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nę, kad būtina peržiūrėti Miško sanitarinės 
apsaugos taisykles ir Miško kirtimų taisy-
kles, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose 
draustiniuose, „Natura 2000“ teritorijose 
skirtose EB svarbos miško buveinių apsau-
gai būtina taikyti mažiau griežtus reikalavi-
mus dėl sanitariniu požiūriu pavojingų me-
džių pašalinimo.
rugpjūčio 24 d. Varnių regioninio parko di-
rekcija, siekdama prasmingai pažymėti LR 
Seimo paskelbtus Žemaitijos metus, suren-
gė Didžiąją žemaičių talką istorinėse vietose.

rugpjūčio26–30d.LAMMC Miškų institu-
tas Kaune surengė IUGB (Tarptautinės me-
džiojamųjų gyvūnų biologų sąjungos) 34-ąjį 
pasaulinį kongresą.

rugpjūčio  30d.Kelmės rajono savivaldybė-
je vyko Valstybinės miškų tarnybos pareng-
to Kelmės rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo 
projekto viešas svarstymas.

 Miško kelių remontas yra pripažintas vie-
nu iš prioritetinių bendrųjų miškų ūkio rei-
kmių darbų, todėl 2018 m. iš bendrųjų miškų 
ūkio reikmių finansavimo programos buvo 
skirta 3,2 mln. eurų, už kuriuos suremon-
tuota 717,47 km miško kelių su žvyro danga, 
didesnė jų dalis – privačiuose miškuose.

Aplinkos ministerija, siekdama objek-
tyviai įvertinti Valstybinių miškų urėdijos 
atliekamus miško kelių remonto darbus, už-
sakė nepriklausomą šių darbų kokybės įverti-
nimą. Patikrinimui atsitiktiniu būdu buvo at-
rinkti 125 miško keliai. Tyrimą ministerijos 
užsakymu balandžio-liepos mėn. atliko UAB 
„Darbasta“, patikrinusi 207 km valstybės biu-
džeto bendrųjų miškų ūkio reikmių finansa-
vimo programos lėšomis remontuotų kelių. 

Nustatyta, kad 2018 m. miško kelių prie-
žiūros ir taisymo darbai atlikti naudojant 
tinkamas medžiagas ir didžioji dalis sure-
montuotų miško kelių yra geros būklės, o 
pavieniais atvejais nustatytą broką  Valsty-
binių miškų urėdija įpareigota pašalinti.

Bendra miško kelių remonto sistema 
įdiegta ir taikoma nuo 2015 metų, kai įsiga-
liojus atitinkamoms Miškų įstatymo patai-
soms miško kelių ir susijusių miško žemės 
sausinimo sistemų įrenginių priežiūra ir tai-
symas visų nuosavybės formų miškuose yra 
finansuojamas valstybės biudžeto bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo programos 
lėšomis, o patį miško kelių remontą organi-
zuoja ir atlieka Valstybinių miškų urėdija. 

 Valstybinių miškų urėdija šių metų II pus-
mečio medienos pardavimo aukcionų būdu 

rugpjūčio2d. šalies Prezidentas Gitanas Nau-
sėda, vadovaudamasis LR Konstitucija, pasi-
rašė  dekretą, kuriuo vetavo LR Seimo liepos 
9 d. priimtas Miškų įstatymo   Nr. I-671 4-1 
straipsnio pataisas, ribojančias asmenų, turin-
čių pirmumo teisę įsigyti miškų ūkio paskir-
ties žemės sklypus, nuosavybės teises. LR Sei-
mas rugpjūčio 21 d. atmetė šį prezidento veto. 

rugpjūčio 6–10 d. šiaurinėje, kalnuotoje Če-
kijos dalyje Jablonece vyko 26-asis Europos 
miškininkų orientavimosi sporto čempiona-
tas, kuriame dalyvavo 350 miškininkų iš 15 
šalių. Šiais metais iš Lietuvos vyko 18 bėgi-
kų grupė, iškovojusi kelis aukso, sidabro ir 
bronzos medalius. Kitais  metais čempiona-
tas vyks Baltarusijoje, Gardine.

rugpjūčio 7 d. aplinkos ministras Kęstutis 
Mažeika nustatė papildomas apsaugos prie-
mones Punios šilui, siekdamas geriau suba-
lansuoti socialinius, aplinkosauginius ir ki-
tus visuomenės lūkesčius.

