie
analizuojami ir tikimasi, jog ilgalaikėje
perspektyvoje bus patikimai įvertinami
dirvožemiuose vykstantys pokyčiai dėl
oro taršos, klimato kaitos, medynų rūšinės sudėties pokyčių. Jau šiuo metu yra
fiksuojamas sunkiųjų metalų koncentracijos dirvožemiuose mažėjimas.
Jauniausios NMI yra mažiausiai miškingose Islandijoje ir Danijoje, pradėtos
atitinkamai 2001 m. ir 2002 m. Abi ša-

lys naudoja tik pastovius skritulio formos
koncentrinius apskaitos barelius. Inventorizaciją dažniausiai vykdo 2 specialistų grupės. Islandija naudoja įmantriausią čekų pasiūlytą matavimo prietaisų
bei kompiuterinių programų komplektą
(Field Map). Kitose šalyse matavimų įranga mažai skiriasi nuo naudojamos Lietuvoje. Dauguma Skandinavijos šalių 1,3 m
nuo šaknies kaklelio vietai identifikuoti naudoja 1,3 m ilgio matuokles, tačiau
neturi detalios metodikos, kaip nustatyti
šaknies kaklelio vietą.
Kadangi Skandinavijos miškai smarkiai žalojami kanopinių žvėrių, NMI
metu didžiulis dėmesys skiriamas kano-

Danijos NMI matuotojai diskutuoja su konferencijos dalyviais
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Islandijos NMI vadovas A. Snorrason pristato savo matuotojus

pinių žvėrių gausai, jų daromai žalai įvertinti. Tai atsispindėjo ne tik lauko darbų
demonstracijos metu, bet ir konferencijoje pristatytuose pranešimuose. Lauko
darbų metu apskaitoma negyva mediena, įvertinamas jos suirimo lygis, įvertinama uogienojų (mėlynių) danga, miškų
patrauklumas rekreacijai, miškuose esančios gamtinės, istorinės, kitos šalies visuomenę dominančios vertybės.
Apibendrindamas konferencijoje pristatytus pranešimus, įvertindamas Norvegijos NMI šimtmečio veiklos svarbą,
konferencijos vedantysis pažymėjo, jog
nežiūrint į tai, jog miškuose augančių medžių tūrio, prieaugio įvertinimas vis dažniau papildomas nemažai kitų rodiklių ir
iš kitų šaltinių gaunamu įvertinimu, NMI
dėka mes galime mokytis iš praeities,
turimos tęstinės, istorinės duomenų
sekos yra didžiausia miškininkų jėga.
Nuotoliniai metodai yra efektyvi priemonė žemėlapiams rengti bei neišnaudotas
potencialas medžių matavimams tobulinti. Tęstiniai tiesioginiai medžių matavimai apskaitos bareliuose išlieka svarbiausiu patikimos informacijos garantu.
Medynų formavimo bei naudojimo, jų
prognozės modeliai yra integruota bei sudėtinė NMI, jos rezultatų analizės dalis.
Ateinantį šimtmetį iš NMI tikimasi aukštesnės vertės, užtikrinančios patikimus sprendimus, ypač ekosistemų
paslaugų srityje, informacijos, konkurencingos su kitais globalaus pasaulio informacijos šaltiniais.

Gamtosauga

Valtra –- patikimas partneris miške

Nedvejok – rinkis
profesionalią techniką!
Mechaniškai varoma medienos ištraukimo
priekaba KRONOS ir traktorius VALTRA

UAB „ROVALTRA“ – Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje, Kalvarijų g. 125-602, LT-08221, Vilnius
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BANGOS GRIGALIŪNAITĖS
nuotraukos

Paprastasis raudonspuogis šaknų kaklelyje

Gyvatvorė

ANTANO MATELIO nuotrauka

Žiedai su besiformuojančiais vaisiais

Lapgraužio apgraužti lapai

Taškuotoji šermuonėlinė kandis ir jos pažeidimai

Blizgančiojo kaulenio
(Cotoneaster lucidus)

pažeidimai

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratorija

L

ietuvoje auga krūmais kaulenio
(Cotoneaster) genties per 15 dekoratyvinių rūšių. Plačiau paplitęs gyvatvorėms naudojamas blizgantysis kaulenis (Cotoneaster lucidus), kilęs iš Altajaus
krašto. Šio kaulenio lapai kiaušiniški ar
elipsiški, blizgantys, pliki ar tik palei gyslas
matomi plaukeliai viršutinėje pusėje.
Kauleniai žydi gegužę-birželį, žiedai rožiniai, smulkūs, skėtiškose kekėse
ar šluotelėse. Vaisiai ovališki, rutuliški ar
atvirkščiai – kiaušiniški, blizgantys, rausvai juodi.
Kadangi blizgantysis kaulenis pakenčia ūksmę, karpymus, atsparus taršai, šalčiams, sausroms, naudojamas net iki 70
proc. miestų gyvatvorėms formuoti. Šie
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krūmai gerai auga kalkingame ar neutraliame drėgnokame dirvožemyje. Mūsų klimato sąlygomis augalas atsparus kenkėjams bei ligų sukėlėjams.

Galimi ligų ir kenkėjų pažeidimai
Literatūros duomenimis, ant blizgančiojo kaulenio lapų aptinkama nemažai
dėmėtligių sukėlėjų – Phyllosticta cotoneastri, P. cydoniae, Diplocarpon mespili. Jų
poveikyje susidaro raudonai rudos dėmės,
apjuostos ryškiomis juodomis juostomis.
Daugiausiai žalos įvairių rūšių kauleniams
padaro bakterinė svyla Erwinia amylovora
bei kenkėjai – amarai, skydamariai ir erkės.
Ant kaulenio stiebų ir šakų aptinkamas vėžio sukėlėjas Peyronellaea obtusa.

Vėžį sukelia ir paprastasis raudonspuogis
(Nectria cinnabarina). Ant kaulenio šakų
ir stiebų matomi raudoni grybo vaisiakūniai. Jo plitimas siejamas su neapdairiu
krūmų genėjimu ir nerūpestinga priežiūra.
Ant gulsčiojo kaulenio sužalotų stiebų, šakų vystosi paprastoji alksniabudė
(Schizophyllum commune), sukeldama silpną paviršinį puvinį.
Kauleniai kenčia nuo mechaninių sužalojimų: džiūsta augalų šakos, jose plinta paprastasis raudonspuogis, paprastoji
alksniabudė. Ant jaunų, greitai augančių
viršutinių šakelių aptinkama lapgraužių
apgraužtų lapelių. Todėl norint matyti gražius augalus, reikėtų juos atsakingai prižiūrėti.
Iš kaulenių suformuotas kupolas

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

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

Kolegijos komanda: E. Lisauskas, T. Grimaila, N. Marcinkevičius,
A. Jurkonis, M. Drungilas, K. Petrusevičius

Būsimi miškininkai varžėsi Švedijoje
Praėjus 6 savaitėms nuo Baltijos šalių miškininkystės profesinio meistriškumo varžybų Ogrėje (Latvija), KMAI
kolegijos 4 studentų komanda, vadovaujama lektorių Nerijaus Marcinkevičiaus ir Arūno Jurkonio, gegužės
23-25 d. dalyvavo analogiškose varžybose Švedijoje, Svenljungos miškų mokykloje vykusiame Europos šalių
miškininkystės studentų profesinio meistriškumo 18-tame čempionate. Čia varžėsi 22 komandos iš 17 šalių.
Nustebino gausi merginų (ketvirtadalis visų dalyvių) grupė, kurios, ypač miškininkystės rungtyse, nenusileido
vaikinams.
Kitais metais studentai varžysis Rumunijoje.