rugpjūčio 8–9 d. Nemuno deltos regioninia-
me parke surengtas Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos saugomų teritorijų įstaigų vadovų tra-
dicinis  susitikimas, kuris kasmet vyksta vis 
kitoje šalyje. Šių metų tema – Natura 2000 
teritorijos ir LIFE projektų valdymas. Susiti-
kime dalyvavo Lietuvos aplinkos ministeri-
jos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, 
Aplinkos projektų valdymo agentūros, Estijos 
aplinkos valdybos, Latvijos gamtos apsaugos 
agentūros, saugomų teritorijų direkcijų atsto-
vai, LIFE projektų ekspertai, mokslininkai. 
Surengta pažintinė išvyka po Nemuno deltos 
regioninio parko Natura 2000 teritorijas.

rugpjūčio 17 d. Aukštaitijoje, Antaviešės 
vienkiemyje šalia Peršokšnos upės, vyko 
gamtos festivalis „Vidur ežerų”, skirtas supa-
žindinti su Aukštaitijos nacionalinio parko 
ir Labanoro regioninio parko turtais.

rugpjūčio 22 d. Aplinkos ministerijoje su-
rengtas posėdis, kuriame diskutuota dėl 
būtinųjų sanitarinių miško kirtimų vykdy-
mo Punios šilo botaniniame-zoologiniame 
draustinyje. Posėdyje dalyvavo viceministrė 
R. Vaitkevičiūtė, ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų politikos grupės, Valstybinės 
miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdi-
jos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
specialistai. Pristatyti miško kenkėjų išpliti-
mo mastai ir pakenktų medžių kiekis šiame 
draustinyje. Prieita nuomonės, kad pavojin-
gų žalių medžių iškirtimą būtina atlikti iki 
spalio 15 d., norint, kad kenkėjai neišplistų 
toliau. Pasitarimo dalyviai išreiškė nuomo-
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delynų skaičių, juos modernizuoti ir įdieg-
ti centralizuotą valdymą.

Šių metų pradžioje parengta ir patvir-
tinta Valstybinių miškų urėdijos veiklos 
strategija, kuri nustato pagrindinius įmo-
nės tikslus ir uždavinius iki 2023 m.

Rugsėjį švenčiant Miškininko dieną, 
Valstybinių miškų urėdija kartu su visuo-
mene paminės svarbią sukaktį – miškų 
urėdijų įkūrimo Lietuvoje šimtmetį. An-
trąjį miškų urėdijų šimtmetį VMU pra-
dės atsinaujinusi – jau sukurtas naujasis 
įmonės logotipas bei prekės ženklo stiliaus 
knyga, kurie rudens pradžioje bus prista-
tyti ir visuomenei. Šiuo metu kuriama ir 
naujoji įmonės interneto svetainė.

Netrukus bus baigti priešgaisrinių au-
tomobilių, kirtimo technikos ir lengvųjų 
automobilių, taip pat paskelbti naujų uni-
formų ir darbo rūbų viešieji pirkimai.

„Esu dėkingas už man suteiktą galimy-
bę ir išreikštą pasitikėjimą. Darbas Valsty-
binių miškų urėdijoje buvo kupinas iššūkių, 
nelengvas, tačiau įdomus ir svarbus. Per pu-
santrų metų kartu su komanda padarėme ti-
krai daug, kad įmonė taptų tokia, kokia ji yra 
šiandien. Visai esamai ir būsimai komandai 
linkiu sėkmės bei motyvacijos toliau tęsti 
pradėtus darbus ir siekti užsibrėžtų tikslų. 
Dirbkime, kad Lietuvoje visada oštų miškas 
ir kad miške visiems būtų gera“, – palinkėjo 
kolektyvui M. Pulkauninkas, įmonei vado-
vavęs nuo 2018 m. kovo mėn.

 Aplinkos ministerija paskelbė konkur-
są VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ direkto-
riaus pareigoms užimti. Dokumentai prii-
mami iki rugsėjo 6 d. 

VMU vadovo pareigas laikinai eina di-
rektoriaus pavaduotojas Valdas Kaubrė.

pardavė 75 proc. pasiūlytos medienos, jos 
vidutinė kaina sumažėjo 22 proc., lyginant 
su 2019 m. I pusmečiu. Šiuo metu medie-
nos rinkos vertė kritusi apie 23 proc., lygi-
nant su 2018 metais.