Pirmą varžybų dieną – miško takais
Varžybos prasidėjo miškininkystės daugiakove, kurioje komanda be pagalbinių priemonių (išskyrus Biterlicho lazdelę) turėjo kuo greičiau įveikti apie 3 km ilgio miško trasą su 16 rungčių,
sudarytų iš dendrologijos, geodezijos, miško želdymo, taksacijos,
medžioklės pagrindų ir kitų miškininkystės mokslo užduočių.
Labai svarbią vietą galutinėje įskaitoje lėmė ir pirmosios medi-

AUTORIAUS nuotraukos

M. Drungilas kombinuoto pjaustymo rungtyje
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cininės pagalbos teikimo pagrindai. Miškininkystės daugiakovėje
pirmavę prancūzai galutinėje įskaitoje nukrito į 14-tą vietą, diskvalifikavus vieną komandos narį dėl pastebėtos apgaulės ir ketvirtadaliu sumažinus taškų sumą (varžybose bandė dalyvauti
3-čią kartą, kai galimi tik du). Miškininkystės daugiakovėje pirmą
vietą laimėjo austrai, antri liko rumunai, treti – italai. Mūsų studentai, nors ir neįveikę dviejų užduočių, užėmė 7-tą vietą.

E. Lisauskas keičia grandinę

Netikėta užduotis – per 5 min. surinkti sienelę iš kaladėlių

Grandininių pjūklų rungtys
Antrą ir trečią varžybų dieną dalyviai varžėsi 5 rungtyse individualioje ir komandinėje įskaitoje. Kadangi į varžybas atvyko rekordiškai didelis skaičius dalyvių (88), veiksmas vienu metu vyko
visuose sektoriuose. Medžio vertimo rungtyje tarp KMAI kolegijos studentų geriausią rezultatą pasiekė II kurso miškininkystės studentas Tautvydas Grimaila – 11 vieta. Grandinės keitimo
rungtyje užduotį per 18,74 s atliko II kurso profesinio mokymo
moksleivis Edvinas Lisauskas – 22 vieta. Kombinuoto pjaustymo
rungtyje geriausiai pasirodė T. Grimaila (35 vieta), tikslaus pjaustymo rungtyje – II kurso studentas Martynas Drungilas (21),
šakų genėjimo rungtyje E. Lisauskas (32 vieta).

Varžybų nugalėtojai
Suskaičiavus rezultatus, techninių rungčių nugalėtoju tapo
italas Egger Andres, antras liko austras Gritsch Michael, trečias –
italas Telser Egon. Mūsiškių vietos: M. Drungilas – 34, T. Grimaila – 38, E. Lisauskas – 39, o jauniausias komandos narys, I kurso
profesinio mokymo skyriaus moksleivis Karolis Petrusevičius liko
46-tas. Tarp komandų pirmavo austrai, po jų liko italai ir slovėnai.
Bendroje įskaitoje (sudėjus miškininkystės ir techninių rungčių
rezultatus) pirmą vietą laimėjo austrai, antrą – italai, trečią – rumunai. Mūsų kolegijos komanda liko 9, aplenkdama šeimininkus
švedus bei lenkus ir olandus.

Medžio pjovimo rungtyje teisėjavo N. Marcinkevičius

T. Grimaila tikslaus pjaustymo rungtyje

Nacionalinių patiekalų vakaras
Gražia tradicija tampa, kai jau bene penktame čempionate komandos pateikia nacionalinius valgius ir taip pristato savo šalį.
Lietuviai pasiūlė paragauti tautinio paveldo gaminių – skilandžio,
ruginės duonos, varškės sūrių, šakočio. Nors šakotis buvo ne iš
mažųjų, jis pirmiausia nyko tiesiog akyse, o olandai prisispyrę
klausinėjo recepto ir žadėjo išsikepti namuose – čia labai padėjo
visagalis internetas. Iš kitų šalių pateiktų patiekalų ragavome dešros su lokio mėsa (Slovėnija), saldžios silkės užkandėlės (Švedija),
medaus su tik ką užmegztais maumedžių kankorėžiais (Rusija) ir
kitų ne mažiau egzotiškų valgių.
Organizatoriai pasistengė, kad ir vakarai neprailgtų jaunimui.
Visoje mokyklos teritorijoje buvo paruošta daugybė žaismingų,
sportiškų rungčių, kuriose varžėsi komandos, sudarytos iš skirtingų šalių atstovų. Penktadienį ir šeštadienį mokykla ir rėmėjai
organizavo atvirų durų dieną, todėl susidomėjimas tiek mokykla,
tiek varžybomis tikrai buvo jaučiamas.
Komandos vardu dėkoju UAB Husqvarna Lietuva, parūpinusiai komandai ne tik įrangą, aprangą, bet ir finansiškai prisidėjusiai prie kelionės.
Arūnas JURKONIS
KMAI kolegijos lektorius, profesijos
mokytojas ekspertas

Svenljungos miškų mokyklos aplinka
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Gamtosaugos naujienos  
Siūloma plėsti „Natura 2000“ tinklą Lietuvoje

Aplinkos ministerija pakeitė Europos Komisijai skirtą vietovių
sąrašą, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus. Į ekologinį tinklą „Natura 2000“ įtrauktos 3 naujos vietovės – Žagarės dvaro parkas, Plinkšių apylinkės
ir Aukštųjų Šančių ąžuolynas, skirtos niūriaspalvio auksavabalio
apsaugai. Taip pat sąraše patikslinti saugomų natūralių buveinių
tipai, saugomų rūšių buveinės ir jų užimami plotai 16-oje saugomų teritorijų, nustatyti konkretūs saugomų buveinių ir rūšių apsaugos tikslai. Jie padės žemės savininkams ir poveikio aplinkai
vertintojams numatyti, ar jų planuojama ar vykdoma ūkinė veikla
neturi reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms rūšims ir (ar)
natūralioms buveinėms. Žemės, miško savininkai ir valdytojai,
kurių valdos patenka į „Natura 2000“ teritorijas ir kuriose patiriami aplinkosauginiai apribojimai, gali pretenduoti į Nacionalinės
mokėjimo agentūros administruojamas išmokas.

Gamtinio turizmo akcijos

VSTT kviečia aplankyti 25 medžius – gamtos paminklus. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir kelionių portalas pamatyklietuvoje.lt kviečia gamtos mylėtojus dalyvauti pažintinių kelionių
žaidime „Aplankyk 25 įspūdingiausius medžius“, kuris startavo
gegužės 10 d. Sirvėtos regioniniame parke renginiu prie Adamavo
ąžuolo ir tęsis iki rugsėjo 10 d.
Kviečiama aplankyti 25 įspūdingiausius Lietuvos medžius –
gamtos paveldo objektus: Adamavo, Stelmužės, Glitiškių, Karvelių, Lūžgalių, Varniškių II, Mingėlos ąžuolą, Ąžuolus Dvynius,
Dabulevičių maumedį, Dusetų vinkšną, Liepą Motinėlę, Lampėdžių, Liškiavos, Meškėnų, Vartelių, Papilės 15 kamienų liepą,
Raganų eglę, Raganos uosį, Kalnelio daugiakamienę, Rumšiškių
miško pušį, Salantų kaštoną, Didžiąją tują bei suaugusius į vieną
kamieną skirtingų rūšių medžius.
Visi gamtos paveldo objektai yra sužymėti LR saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt/portal/.
Adamavo ąžuolas Sirvetos RP
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Aplankę visus 25 įspūdingiausius medžius ir pasižymėję telefone jų buvimo vietą, keliautojai gaus prizo kodą, kurį galės iškeisti į prizą – knygą „Medžiai“ arba knygą „Lietuvos saugomos teritorijos“. Skiriamas ir papildomas prizas – nemokama ekskursija
po Nacionalinį lankytojų centrą.
Žemaitijos nacionalinio parko akcija. Žemaitijos nacionalinis parkas su partneriais iš Latvijos projekto „Gamtinio turizmo
pritaikymas visiems” lėšomis nuo birželio 10 d. organizavo akciją – žaidimą pėstiesiems keliautojams #takaisperLietuvą skatinti
visuomenėje aktyvų gyvenimo būdą ir kartu pažinti šalies gamtą.
Akcija vyks visą vasarą. Keliautojai kviečiami dalinantis nuotraukomis ir įspūdžiais iš pasivaikščiojimų gamtos takais socialiniuose tinkluose – Facebook ar Instagram, naudojant grotažymę #takaisperLietuvą.
Kartą per savaitę projekto partneriai išrinks vieną keliautoją, kuris gaus specialią projekto dovaną – kuprinę su inventoriumi žygiams. Jos metu keliautojai taip pat kviečiami žygiuoti ir
po Kuržemės gamtos takus Latvijoje, naudojant grotažymę #takoKurzemē.
Nugalėtojai kiekvieną savaitę bus paskelbti „Žemaitijos nacionalinio parko“ Facebook profilyje ir tinklalapyje www.zemaitijosnp.lt, pasidalinant nugalėtojo užfiksuotais gamtinio tako vaizdais.

Nemuno kilpų regioniniame parke

Gamtosauga

Mūšos tyrelio pažintinis takas pailgėjo dar 2 km

Į Lietuvos rekordų knygą įtrauktas Žagarės regioniniame parke
per Mūšos tyrelio pelkę nutiestas ilgiausias pažintinis lentų takas, įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programos projektą „Pažink Žiemgalą dviračiu“,
šiemet dar 2 km pratęstas. Šia atkarpa lankytojai gali grįžti rytine
Miknaičių ežero pakrante į tako pradžią, taip sudaryta galimybė

apeiti draustinį žiedu. Takas papildytas dar dviem gamtos pažintinėmis stotelėmis.

Elektrėnų marių Garnių saloje suskaičiuoti
kormoranų lizdai

VYTAUTO KNYVOS nuotrauka

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba informuoja, kad yra parengtas savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos
(ribų ir tvarkymo planų) korektūra. Pasiūlymus dėl parko planavimo schemos korektūros sprendinių buvo galima siųsti iki 2019
m. liepos 2 d. paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje.
Nemuno kilpų regioniniame parke vasarą bus atidarytas lankytojams aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas, kuris pretenduoja susilaukti panašaus lankomumo kaip Anykščių medžių lajų
takas. Įkopę į šį bokštą, lankytojai išvys plačią panoramą, kaip
rangosi slėniu Nemunas, kiek slėnyje auga šimtamečių medžių.
Iki šiol šį vaizdą stebėti gamtos mylėtojai kopdavo į Balbieriškio
atodangą, Birštono ir Punios piliakalnius. Labiausiai lankytojus
traukiantis objektas šiame parke yra Balbieriškio atodanga (pagrindinė atodangos dalis yra 1700 m ilgio ir 40 m aukščio). Birštone nuo Vytauto kalno atsiveria vaizdas į vieną iš Nemuno kilpų.

Elektrėnų vandens saugyklos Garnių saloje 1985 m. buvo aptiktas
pirmasis kormoranų lizdas, o per kelis dešimtmečius čia įsikūrė
nemaža jų kolonija. Dabar Lietuvoje yra 10 įvairaus dydžio kormoranų kolonijų.
Laimėjęs Aplinkos ministerijos konkursą apskaitai atlikti, Garnių saloje ornitologas Saulius Rumbutis gegužės 23 d. suskaičiavo apie 130 kormoranų lizdų bei aptiko 80 pilkųjų garnių
ir 7 didžiųjų baltųjų garnių lizdų. Pernai šioje kolonijoje perėjo 83
kormoranų poros. Garnių saloje įsikūrusioje kormoranų kolonijoje šių paukščių gausa nėra reguliuojama. Balandžio mėnesį gausos
reguliavimo darbai buvo vykdyti tik Juodkrantės kolonijoje (jie
vykdomi jau 12 metų).
Didžiausia pagal gausą perinčių kormoranų kolonija 2018 m.
buvo Juodkrantėje (perėjo apie 3000 porų). Šiemet preliminariais
duomenimis, didžiausia jų kolonija bus įsikūrusi Rusnės saloje,
Kintų žuvininkystės ūkio teritorijoje.
Parengta pagal VSTT ir AM inf.
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Tikimės, kad VMU netaps
„policine“ įmone
K

aip grybų po gero lietaus, Valstybinėje miškų urėdijoje pridygo vidinių teisės aktų projektų, siekiančių
visokiais būdais kontroliuoti darbuotojus.
Tai jau įgavo liguistumo požymių. Vietoje
to, kad būtų nustatyti prioritetai ir pirmoje
eilėje būtų parengtos įmonės Darbo tvarkos
taisyklės ar su darbų sauga susiję teisės aktai,
VMU veikianti Profesinių sąjungų jungtinė atstovybė derinimui vieną po kitos gavo
„VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacijos
saugumo politikos“, „Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos“, „Vaizdo duomenų tvarkymo VĮ
Valstybinių miškų urėdijoje taisyklių“, „Vidiniu kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo
tvarkos“, „Pasitikėjimo linija“ pateiktų pranešimų nagrinėjimo tvarkos“, „Darbuotojų
elgesio taisyklių“ projektus. Šių vidinių teisės
aktų, iš esmės skirtų vienai temai – darbuotojų kontrolei – projektai buvo aptarti LMPF
tarybos posėdyje. LMPF tarybos nariai vieningai mano, kad dauguma šių dokumentų
projektų nuostatų tokio tipo įmonei, kokia
yra VMU, yra per griežtos, perteklinės, labai
nekonkrečios, leidžia darbdaviui sau palankias interpretacijas ir daro VMU policine įmone.
LR Vyriausybė nutarimu „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ reglamentavo valstybės valdomų įmonių viešą informacijos atskleidimą apie jų veiklos tikslus, vizijas, struktūrą, vadovų, valdybų, kitų
valdymo ir priežiūros organų narių duomenis, taip pat apie jų atlygį, specialiųjų įpareigojimų ar valstybės tikslų bei lūkesčių vykdymą, socialines iniciatyvas, vykdomus ir planuojamus investicinius
projektus. Viešai turi būti skelbiami metiniai ir tarpiniai pranešimai apie įmonės finansines ataskaitas ir auditorių išvados. Jose
turi atsispindėti įmonės verslo modelis, informacija apie svarbius
įvykius, turėjusius reikšmės įmonės veiklai, pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos rodikliai, rizikų valdymo įgyvendinimas, bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybes.
VMU, kaip valstybės įmonė, privalo viešai skelbti aukščiau nurodytą informaciją. Paslaugų ir prekių pirkimus VMU vykdo per
Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, pagrindines paja-
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mas VMU gauna iš prekybos žaliavine mediena, kurią parduoda
viešuose aukcionuose per „Baltpool“ elektroninės medienos pardavimo sistemą, sudarydama ilgalaikes ir trumpalaikes sutartis.
Parduodamos medienos mažmeninės kainos yra skelbiamos viešai. Taip pat viešai skelbiama kasmetinė medienos kirtimo norma,
kurią tvirtina LR Vyriausybė. Taigi, VMU komercinių (gamybos)
paslapčių ar konfidencialios informacijos nėra, išskyrus informaciją, susijusią su asmens duomenų apsauga.
Dėl šių priežasčių LMPF taryba mano, kad VMU parengtų „VĮ
Valstybinių miškų urėdijos informacijos saugumo politikos“ ir
„Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos“ ir kai kurių
kitų projektų nuostatos yra perteklinės. Šiuose projektuose yra
daug abstrakčių ir nekonkrečių bendrinių nuostatų dėl informacijos apie VMU atskleidimą ar jos saugojimą, nuostatos nepritaikytos prie VMU struktūros ir pareigybių aprašų, kai kurios dubliuojasi su kitų Tvarkų nuostatomis.

PROFSąJUNGŲ VEIKLA

Profsajungiečiai VDU ŽŪA minint veiklos ištakas

Vidaus taisyklės (Tvarkos) turi būti aiškios, suprantamos, tiksliai reglamentuojančios darbuotojų teises ir pareigas, aiškiai nustatyti ką konkrečios pareigybės darbuotojas gali daryti, o ko ne.
Tvarkos turi labai aiškiai reglamentuoti ir darbdavio veiksmus,
stebint darbuotojus. Manome, kad turi būti apsaugotos ir darbuotojo teisės į privatumą ir susirašinėjimo neliečiamumą. Pateiktuose Tvarkų projektuose neaiškiai apibrėžiama, kada gali būti darbuotojas stebimas, kada ir kaip turi būti įspėjama apie pradedamą
darbuotojo stebėjimą. Darbdavys gali stebėti darbuotojo veiklą
internete ir, turėdamas prieigą prie darbuotojo kompiuterio ar
mobiliojo telefono, aiškintis, kiek jis laiko praleidžia bendraudamas ne darbo reikalais, bet neturi teisės skaityti darbuotojo asmeninių elektroninių laiškų, klausytis jo pokalbių telefonu, „Skype“
ar kitomis programomis bei kaupti darbuotojo siunčiamą asmeninę informaciją, naudoti šią informaciją prieš darbuotoją ar kitais tikslais, viešinti šią informaciją arba naudoti ją darbuotojo ir
darbdavio ginčuose.
Informacijos atskleidimo pažeidimai numatomi laikyti kaip
darbo pareigų pažeidimai, už kuriuos taikomos griežtos sankcijos
– iki atleidimo iš darbo, todėl labai svarbu ir darbuotojų supažin-