Aukcionuose šių metų antram pusme-
čiui buvo pasiūlyta įsigyti 682,1 tūkst. m3 ža-
liavinės medienos ir 128,5 tūkst. m3  miško 
kirtimo liekanų. Iš viso varžėsi 196 medie-
nos pirkėjai, pateikę 3986 pasiūlymus.

Pagal UAB „Baltpool“ skelbiamą me-
dienos kainų indeksą, nuo 2018 m. pusme-
tinių aukcionų medienos vertė sumažėjo 
apie 23 proc., o atskirų medienos sortimen-
tų rinkos kainos mažėjimas siekia ir iki 40 
proc. Pagrindinių ir brangiausiai kainuo-
jančių medienos sortimentų iš pirmo karto 
parduotas beveik visas pasiūlytas kiekis, o 
kaina atskirais atvejais netgi buvo padidin-
ta, lyginant su nustatyta pradine. Tai rodo, 
kad galutinę kainą aukcionuose nulėmė 
konkurencija medienos rinkoje.

2019 m. II pusmečio medienos pardavi-
mo aukcionai vyko pagal Vyriausybės 2019 
m. birželio 19 d. patvirtintą Prekybos vals-
tybiniuose miškuose pagaminta mediena ir 
miško kirtimo liekanomis tvarką. Joje nu-
statyta, kad pradinė medienos kaina auk-
cionuose mažinama 20 proc. (skaičiuojant 
nuo 2018 m. pabaigoje vykusiuose aukcio-
nuose parduotos medienos kainos) bei pa-
pildomai pirkėjams suteikta teisė siūlyti iki 
20 proc. mažesnę nei pradinė kainą. Tokie 
dydžiai nustatyti atsižvelgiant į tai, kad ats-
kirų medienos sortimentų (popierrąsčių, 
plokščių medienos) ir miško kirtimo lieka-
nų rinkos kaina per pusmetį sumažėjo iki 
40 proc. Tą patvirtina ir aukcionų rezulta-
tai, kuomet dalis medienos liko neparduota 
ir šios medienos pardavimas dar sumaži-

nus jos pradinę kainą vykdomas pakartoti-
niuose aukcionuose. 

 „Valstybinių miškų valdymo reforma 
buvo didelis iššūkis dirbantiems Lietuvos 
miškuose. Praėjus 1,5 metų, kai buvo įkur-
ta Valstybinių miškų urėdija, matome, kad 
reforma įgyvendinama sėkmingai, atlikta 
daug svarbių darbų, veiklos rezultatai yra 
labai geri. Įmonė toliau tęs naują miškų re-
formos etapą“, – sakė rugpjūčio 1-ąją pa-
likdamas šios įmonės vadovo pareigas Ma-
rius Pulkauninkas. 

Pernai Valstybinių miškų urėdija tapo 
pelningiausia valstybės valdoma įmone, 
pasiekusia rekordinį normalizuotą grynąjį 
pelną – 55,3 mln. eurų. Kartu su sumokė-
tais dividendais ir pelno mokesčiu įmonė 
į valstybės biudžetą įnešė 61,4 mln. eurų.

Pirmaisiais veiklos metais vienas iš pri-
oritetų buvo darbai, susiję su darbuotojų 
darbo sąlygų gerinimu. 2018 m. padidintas 
darbo užmokestis daugiau kaip 400 miš-
kuose dirbančių specialistų: girininkų, gi-
rininkų pavaduotojų ir eigulių. Nuo 2019 
m. pradžios visoje įmonėje įsigaliojo nauja 
Darbo užmokesčio sistema, kuri užtikrina, 
kad tas pačias pareigas užimantys darbuo-
tojai gautų vienodą bazinį darbo užmo-
kestį. Per pusantrų įmonės veiklos metų 
vidutinis darbuotojų darbo užmokestis pa-
didėjo 28 proc. Be to, praėjusių metų pabai-
goje pasirašyta viena kolektyvinė sutartis 
imta taikyti visiems įmonės darbuotojams. 

Turto bankui buvo perduoti 255 nekil-
nojamojo turto objektai, įvairios paskir-
ties pastatai ir statiniai, nebenaudoti įmo-
nės tiesioginėms funkcijoms. Šiuo metu 
vykdoma medelynų veiklos optimizavimo 
programa, kurios tikslas – sumažinti me-

Rugpjūčio pradžioje baigėsi Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos su Suomijos valstybine įmone „Metsähallitus“ 2 metus 

Šiaurės Makedonijoje vykdytas ES lėšomis finasuotas Dvynių pro-
jektas „Gebėjimų efektyviai įgyvendinti ES reikalavimus gamtos 
apsaugos srityje stiprinimas”. 