dinimo su tokiomis tvarkomis būdai. Neužtenka vien parašo, kad
darbuotojas susipažino su Tvarka arba ją paskelbti įmonės tinklalapyje, nes tokių apimčių bei labai abstrakčių nuostatų įsiminti,
juo labiau priitaikyti kiekvienai pareigybei arba konkrečiam atvejui yra neįmanoma.
LMPF tarybos nuomone, darbdavys turi pasitikėti savo darbuotojais, todėl „Vidiniu kanalu gautų pranešimų tvarka“ tikrai
yra perteklinė, juo labiau, kad veikia „Pasitikėjimo linija“. Ši tvarka tik sukurs tarpusavio įtarumo atmosferą, darbuotojai sieks ne
geriau dirbti, o įtikti vadovams, skųsdami vieni kitus, blogės ir
taip neidealus psichologinis klimatas įmonėje, o tai neišvengiamai atsilieps įmonės veiklos rezultatams. Manome, kad esant būtinybei informacijos apie pažeidimus pateikimą ir informatorių
apsaugą pakankamai reglamentuoja Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas ir atitinkamas LR Vyriausybės nutarimas.
Profsąjungų jungtinė atstovybė, norėdama išsiaiškinti, ar
VMU reikalinga tokia gausa su darbuotojų elgesio kontrole susijusių vidaus teisės aktų, raštu kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Atsakyme rašoma, kad darbdavys turėtų įvertinti, ar jo interesai yra aukštesni už darbuotojo teisę į privatumą,
o taikomoms duomenų tvarkymo (stebėsenos) technologijoms,
aprėptims ir tikslams turi būti atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV). Be to, atsakyme akcentuota, kad duomenų
valdytojas turi nuolat vertinti, ar dėl jo veiklos nekyla pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.
LMPF taryba mano, kad, kol bus atliktas PDAV, reikėtų teisės
aktų projektus, susijusius su darbuotojų elgesio kontrole, atidėti
į šalį. Tikimės, kad bus pasirinkti kiti prioritetai ir rimtai užsiimta būtiniausių VMU veiklai vidinių teisės aktų parengimu ir
kai kurių anksčiau priimtų, kaip, pavyzdžiui, Darbo užmokesčio
sistemos įvertinimu bei juose padarytų klaidų ir nelogiškumų ištaisymu.
Juozas ŪSAS
LMPF pirmininko pavaduotojas

Naujos padangos

Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis
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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)
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Lietuvos taisyklingosios medžioklės
draugijos įsikūrimas ir veikla

Žodis
skaitytojui

B

ičiuliai, o Jūs gamtą ar mylite? Na, „ta prasme“, kas Jums ta gamta? Sakot viskas, kas gražu, gera, harmoninga, tobula aplinkui?
„Tipo“ – jūra, ežerai, upės, miškai, pievos, drugeliai, bitutės, žuvytės, paukšteliai, žvėreliai? O erkės? Nesupratot klausimo? Na, erkės.
Jos – gamta ar ne?
Dovanokit kantrieji skaitytojai. Dėl visko, ką parašiau iki šito sakinio, kalta kaitra. Šiemet per pačią birželio pilnatį vargšei Europai
ir jos sopulingąjai Marijos žemei smogė neregėta, negirdėta karščio
banga. Neatlaikė ne tik paliegusios sieliūkštės. Suvirpėjo ir grūdintos.
Geroji žiniasklaida pranešė, kad, matyt, karštos pilnaties išsekintas
vienas Lietuvos kareivėlis savanoris padavė Tėvynę į teismą. Kokia čia
Tėvynė, kurioje mamytė ir tėvelis nepaaiškina, kad Lietuvos miškuose ir net miestuose be galimų pasirodyti „žaliųjų žmogeliukų“ pasitaiko ir erkių, o karo vadai neinstruktuoja, kaip elgtis, užklupus tokiam
pasalūniškam grobuoniui.
(https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/06/24/
news/po-erkes-ikandimo-susirges-karys-i-teisma-padave-lietuvoskariuomene-10865863/)
Karštoji pilnatis nepasigailėjo ir niekam nieko blogo nedarančių
bei nelinkinčių feisbuko burbulo gyventojų. Pavilnijos burbuliuko
feisbukėnams pasirodė pati Fata Morgana! „Šiandien buvo partrenktas briedis Gurių gatvėje, prie Minsko plento. Medžiotojai jį nušovė. Liko mama briedė. Policija įspėjo šioje atkarpoje savaitę važiuoti
iki 40 km/h greičiu, nes briedė mama tikrai klaidžios šioje vietoje ir
ieškos savo jauniklio. Kaimynai kaip tik matė pirmadienį ryte netoli statomo namo Ribiškių take tris medžiotojus, kurie galimai bandė
medžioti Pavilnio regioniniame parke. Jie galimai ir pabaidė gyvūnus,
kurie išėjo į gatvę“, – rašoma „Facebook“.
Sutrikus ofiso kondicionavimui, Delfi sensacingą temą išplėtojo...
(https://www.delfi.lt/grynas/gamta/sostineje-netiketas-susidurimas-su-medziotojais-gyventojai-ispeja-apie-ginkluotusvyrus.d?id=81573279)
Kraupi mėnulio ir visuotinio klimato atšilimo sąjunga pramušė
net valdžios bunkerio sienas. Iš ten perkaitusi minia sulaukė dar nuo
tų laikų, kai pitekantropai slėpdavo nuo gentainių neapgraužtą kaulą, saldžiausios žmonijos žinios: looobiiis, miiiliiijaaardaaas, po kelmaiiiiis!!!
Kaip sakė vienas garsus tautosakos personažas, įrodyti negaliu,
bet viena kūno vieta tikrai jaučiu...
Sveiki sulaukę vidurvasario. Nesukirmijusių baravykų!
							
Eugeniujus TIJUŠAS

P.S. Sakoma, kad istorija yra geriausia mokytoja. Malonaus gero
autoriaus gero straipsnio skaitymo.
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Laikinosios medžioklės taisyklės (priimtos 1920 06 15)
buvo paruoštos prieškarinių carinės imperijos teisės
aktų pagrindu, atsižvelgiant į atsiradusias naujas valdžios struktūras ir kai kurią mūsų krašto specifiką. Jose
nurodyta, kad medžioklės tvarkymas pavedamas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijai (vėliau – Žemės
ūkio ministerijai). Jas paruošė šiai ministerijai pavaldaus
Miškų departamento vadovas prof. Povilas Matulionis.
Taisyklės visiškai uždraudė briedžių, elnių ir kurtinių
medžiokles, nustatė trumpesnius nei buvusius carinius
medžioklės terminus ir kiek didesnius ieškinius už neteisėtą medžioklę.
Tuoj po taisyklių priėmimo 1920 m. liepos 9 d.
Gamtos tyrimo stotyje surengtas steigiamasis Lietuvos medžiotojų draugijos susirinkimas, kuriame nutarta paruošti reikalingus dokumentus ir įteisinti įkuriamą Taisyklingosios medžioklės draugiją. 1921 m. vasarą
buvo nustatyti įkainiai ir paruoštas valstybinių miškų
nuomos sutarties su Taisyklingos medžioklės draugija
projektas. Dar tais pačiais metais šiai draugijai išnuomota 6 metų laikotarpiui 647 265 ha valstybinių miškų (juose – 1730 ha vandenų), imant nuomos mokestį metams
po 10 skatikų už hektarą. Įvedus nacionalinę valiutą –
litą, 1923 m. nustatytas 20 centų mokestis už 1 ha, bet
medžiotojams pradėjus protestuoti jis 1924 m. buvo sumažintas iki 5 centų už 1 ha.
Taisyklingosios medžioklės draugija tapo valstybinių
miškų nuomos monopolininke, nes kitiems juridiniams
bei fiziniams asmenims šie miškai buvo nenuomojami.
Kiti savo interesus galėjo tenkinti tik privačiame sektoriuje. Tai kėlė tam tikras problemas ir nepasitenkinimą,
nes žemės reformos metu vykdant dvarų miškų nacionalizavimą, privačių miškų liko nedaug ir jie buvo išsibarstę nedideliais plotais. Tokia padėtis buvo labai naudinga
Taisyklingosios medžioklės draugijai, nes paskatino vos
ne privalomą daugumos medžiotojų, o ypač gyvenančių
mieste, įstojimą į šią draugiją.
Tokiu būdu jau 1921 m. susikūrė 15 draugijos skyrių
su 1667 nariais, o 1922 m. – 22 skyriai su 3771 nariu. Nuo
1924 m. draugijos narių skaičius pradėjo mažėti ir 1928
m. tebuvo apie 3000.
Šiais laikais kai kas užduoda klausimą, kodėl tada
medžiotojai nepasivadino tiesiog Lietuvos medžiotojų
draugija, o būtinai pridėjo žodžius – „taisyklingosios medžioklės“. Reikia suprasti, kad tiek XIX a., tiek po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo medžiojama intensyviai, bet neorganizuotai ir netaisyklingai. Šios draugijos
1922 m. liepos 16 d. vykusiame metiniame suvažiavime
pažymėta: daugybė medžiotojų – plėšikų sudaro tikrąją
mūsų krašto žaizdą, nes jie mažne galutinai nuvalė Lietuvą nuo medžiojamųjų gyvūnų.
Į LTMŽD susibūrę išsilavinę ir atsakingesni žmonės
matė būtinybę keisti nusistovėjusią tvarką, kad išsaugotų nykstančios faunos likučius ir pradėtų medžioti pagal teisės aktuose nustatytą tvarką. Jau carinėje Rusijos
imperijoje nuo 1862 m. pradėjo kurtis atskiros taisyklin-