Projektu siekta padėti Šiaurės Makedonijos, kuri planuoja sto-
ti į ES, gamtosaugininkams: supažindinta kaip rengiami gamto-
tvarkos planai, renkami duomenys apie potencialias Natura 2000 
teritorijas, dalinamasi gerąją patirtimi. 

Lietuvos saugomų teritorijų specialistų pagrindinė misija 
buvo parengti tvarkymo planus (rengėjai Rūta Baškytė, Arūnas 
Pranaitis, Ramūnas Lydis, Agnė Jasinavičiūtė). Gamtininkai Žy-
drūnas Preikša, Arūnas Balsevičius dalyvavo monitoringo veiklo-
se kartu su Suomijos specialistais. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus pava-
duotojos Rūtos Baškytės teigimu, visos suplanuotos projekto vei-
klos sėkmingai įvykdytos, perteikta Lietuvos saugomų teritorijų 

patirtis įgyvendinant ES Buveinių ir Paukščių 
direktyvų reikalavimus, parengtos vertinimo 
studijos ir gamtotvarkos planai potencialioms 
Natura 2000 teritorijoms (Prespa ežerui ir Pe-
lister nacionaliniam parkui), pateiktos reko-
mendacijos instituciniam stiprinimui, išleisti lankstinukai. Ti-
kimasi, kad Šiaurės Makedonijos gamtosaugininkai sėkmingai 
pasinaudos mūsų ir Suomijos kolegų perteikta patirtimi.

 Šią vasarą konkurso „Miško draugas“ dalyviams, aktyviausiems 
jauniesiems miško bičiuliams Valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba surengė 4 vasaros stovyklas „Mūsų žalioji vasara“ saugomų 
teritorijų gamtos mokyklose. Pirmoji stovykla vyko birželio 21–27 
d. Sirvėtos regioniniame parke,  antroji liepos 8–14 d. – Varnių 
regioniniame parke, trečioji liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. Dzūkijos 
nacionaliniame parke ir ketvirtoji rugpjūčio 14 – 20 d. Žagarės 
regioniniame parke.  
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IUGBpasauliniamekongrese–
diskusijosapiežmoniųirlaukinių
gyvūnųsambūvį

Oficialus kongreso atidarymas įvy-
ko rugpjūčio 27 d. Jo metu įžan-
ginį žodį kongreso dalyviams ir 

svečiams tarė Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro (LAMMC) Miškų instituto 
direktorius dr. Marius Aleinikovas, pasi-
džiaugęs atvykusiųjų mokslininkų gausa.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Bra-
zauskas pristatė LAMMC struktūrą, tyri-
mų kryptis, padėkojo renginio organiza-
toriams. Direktorius savo kalboje citavo 
mėgstamą knygų autorių Yuval Noah Ha-
rari, kuris rašė, jog dažnai filmų, knygų ar 
pasakų herojai yra miškų valdovai – lauki-
niai žvėrys, tačiau dabarties realybėje taip 
nėra – pasaulyje dominuoja žmonės ir jų 
auginami naminiai gyvūnai. Šiuo metu 

daugiau nei 90 proc. didžiųjų gyvūnų yra 
naminiai. G. Brazauskas kongreso daly-
viams palinkėjo atrasti atsakymą į klausi-
mą – ar žmonija vis dar turi vietos lauki-
niams gyvūnams?

Kauno rajono savivaldybės mero pava-
duotojas Antanas Nesteckis džiaugėsi, kad 
būtent LAMMC Miškų institutui suteikta 
galimybė organizuoti tokio lygio kongre-
są. Jis pabrėžė, kad mokslas ir praktika gali 
išspręsti daugelį aktualių problemų bei 
linkėjo, kad kongreso metu vykstančios 
diskusijos turėtų naudos ne tik Kauno ra-
jonui, bet ir visam pasauliui.

Renginio dalyviams dėkojo, produk-
tyvių diskusijų linkėjo ir kongreso organi-
zacinio komiteto vadovė, LAMMC Miškų 

Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų biologų sąjungos (International Union of Game Biologists) 34-asis pasaulinis 
kongresas šiemet vyko rugpjūčio 26-30 d. Kaune. Pagrindinė tema – „Laukinė gamta: sambūvis ar priešprieša?“. 
Renginį organizavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, Agrarinių ir miškų mokslų 
institutų asociacija. Pagrindiniais renginio rėmėjai – Lietuvos mokslo taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Į kon-
gresą atvyko per 200 mokslininkų iš viso pasaulio: Lietuvos, JAV, Australijos, Brazilijos, Italijos, Latvijos, Grai-
kijos, Kipro, Slovėnijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos, Baltarusijos, Vengrijos, Vokietijos, Lenkijos, Suomijos, 
Danijos, Švedijos, Čekijos, Ispanijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Estijos, Serbijos, Belgijos, 
Kroatijos, Liuksemburgo ir kt. šalių. Įvairių sričių mokslininkai perskaitė apie 70 pranešimų, kuriuose jie pristatė 
įvairius tyrimus, susijusius su miškininkyste, žemės ūkiu, medžiokle, rekreacija, urbanizacija, klimato kaita, eko-
sistemomis ir ekonomine plėtra bei žmonių ir laukinių gyvūnų sambūviu, aktyviai diskutavo, dalijosi įvairiausiai 
pastebėjimais, savo šalių patirtimi.

Bendra nuotrauka prisiminimui

instituto Miško apsaugos ir medžioklėty-
ros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja 
dr. Olgirda Belova.

Kongreso dalyvius taip pat pasveiki-
no Aplinkos ministerijos atstovas, Gamtos 
apsaugos ir miškų politikos grupės vyres-
nysis patarėjas Zbignev Glazko, akcenta-
vęs šio renginio svarbą.

LAMMC Miškų instituto direktorius 
dr. Marius Aleinikovas papasakojo apie 
Lietuvą, Kauną, pateikė trumpą statistinę 
informaciją apie Lietuvos miškus, pabrėž-
damas, jog mūsų šalies miškai yra vieni 
produktyviausių pasaulyje (užima 13 vietą). 

M. Aleinikovas glaustai supažindi-
no su LAMMC Miškų instituto istorija, 
veikla, pagrindinėmis mokslinių darbų 



72019 rugpjūtis      

akTUalIjoS

Diskutuoja Aplinkos ministerijos atstovas Z. Glazko, 
LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas ir Miškų instituto 

direktorius dr. M. Aleinikovas

Kongreso organizacinio komiteto vadovė 
dr. O. Belova (centre) kalbasi su kongreso dalyviais     

kryptimis, pakvietė dalyvauti ekskursijo-
je po Kauno istorinius ir architektūrinius 
objektus.   

Romos Sapienza universiteto Biologi-
jos ir biotechnologijų departamento pro-
fesorius Luigi Boitani pradėjo kongreso 
plenarinį posėdį pranešimu „LCIE (Large 
Carnivore Initiative for Europe) vizija apie 
didžiųjų plėšrūnų ir žmonių sambūvį“. Jis 
pateikė didžiųjų plėšrūnų ir žmonių sam-
būvio viziją, pristatė vilkų, lokių, lūšių, 
ernių populiacijas Europoje, šių plėšrių-
jų gyvūnų migravimo ypatybes, elgseną, 
žmonių ir gyvūnų sambūvio reguliavimo 
problematiką. Profesorius pabrėžė, jog ne-
mažai konfliktų kyla dėl to, kad plėšrūnai 
dažnai puola naminius gyvulius. Norint 
sumažinti supriešinimą tarp aršių šių gy-
vūnų gynėjų ir ne mažiau aktyvių jų prie-
šininkų, anot mokslininko, reikia kuo dau-
giau diskutuoti ir ieškoti šio sambūvio 
valdymo reguliavimo galimybių.

Kongreso posėdžiai ir diskusijos įvai-
ria tematika rugpjūčio 27–29 d. vyko ben-
drai visiems dalyviams arba grupėmis ats-
kirose sekcijose. 

Iškilmingas kongreso uždarymas, ap-
dovanojimų įteikimas bei šventinė vaka-
rienė vyko rugpjūčio 29 d. Paskutiniąją 
renginio dieną, rugpjūčio 30-ąją kongreso 
dalyviai pasirinktinai turėjo galimybę da-
lyvauti ekskursijose į Kauno marių regio-
ninį parką, Trakus, Vilniaus senamiestį, 
Čepkelių valstybinį gamtinį rezervatą, Že-
maitijos bei Kuršių nerijos nacionalinius 
parkus. 