mEDŽIOKLė

Medžioklės reguliavimo ir veiklos peripetijos
tarpukario Lietuvoje (1920–1940 m.)
„Atkūrus šalies nepriklausomybę naujų teisės aktų rengimas reguliuoti medžiokles su turimomis pajėgomis buvo
nelengvas dalykas. Dar sunkiau buvo keisti žmonių požiūrį į laukinę gyvūniją ir jos naudojimą. Manome, kad tas
laikotarpis paliko daugiau gerų nei blogų pavyzdžių ir verta žinoti šių laikų medžiotojui“, – rašo Algirdas Brukas
knygoje „Medeinės takais“ apie naujų medžioklės reguliavimo principų bei organizacinių struktūrų atsiradimą
tarpukario Lietuvoje ir vykusias peripetijas tarp medžiotojų vadovų.

gosios medžioklės draugijos. Taigi, šie žodžiai atėjo iš carinių laikų kartu su siekiu
pakeisti buvusią „netaisyklingą“ padėtį.
Draugijos skyriai atsirado tuo metu
visose buvusiose 20 apskričių ir dar Prienuose bei Žeimelyje. Du pastarieji skyriai
faktiškai susikūrė Kaune, tik buvo užregistruoti kitur. Matyt, su ta intencija, kad
vienoje apskrityje oficialiai nebūtų daugiau kaip vienas draugijos skyrius, nes tą
draudė draugijos įstatai. Daugumą Prienų skyriaus medžiotojų sudarė laikinosios
sostinės karininkai, o Žeimelio – jos valdininkai bei medžiojantys menininkai.

Kelių draugijų atsiradimas
Kaune susibūrė 3 draugijos, nors pagal įstatus kiekvienoje apskrityje turėjo būti vienas draugijos skyrius, į kurį turėjo jungtis

Leidinio ,,Medeinės takais“ iliustracijos

Žurnalas medžiotojams pradėtas leisti 1927 m.

Tadas Ivanauskas paukščių medžioklėje

fiziniai asmenys (medžiotojai). Matyt, laikinojoje sostinėje, esant dideliam medžiotojų skaičiui, organizuoti visą veiklą, o
ypač konkrečias medžiokles, buvo pernelyg sudėtinga, todėl dirbtinai buvo kuriamos trys draugijos. Kol neišsiaiškinau šių
niuansų, niekaip negalėjau suprasti, kad
LTMŽD Kauno skyriuje buvo mažiau medžiotojų nei kokioje nors Kretingoje, Marijampolėje ar Raseiniuose. Sudėjus į vieną vietą Kauno, Prienų ir Žeimelio skyrius,
gauname realesnį vaizdą apie Kaune buvusių medžiotojų skaičių. Jų 1921 m. buvo
324, 1924 m. – 412, Kauno medžiotojai
nuomavo 83,4 tūkst. ha valstybinių miškų.
Iš kitos pusės žiūrint, kelių draugijų atsiradimas Kaune iki galo nėra aiškus. Gal
būt patiems pažeidinėti pirmuosius, vos
patvirtintus draugijos nuostatus, atrodė
nekorektiška. Teisė turėti apskrityje du ar
daugiau skyrių atsirado tik 1929 m. priimtuose įstatuose, tačiau ir tada Kaune neatsirado tos pačios draugijos keleto skyrių.

Tarpukario Lietuvoje įtakingu medžiotoju buvo
operos grandas Kipras Petrauskas

Kiek vėliau įsikūrė antrasis skyrius tik Alytuje, į kurį susibūrė Antano Rukuižos vadovaujami dviejų miškų urėdijų ir Alytaus
aukštesniosios miškų mokyklos miškininkai medžiotojai. Nors Prienų bei Žeimelio medžiotojų draugijos skyriai iš sąrašų
išnyko, bet kai kuriuose dokumentuose ir
nuo 1927 m. leistame „Medžiotojo“ žurnale randame XX a. IV dešimtmetyje šalia pagrindinės – Lietuvos taisyklingosios
medžioklės ir žūklės draugijos – minimas
Kaune funkcionavusias medžiotojų draugijas: Lietuvos karininkų medžiotojų draugija ir Taisyklingos medžioklės mėgėjų
draugija. 1936 m. vietoje Taisyklingosios
medžioklės ir žūklės draugijos pagal naujo Draugijų įstatymo reikalavimus įkūrus
Medžioklės draugijų sąjungą, minėtos dvi
draugijos į sąjungą neįstojo. Tas leidžia hipotetiškai manyti, kad trys draugijos Kaune atsirado ne tik dėl organizacinių sunkumų, o ir dėl kitų priežasčių.
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Tarpukario Lietuvos medžiotojo bilietas

Medžioklės veikėjų tarpusavio
santykiai
Išskirtinai geri buvo tik miškininkų vadovo prof. Povilo Matulionio ir pirmojo
medžiotojų vadovo prof. Tado Ivanausko
santykiai. Nuo 1924 m. pradžios P. Matulioniui pasitraukus iš ŽŪM viceministro posto, miškininkų ir medžiotojų santykiai gerokai pablogėjo. Tas jaučiasi iš
nuolatinio reikalų aiškinimosi „Mūsų girių“ ir „Medžiotojo“ žurnalų puslapiuose.
Vėliau nedraugiškai klostėsi prof. T. Ivanausko santykiai su kylančia nauja miškininkų žvaigžde Antanu Rukuiža, pasibaigę T. Ivanausko išstūmimu iš Medžiotojų
sąjungos vadovo ir „Medžiotojo“ atsakingojo redaktoriaus posto. Iki 1939 m. išėjo 34 žurnalo numeriai, redaguoti prof. T.
Ivanausko, o 1939–1940 m. išleista 12 numerių, redaguotų Antano Rukuižos.
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Pranešimas apie medžioklėms išnuomotus
valstybinius miškus

Prof. T. Ivanausko oponentu buvo ir
Girdžių dvaro girininko sūnus, baigęs
aukštuosius teisės mokslus Peterburge,
valdininkas Feliksas Janušauskas, Lietuvos šaudymo rinktinės narys, vienas iš
aktyviausių tarpukario medžiotojų. „Medžiotojo“ žurnale prof. T. Ivanauskas patalpino viešą atsakymą F. Janušauskui, kad
jo straipsnio apie medžioklę nespausdins,
nes „...jis panašus į įžangą, o pats vienas
nieko neduoda“. Reaguodamas į tai F. Janušauskas daugiau rašinių nesiūlė, bet toliau aktyviai dalyvavo medžiotojų veikloje,
vadovavo jo iniciatyva sukurtai Taisyklingosios medžioklės mėgėjų draugijai.
Ketvirto dešimtmečio antroje pusėje
jo pavaduotoju buvo išrinktas lietuviškos
operos primarijus Kipras Petrauskas, tarp
narių buvo nemažai Kauno valdininkijos
ir meno elito atstovų. Lyderiauti linkusių

žmonių konfliktėliai nepasitarnavo medžiotojų organizacijų vieningumui.
1940 m. liepą uždarant visuomenines
organizacijas, pagal išlikusius turto perėmimo aktus Kaune buvo šios medžiotojų organizacijos: Lietuvos medžioklės
draugijų sąjunga (LTMŽD centrinis aparatas), Kauno medžiotojų draugija (buvęs
LTMŽD draugijos Kauno skyrius), Medžioklės draugija „Mėgėjų sportas“, Taisyklingosios medžioklės mėgėjų draugija,
Krašto apsaugos ministerijai priklausiusi
Karininkų medžiotojų draugija (uždaryta
1940 m. pabaigoje).
Šie duomenys patvirtina faktą, kad
tarpukario Lietuvos Kaune veikė 4 atskiros medžiotojų organizacijos, Klaipėdos
krašte – Mažosios Lietuvos medžiotojų
draugija, Vilniaus krašte – lenkiškoji Vilniaus medžiotojų draugija. Dauguma apie
medžioklės istoriją rašiusių autorių šiuos
faktus nutylėjo, nors juos patvirtinančius
duomenis galima rasti 1924 m. išėjusiame
Žemės ūkio ministerijos metraštyje, kituose statistiniuose leidiniuose bei periodikos publikacijose. Apie tai trumpai užsimenama ir „Medžiotojo“ bei „Mūsų girių“
žurnaluose. Apie Karininkų medžiotojų
draugijos funkcionavimą Kaune 1935–
1940 metais užfiksuota Lietuvos Centrinio
valstybinio archyvo pažymoje.
(tęsinys kitame numeryje)
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LMS prezidentas prof. E. Bartkevičius kvietė jaunuosius miško
bičiulius ateityje rinktis miškininko ar ekologo profesiją

Konkurso nugalėtojai – Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos JMB būrelio
„Miško meistreliai“ komanda (dešinėje – vad. Romas Kupčinskas)

Konkurso „Miško draugas“ nugalėtojų
laukia vasaros stovyklos
VSTT Nacionaliniame lankytojų centre gegužės 28 d. vyko
JMB konkurso „Miško draugas“ finalinis renginys, kuriame dalyvavo per šimtą jaunųjų miško bičiulių ir jų vadovų.
JMB sambūrio veiklą kuruojanti VSTT darbuotoja Diana Rakauskaitė pristatė šio konkurso nugalėtojus: I vieta skirta Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos JMB būreliui „Miško meistreliai“
(vadovas Romas Kupčinskas), antroji – Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos būreliui „Girinukas“ (vadovė Loreta
Pocienė), trečioji – Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos
būreliui „Eiguliukai“ (vadovė Vaida Sarapienė).
Pasveikinti konkurso nugalėtojų ir įteikti prizus atvyko VSTT
direktorius Albertas Stanislovaitis, Valstybinių miškų urėdijos
direktorius Marius Pulkauninkas, Lietuvos miškininkų sąjungos
prezidentas prof. Edmundas Bartkevičius. Sveikindami prizininkus, jie sakė laukiantys miško mylėtojų saugomose teritorijose,
valstybiniuose miškuose, o prof. E. Bartkevičius kvietė apsilankyti ir VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultete, kur ateityje galėtų
studijuoti miškininkystę ir ekologiją.
Konkurso aktyviausiais dalyviais įvardinti šie JMB būreliai: „Miško meistreliai“ iš Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos (vad. Romas Kupčinskas), „Girinukas“ iš Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos (vad. Loreta Pocienė) ir
„Atžalynas“ iš Viešvilės pagrindinės mokyklos (vad. Vaida Jakaitytė), „Eiguliukai“ iš Panevėžio r. Miežiškių pagrindinės mokyklos
(vad. Vaida Sarapienė), „Jaunuolynas“ iš Raseinių prezidento Jono
Žemaičio gimnazijos (vad. Kristina Ražienė), „Verkniukai“ iš Trakų r. Aukštadvario gimnazijos (vad. Česlova Pociūnienė), „Gamtos bičiuliai“ iš Panevėžio r. Paliūniškių pagrindinės mokyklos
(vad. Vaida Sarapienė), „Girinukai“ iš Anykščių r. Troškūnų Kazio
Inčiūros gimnazijos (vad. Rasa Gaidienė), „Bebriukai“ iš Trakų r.
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Onuškio Donato Malinausko gimnazijos (vad. Alma Žukauskienė),
„Skroblas“ iš Tauragės r. Žygaičių gimnazijos (vad. Viktorija Beitienė),
„Lūšiukai“ iš Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (vad. Jūratė Taučiuvienė). Aktyviausi 7 mokiniai iš kiekvienos
JMB komandos gavo pakvietimus į savaitės trukmės vasaros stovyklas „Mūsų žalioji vasara“ saugomų teritorijų gamtos mokyklose (Sirvetos RP, Varnių RP, Dzūkijos NP, Žagarės RP).

Paukščiai vaikų piešiniuose
VSTT Nacionaliniame lankytojų centre tuo metu buvo eksponuojama piešinių paroda apie Lietuvos paukščius – Vilniaus vaikų
ir jaunimo klubų „Liepsnelė“, „Žvaigždutė“, „Meteoras“ ir Vilniaus
Sirokomlės gimnazijos mokinių dailės pamokų metu vykdyto projekto „Lietuvos paukščiai“ darbai. Renginio dalyviai galėjo susipažinti su mūsų šalies paukščių rūšių įvairove, sparnuočių migracijos keliais, kaip bendraamžiai tai perteikia spalvomis ir linijomis.
Piešinių paroda „Lietuvos paukščiai“ lankytojus džiugino visą
birželio mėnesį.
MG inf.

Paukščiai vaikų piešiniuose

RIMONDO VASILIAUSKO nuotraukos

Konkurso „Miško draugas“ baigiamasis
renginys Vilniuje

Miškas ir visuomenė

Pirmoje eilėje – konkurso vertinimo komisija

Konkurso laimėtojai – Prienų „Žiburio“ gimnazijos JMB būrelio „Žiburiukai“
narės (iš kairės): vienuoliktokės Ugnė Karpavičiūtė, Airida Vaikšnytė, Paulina
Mozūraitė ir jų vadovė mokytoja metodininkė Rasa Kučinskienė

Į Čekiją važiuos Prienų gimnazijos „Žiburiukai“

B

irželio 5 d. minint Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Molėtų rajone, Mindūnuose esančiame Ežerų žvejybos muziejuje
surengtas nacionalinis konkursas šalies jaunųjų miško bičiulių būreliams, siekiant atrinkti atstovus į rudenį Čekijoje vyksiantį
baigiamąjį konkursą „Jaunimas Europos miškuose“. Į nacionalinio
konkurso atranką atvyko 14-os JMB būrelių atstovai su vadovėmis.
Konkurso dalyvius pasveikino Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausioji specialistė Rūta Vižlenskienė, Ežerų žvejybos muziejaus vedėja Alfreda
Petrauskienė. Jaunųjų miško bičiulių darbus vertino autoritetinga
komisija: pirmininkas – VSTT direktorius Albertas Stanislovaitis bei nariai – VSTT vyr. specialistė Diana Rakauskaitė, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcijos Biologinės įvairovės skyriaus ir
Labanoro regioninio parko ekologas Darius Kavšinas, VDU ŽŪA
Miškų ir ekologijos fakulteto atstovas Mindaugas Maksvytis,
gamtininkas, miškininkas Andrejus Gaidamavičius.
Konkurso dalyviams viską išdėstyti reikėjo glaustai,
kad sutilptų į apie 3 val. trukusią pranešimų sesiją. Pirmieji sesiją pradėjo raseiniškiai iš Prezidento Jono Žemaičio
gimnazijos (jų JMB būrelis „Jaunuolynas“ šiemet prisistatė 2 komandas). Priminsiu, jog pernai šio būrelio atstovai
tapo nacionalinio konkurso „Jaunimas Europos miškuose“
nugalėtojais.
Dauguma pranešimų buvo susiję su miškais ir ekologija. Pavyzdžiui, raseiniškiai pristatė 2 pranešimus „Miškas
kaip vandens kaupėjas“ ir „Pelkinių miškų svarba bei priežiūra“, Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos JMB būrelis „Lūšiukai“ – „Miškų kirtimo įtaka vandens ciklui“ ir „Miškas ir vanduo“, Anykščių r. Troškūnų
Kazio Inčiūros gimnazijos JMB „Girinukas“ – „Miškas
ir vanduo: teigiami ir neigiami aspektai“ ir „Miškai, kaip
vandens naudotojai ir saugotojai“, Ignalinos r. Vidiškių
gimnazijos JMB „Ažvinčiai“ – „Aliuvinių miškų reikšmė
Reino upei“, Prienų „Žiburio“ gimnazijos JMB „Žiburiukai“ – „Pelkiniai miškai Punios šilo gamtiniame rezervate
– vandens naudotojai bei saugotojai“, Kėdainių „Atžalyno“
gimnazijos JMB „Gamtos vaikai“ – „Skinderiškio dendro-