Iš užsienio atvykę renginio dalyviai 
aukštai įvertino gerą kongreso organiza-
vimą bei šeimininkų svetingumą. Kitas 
IUGB kongresas vyks 2021 m. Vengrijoje.  

Daugiau informacijos: 
www.iugb2019.mi.lt

MG inf.

Tarptautinė medžiojamųjų gyvūnų biologų sąjunga (IUGB) – ne pelno 
organizacija, turinti tarptautinę narystę, kurios juridinė buveinė yra Cernier 
mieste, Šveicarijoje. Pirmasis toks bendraminčių susitikimas įvyko Tarptau-
tinėje medžioklės ir žvejybos parodoje Diusseldorfe 1954 m. spalio 16–17 
d. Tuomet įkurta asociacija „Internationaler Ring der Jagdwissenschaftler“. 
Antrasis susirinkimas įvyko 1955 m. Grace, vėliau įvairiose šalyse – kas antri 
metai. Pirmojo ir antrojo posėdžių medžiaga paskelbta žurnale „Zeitschrift 
für Jagdwissenschaft“ paskatino sukurti šį žurnalą, kuris vėliau tapo Euro-
pos laukinės gamtos tyrimų žurnalu. 

Pagrindiniai IUGB organizacijos tikslai:
 kas dvejus metus organizuoti tarptautinį kongresą;
 skatinti tausaus laukinės gamtos išteklių naudojimo koncepciją;
 skatinti mokslinius tyrimus ir tarptautinį techninį bendradarbiavimą 

kuriant naujus atsinaujinančių išteklių vystymo ir valdymo modelius, inte-
gruojant laukinės gamtos apsaugos tikslus, protingą žemės naudojimą ir 
ekonominius sprendimus;

 skatinti laukinės gamtos vertybių supratimą ir suvokimą;
 palaikyti ir gerinti aukštus švietimo ir profesinės veiklos standartus 

laukinės gamtos tvarkymo srityje;
 prisidėti prie savo narių solidarumo;
 saugoti laukinius gyvūnus ir jų rūšis;

vkeistis informacija ir skatinti kitas šios ir kitų asociacijų bendradarbiavi-
mo formas giminingose mokslo disciplinose.

Siekdama savo tikslų, IUGB organizuoja, remia ir skatina mokslinius susi-
tikimus, mokomuosius seminarus, ekskursijas ir panašius renginius; skelbia 
savo mokslinių susitikimų rezultatus, skatina mokslinių straipsnių pateikimą 
recenzuojamuose žurnaluose ir kt.; leidžia tarptautinius katalogus įstaigo-
se, palaikančiose IUGB tikslus ir uždavinius; skatina studentų dalyvavimą; 
užmezga glaudžius ryšius su vyriausybinėmis agentūromis, tarpvyriausybi-
nėmis įstaigomis ir privačiojo sektoriaus organizacijomis, susijusiomis su 
laukinės gyvūnijos reguliavimo klausimais; gina savo partnerių ir dalyvių rū-
pesčius bei profesinius interesus.
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Prof. L. Boitani skaitė pranešimą apie 
didžiųjų plėšrūnų ir žmonių sambūvį
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Prof. ANDRIUS KULIEŠIS, GINTARAS KULBOKAS, Valstybinė miškų tarnyba

Pirmasis bandymas Lietuvoje objek-
tyviai įvertinti medienos išteklius 
buvo atliktas 1969 m., inventoriza-

vus valstybinius miškus atrankos metodu 
beveik 1,5 mln. ha plote. Buvo gauti gana 
reikšmingi brandžių medynų tūrio skirtu-
mai lyginant su tūriu, nustatytu sklypinės 
inventorizacijos metu (1 pav.) 

Praėjo beveik 30 metų, kol išaugo po-
reikis objektyviai informacijai apie medie-
nos išteklius tiek šalies, tiek tarptautiniu 
lygmenimis. 1998 m. pradėta reguliari tęs-
tinė inventorizacija atrankos metodu. Šios 
inventorizacijos metu gauti duomenys lei-
do iš esmės  patikslinti iki šiol naudojamos 
ūkiniam projektavimui sklypinės miškų 
inventorizacijos duomenis, pritaikyti at-
rankos metodą brandžių medynų invento-
rizacijai miškų urėdijos lygmenyje. 

Šiame straipsnyje pateiksime duome-
nis apie medynų tūrio kaitą Lietuvoje 20 
metų laikotarpyje pagal keturių naciona-
linės miškų inventorizacijos penkmetinių 
ciklų duomenis.