loginis parkas vandens telkinių apsuptyje“. Kauno r. Kulautuvos
pagrindinės mokyklos JMB „Kultuvėlė“ pristatė net 3 pranešimus.
Po pranešimų pasistiprinę sočia žuviene besivaržantieji turėjo
parodyti anglų kalbos žinias, išlaikyti miškininko A. Gaidamavičiaus egzaminą girioje.
Kiek atsipūtę nuo kaitros pavėsyje visi laukė vertinimo komisijos verdikto: kiek balų pelnė ir atitinkamai kurią vietą užėmė.
Šių metų nacionaliniame konkurse pirmąją vietą pelnė ir laimingąjį bilietą kelionei į Čekiją gavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos JMB
būrelis „Žiburiukai“ (jų vadovė – mokytoja metodininkė Rasa Kučinskienė). Pernai jos auklėtinės nacionaliniame konkurse pelnė
antrąją vietą.
Atrankos vadovas Albertas Stanislovaitis padėkojo kiekvieno
JMB būrelio vadovei, įteikdamas padėkas ir dovanėles.
Augustas UKTVERIS
Po konkurso...
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Albertas Garbinčius
1944 02 04 – 2019 05 20
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unkios ligos palaužtas gegužės 20 d.
mirė matematikas-programuotojas
Albertas Garbinčius, 45 aktyvaus gyvenimo metus paskyręs Lietuvos miškams
ir miškininkystės mokslui. Jis ėjo 76-tus
metus.
Alberto gimtinė – Šiaulių rajono
Beržtvų kaimas. Baigęs 1961 m. Kuršėnų
vidurinę mokyklą, jis studijavo matematiką Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos-matematikos fakultete. Dar besimokydamas trečiame kurse, pradėjo dirbti
programuotoju universiteto Matematikos
skaičiavimo katedroje, vėliau skaičiavimo
centre.
1969 m. baigęs studijas perspektyvus
specialistas buvo pakviestas dirbti į Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institute besikuriančią Matematinių metodų
laboratoriją. Čia jis domėjosi matematiniu modeliavimu, labai aktyviai įsijungė į
institute tuo metu vykdomą šios krypties
mokslinių darbų sritį. Miškų institute 14
metų dirbo vyr. moksliniu bendradarbiu,
vėliau – Automatizuoto valdymo sistemos ruošimo grupės vadovu.
A. Garbinčius vienas ir su bendraautoriais paskelbė 11 mokslinių straipsnių.
Išskirtinis jo darbas – apie Lietuvos miškuose augančių pagrindinių medžių rūšių stiebų formrodžių matematinius modelius, kurių dalis sėkmingai naudojami
ir iki šiol dabartinėje miškų inventorizacijos, miškotvarkos praktikoje. Miškų institutui įsijungus į automatizuoto
valdymo sistemos miško ūkyje kūrimo
projektą, palaipsniui A. Garbinčiui teko
pereiti nuo kūrybinio darbo prie šios sistemos posistemių projektavimo ir jų realizavimo kompiuterinėse programose,
spręsti visus miškų sistemos ankstyvojo kompiuterizavimo sunkumus, diegti greitai besikeičiančias skaičiavimo
mašinas, pradedant NAIRI-S, vėliau
MINSK-32 ir galiausiai personalinius
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kompiuterius. Taip palaipsniui susiformavo A. Garbinčiaus 45 metų aktyvios
veiklos darbo profilis – esamų miškininkystės normatyvų tobulinimas, juos modeliuojant bei pritaikant vartotojui naudoti patogia kompiuterine forma.
Paminėtini jo vieni pirmųjų svarbesnių darbų – biržių materialinis piniginis
įvertinimas, miško želdinių ir sodmenų
inventorizacijos programos, kurios labai
greitai buvo pripažintos miškininkų gamybininkų. Biržių įvertinimo programa
pradžioje veikė sortimentinių lentelių pagrindu, vėliau jam lenteles konvertavus į
modelius – jų pagrindu. Tobulėjant matavimo technikai, modeliams, visos Alberto
sukurtos programos buvo lydimos jo paties visą gyvenimą.
Kolega labai kvalifikuotai atlikdavo ne
tik jam priklausančias užduotis, bet ir geranoriškai vykdė bendradarbių prašymus,
todėl buvo visų gerbiamas, o vadovybės
giriamas ir skatinamas.
1983 m. buvo pakviestas dirbti į Lietuvos miškotvarkos įmonę grupės vadovu. Čia jis tapo vienu iš svarbiausių programuotojų, kuriant originalią, labai
efektyvią duomenų bazių valdymo sistemą, kuri buvo pavadinta DBVS L ir plačiai
naudojama ne tik Lietuvoje, bet ir buvusios TSRS respublikose.
Vykstant reformoms, jis tęsė savo pamėgtus darbus Valstybiniame miškotvarkos institute, Valstybinėje miškotvarkos
tarnyboje, vėliau iki 2014 m. gegužės mėn.
Valstybinėje miškų tarnyboje.
A. Garbinčiaus sukurtos taksacinių
duomenų įvedimo, koregavimo, peržiūros, ugdomųjų kirtimų projektavimo,
taksacinių duomenų aktualizavimo, duomenų konvertavimo iš skaitmeninio taksoraščio formato į L sistemą ir atvirkščiai
programos yra aktualios ir šiandien.
Vieni iš svarbesnių pastarojo meto A.
Garbinčiaus darbų buvo: planuojamų ir

įvykdytų kasmetinių pagrindinių miško
kirtimų valstybiniuose miškuose analizės
ir sąvado, privačių miškų miškotvarkos
projektų kasmetinio sąvado, miškų kadastro duomenų aktualizavimo, kirtimo
normos ir sortimentinės struktūros pagal
Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis įvertinimo programos.
Albertas visuose kolektyvuose labai
greitai pelnydavo bendradarbių pagarbą,
nes dėl bendrų ir bendradarbių interesų
jis buvo linkęs aukoti savo laiką, neatsisakydavo padėti net ir sunkiai kovodamas
su užklupusia liga.
Laisvalaikiu Albertas buvo užkietėjęs žvejys, Kauno mariose turėjo net savo
žvejišką „darbo vietą“ ir ankstyvą rytą
galėjai sužinoti – „kimba ar nekimba“...
Jis džiaugdavosi laimikiais, o labiausiai,
kad galės pavaišinti anūkus. Taip pat labai mėgo sodininkauti, imdavosi kūrybos
– žilvyčio vytelės jo rankose pavirsdavo
gražiausiais pintais dirbiniais.
Mūsų atmintyje jis išliks kaip puikus,
išskirtinai patikimas savo srities specialistas, draugiškas, reto darbštumo žmogus, turintis subtilų humoro jausmą, paskaidrindavęs bendradarbiams nuotaiką.
Albertas buvo ir atsidavęs šeimai žmogus: su žmona Ona užaugino dukras Rasą
ir Vilmą, rūpinosi ir mylėjo savo artimuosius, džiaugėsi augančiais anūkais.
Albertas Garbinčius palaidotas Kauno rajono Šlienavos naujose kapinėse.
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
velionio žmonai Onai, dukroms Rasai ir
Vilmai, jų šeimomis ir visiems jį pažinojusiems, bendradarbiams.
Bendradarbių vardu –
Andrius Kuliešis, Julius Juodis