Medienos ištekliai miškuose yra iš-
reiškiami stiebų tūriu, tūrio prieaugiu, pa-
prastai su žieve, kubiniais metrais. Medžių 
stiebai, jų tūris ar prieaugis yra apskaitomi 
matuojant stiebo ilgį nuo šaknies kaklelio 
iki viršutinio pumpuro. Šaknies kaklelis 
yra ta vieta, kur baigiasi stiebas ir prasi-
deda šaknys. Sausose augavietėse šaknies 
kaklelio vieta dažniausiai sutampa su že-
mės paviršiumi, o drėgnose ar šlapiose – 
dažniausiai ji būna iškilusi virš žemės pa-
viršiaus. Tai gana svarbi detalė, kadangi 
nemažai šalių augančio stiebo tūrį nusta-
to nuo kelmo pjūvio vietos ir virš šaknies 
kaklelio esanti antžeminė kelmo dalis į 
stiebo tūrį neįskaitoma. Dėl šios priežas-
ties stiebo tūris gali būti sumažintas apie 
2 proc. 

Siekiant matavimų 
objektyvumo, Lietuvos 
NMI metu šaknies ka-
klelio vietai identifikuoti 
yra naudojama metodi-
ka, užtikrinanti stabilią 
skersmens 1,3 m aukštyje 
nuo šaknies kaklelio ma-
tavimo vietą ne tik vien-
kartinių matavimų metu 
laikinuose apskaitos ba-
reliuose, bet ir pakarto-
tinai matuojant medžius 
pastoviuose apskaitos ba-
reliuose, kai yra svarbu 
nenaudoti išorinio skersmens matavimo 
vietos ženklinimo. Europoje kol kas nėra 
vieningos metodikos skersmens matavimo 
vietai nustatyti, kas būtų labai svarbu har-
monizuojant matavimus tarp šalių ir užti-
krinant rezultatų palyginamumą bei stabi-
lumą visoje Europoje.

Bendras medienos tūris Lietuvos miš-
kuose 2002–2017 m. padidėjo penktada-
liu – nuo 455 mln. m3 iki 547 mln. m3 arba 
vidutiniškai 6,1 mln. m3 (3 m3/ha) kasmet. 
Paskutinis dešimtmetis buvo ypač inten-
syvaus tūrio didėjimo laikotarpis – kas-
met po 7,1 mln. m3. Tokiam padidėjimui 
daugiausia įtakos turėjo po 1992–1996 m. 
pažeidimų atkurtų eglynų perėjimas į in-
tensyvaus augimo (II–III amžiaus klasės) 
laikotarpį, taip pat didžiuliai vyresnių nei 
40 metų pušynų su labai intensyviu augimu 
plotai. Pušies I–III amžiaus klasių jaunuo-
lynų plotai, gerokai mažesni už normalų, t. 
y. tolygaus pasiskirstymo amžiaus klasėmis 
plotą, taip pat ženkliai prisidėjo prie pušy-
nų vidutinių tūrio ir prieaugio padidėjimo. 
Visa tai lėmė, jog didžiausi medienos tūriai 
sukaupti ir toliau intensyviausias jų kaupi-
mas vyksta pušynuose (2a pav.). 

Lietuvos	miškų	dinamika	pagal	Nacionalinės	miškų	inventorizacijos	1998–2017	m.	rezultatus	

Eglynai ir beržynai pasižymi palygin-
ti vienodu sukauptu tūriu ir vienodu toles-
nio tūrio kaupimo intensyvumu. Eglynuo-
se tai vyksta tūrio didėjimo ploto vienete 
sąskaita (2b pav.), o beržynuose – medynų 
ploto didėjimo sąskaita. Medienos tūrių 
didėjimas kitų minkštųjų lapuočių, ypač 
drebulės ir baltalksnio medynuose, yra 
pats lėčiausias (2a pav.).