Išėję negrįžti

Juozas Balkus

1933 08 26 – 2019 05 24
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idamas 86-uosius metus, gegužės
24 d. išėjo Anapilin buvęs ilgametis
Vilniaus miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininkas, visuomenininkas Juozas Balkus, Vilnijos krašto miškams skyręs
42-us darbingiausius metus.
Artimųjų ir bičiulių teigimu, Juozo
gyvenimas ir veikla daug metų balansavo
tarp miesto ir kaimo, tarp ūkinių miško
darbų ir širdžiai mielos kultūrinės veiklos.
Save jis laikė dzūku – gimė ir augo Trakų
rajono Onuškio valsčiaus Genionių kaime,
kur buvo giminės šaknys. Pokaryje, 1945
m. tėvams persikėlus gyventi į Vilnių, jis
turėjo pritapti prie miesto gyvenimo, mokėsi Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje.
Kaimietiška kilmė ir tėčio praktinis patarimas nulėmė profesijos pasirinkimą –
stojo mokytis į Vilniaus miškų technikumą, nors svajojo būti lakūnu. Baigusį 1956
m. technikumą paskyrė Šalčininkų miškų
ūkio Rūdninkų girininkijos girininko padėjėju, 1959 m. perkėlė girininkauti į Vilniaus miškų ūkio Kalvelių girininkiją, netoli Baltarusijos pasienio. Nors kraštas
aplink Keną ir Šumską buvo daugianacionalinis, iš Vilniaus kasdien atvažiuojantis
lietuvis girininkas su visais rasdavo bendrą kalbą, nekonfliktuodamas čia išgirininkavo iki 2000 metų, dar metus dirbo
eiguliu. Vietiniai kelis dešimtmečius rinko
girininką į Kalvelių apylinkės tarybą.
Kaip ir pridera girininkui, Juozas paliko ryškius pėdsakus šiame krašte atkurdamas, veisdamas naujus miškus, ypač kai
1964 m. iš tuometinio Šumsko tarybinio
ūkio buvo perduota girininkijai netinkamos žemės ūkiui žemės ir jose želiantys
menkaverčiai baltalksnynai. Šių žemių apželdinimui ir baltalksnynų rekonstrukcijai
vertingesnėmis rūšimis jis skyrė daug dėmesio, ieškodavo šį darbą išmanančių žmonių – į miškasodžio talkas pavasariais iš
kaimų ateidavo būrys sodintojų. Vilniaus
miškų urėdijoje dirbusių specialistų teigi-

mu, Kalvelių girininkijoje įveisti miško želdiniai buvo vieni geriausių miškų urėdijoje.
Juozas miškų atkūrimo klausimais noriai
diskutuodavo kolektyvo susirinkimuose,
nepabijodavo savo argumentuotą nuomonę
išsakyti ir revizuojančiam pareigūnui.
Deja, nemažai girininko J. Balkaus
kantriai ne miško žemėse veistų, augintų,
puoselėtų jaunuolynų nepriklausomybės
metais buvo privatizuoti, neugdomi apaugo lapuočiais, pasikeitė ir požiūris į šį miškininkų ilgametį triūsą.
Girininkui teko Kalveliuose imtis ir ne
miškininkiškų darbų: pirmiausia ūkiniu
būdu įsirengti privažiuojamą kelią iki girininkijos sodybos Užtilčių kaime, renovuoti seną girininkijos būstinę, vėliau atstatyti
durpininkų sunkvežimių sulaužytą medinį tiltą per Vilnelės upę, ruošti pušų kelmų
dervuolius miško chemijos pramonei. Kalvelių girininkijos miškus kerta į dvi dalis
geležinkelis iš Vilniaus į Keną bei plentas į
Šumską, nepriklausomybės metais atsirado ir pasienio postas. Tad visad čia buvo
gausu ir miškų lankytojų, jų patogumui
teko rengti poilsiavietes, kai kuriose buvo
net švenčiamos šeimų šventės.
Vilniaus miškų ūkio miškininkai keliolika metų girininką Juozą Balkų rinko profsąjungos komiteto pirmininku, būdami tikri, kad jis tinkamai rūpinsis jų socialiniais
reikalais.
Kai dauguma to meto miškininkų buvo
įpratę laisvalaikį leisti medžioklėje, žūklėje ar „linksmose kompanijose“, Juozas nuo
įsikūrimo 1984 m. tapo aktyviu miškininkų folklorinio ansamblio „Nalšia“ dainininku ir šokėju: turėjo tenoro balsą, tad
pirmas galėjo užvesti bet kokią dainą. Jis
padėjo šio ansamblio įkūrėjui R. Klimui
burti kitus meno saviveiklos entuziastus, į
šią veiklą įtraukė ir medikę žmoną Marytę.
Išpopuliarėjusi miškininkų „Nalšia“
buvo pakviesta koncertuoti 1988 m. spalio
22-23 d. Vilniuje vykusiame steigiamajame

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavime, vėliau kviesta į kitus masinius renginius.
Nalšiečiai noriai koncertavo ir miškininkų
renginiuose. 1989 m. aktyviam ansamblio
dalyviui Juozui Balkui buvo suteiktas Lietuvos meno saviveiklos žymūno vardas.
Išėjęs dar jėgingas 2001 m. į pensiją,
Juozas iki 2018 m. sostinės Žirmūnų mikrorajone dirbo Tuskulėnų gatvės daugiabučių bendrijos „Žiburėlis“ pirmininku,
ėmėsi namų renovacijos. Pasak artimųjų,
Juozo netraukė, kaip kitų miškininkų, medžioklė, žvejyba, sodininkavimas ar privati
miškininkystė. Todėl neįsigijo nei kolektyvinio sodo, nei už investicinius čekius galimo pirkti miško sklypo, pardavė ir paveldėtą senelių miškelį.
„Nalšioje“ nelikus buvusių bendradarbių miškininkų, iš ansamblio išėjo ir Juozas. Pakviestas R. Klimo dalyvavo atkurtos
Rytų Lietuvos švietimo draugijos „Rytas“
veikloje, su kultūrine, švietėjiška programa
juodu važinėjo į Šalčininkų, Vilniaus rajonų lietuviškas mokyklas. Šventadieniais
kartu su folkloro ansamblio ,,Ūla“ giedoriais Juozas sielos atgaivai giedojo Vilniaus
katedroje, giesmėmis palydėdavo į sostinės
kapines garbius vilniečius. Tai padėjo jam
išgyventi ir 8 metus trukusią našlystę...
Su Juozu buvo malonu bendrauti ir
kitiems miškininkams: jis domėjosi bendromis miškininkų veiklos permainomis,
prenumeravo ,,Mūsų girias“, kas mėnesį
ateidavo į redakciją jų atsiimti, pasidalindavo naujienomis.
Gegužės 26 d. artimieji, pažįstami palydėjome buvusį ilgametį girininką, meno
saviveiklos veteraną amžinam poilsiui į
sostinės Rokantiškių kapines, kur palaidota jo žmona Marytė.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio dukrą
Jūratę, sūnų Tomą, jų šeimas, kitus artimuosius.
Buvę bendradarbiai, „Nalšios“ bičiuliai
2019 birželis
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TIK TAI KAS BŪTINA
IR REIKALINGA!

„HUSQVARNA“ ĮRANKIŲ DIRŽAS „FLEXI“
Mes žinome kaip sunku dirbti atokiose vietose, kai susiduri su
įvairiomis netikėtomis situacijomis. Naujasis „Husqvarna“ įrankių diržas
„Flexi“ yra skirtas optimizuoti darbo eigą ir padidinti darbų
efektyvumą. Dėl ergonomiško svorio paskirstymo ir lanksčios sistemos
papildomiems įrankiams, aksesuarams ir priedams laikyti, judėti ir
dirbti tarp skirtingų darbo vietų bus daug paprasčiau ir patogiau.
Daugiau informacijos www.husqvarna.lt
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