Intensyviausiai medžių stiebų tūris 
ploto vienete didėja pušynuose dėl labai 
rezervuotų pagrindinių kirtimų ir dėl ne-
proporcingai mažesnio pirmųjų trijų am-
žiaus klasių pušynų ploto (2b pav.). Eglynų 
vidutinio tūrio kaita, pradedant 2007 m., 
yra panašaus intensyvumo kaip ir pušynų. 
Vidutiniškai 84 m3/ha mažesni eglynų, ly-
ginant su pušynais, tūriai yra paaiškina-
mi I–II amžiaus klasių eglynų, turinčių 
mažiausius tūrius, plotais, apie 2 kartus 
viršijančiais normalų amžiaus klasės plo-
tą, taip pat 30 metų trumpesniu eglynų 
apyvartos periodu. Visų kitų minkštųjų 
lapuočių medynų vidutiniai tūriai kinta 
150–270 m3/ha ribose; mažiausi yra bal-
talksnynuose, didžiausi – drebulynuose. 
Baltalksnynų ir drebulynų vidutiniai tū-

MedienosištekliaiLietuvosmiškuose
per20metųirjųplėtrosperspektyvos

1 pav. Brandžių medynų vidutinio tūrio kaita pagal nacionalinės miškų 
inventorizacijos (NMI) ir sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) duomenis
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riai analizuojamu laikotarpiu keitėsi ma-
žiausiai. Drebulynų vidutinio tūrio su-
mažėjimas 2002–2007 m. įvyko dėl šių 
medynų I amžiaus klasės medynų plotų 
ryškaus padidėjimo.

Lietuvos miškų rūšinės sudėties kaitą 
per 20 metų išnagrinėjome trimis aspek-
tais: palygindami vyraujančių medžių rū-
šių medynų ploto ir medynų tūrio santy-
kio bei medžių stiebų tūrio santykio pagal 
medžių rūšis visuose medynuose pasikei-
timus  (lent.). Analizuojamo laikotarpio 
metu sumažėjo pušynų (2,1 proc. punkto) 
ir baltalksnynų (0,5 proc. punkto) plotai, 
bet  padidėjo beržynų (0,7 proc. punkto), 
drebulynų (0,6 proc. punkto), juodalksny-
nų (1,9 proc. punkto) plotai. 

Pagal visų trijų rūšinės sudėties rodi-
klių kaitą galima išskirti keletą medžių 
rūšių grupių. Pušynų ploto daliai mažė-
jant, tiek pušynų tūrio, tiek pušies medžių 
tūrio dalis vis tiek didėja. Tai rodo, jog 
pušynai nepakankamai pasipildo jaunuo-
lynais, o pušynuose sukauptos medienos 
atsargos naudojamos labai rezervuotai. 
Juodalksnynų ploto daliai didėjant, di-
dėja juodalksnynų ir juodalksnio medžių 
tūrio dalys. Tai rodo, jog juodalksnio me-
džiai gana anksti pasiekia didelį prieaugį, 
o jų naudojimas nėra intensyvus. Panašios 
tendencijos stebimos ir eglynuose. Beržy-
nų ir drebulynų ploto daliai didėjant, jų 
tūrio dalys, tiek medynų, tiek medžių ma-
žėja dėl šių medynų intensyvaus naudoji-
mo.

Lietuvos miškuose per pastaruosius 20 
metų ypač sparčiai didėjo brandžių medy-
nų ištekliai (3 pav.). Labiausiai didėjo ir te-
bedidėja beržynų, pušynų ir juodalksnynų 
brandžių medynų plotai – vidutiniškai po 
8–12 tūkst. ha per 5 metus. Tarp brandžių 
medynų šiuo metu vyrauja beržynai (113,5 
tūkst. ha), po jų – eglynai (76,6 tūkst. ha), 

baltalksnynai (70,4 tūkst. ha) ir tik 4 vie-
toje yra pušynai (64,9 tūkst. ha). Stabiliau-
si yra brandžių drebulynų plotai (69–71 
tūkst. ha), kurių paskutinį penkmetį plotas 
sumažėjo iki 60,8 tūkst. ha. Tai sprendimo 
sumažinti perbrendusių drebulynų plotus, 
nustatant brandžių drebulynų VRM iškir-
timą per 12 metų, rezultatas.

Brandžių medynų rūšinė sudėtis pa-
gal medžių stiebų tūrius, tiek bendrus, tiek 
ploto vienete, yra gana skirtinga, lyginant 
su visų medynų tūrio rūšine sudėtimi (4a, 
4b pav.). 

Brandžių medynų tūriai 2002–2017 
m. padidėjo beveik 1,4 karto  – nuo 110 
mln. m3 iki 152 mln. m3 arba vidutiniškai 
2,8 mln. m3 kasmet, nežiūrint kiekvienais 
metais iškertamo vidutiniškai 10 mln. m3 
stiebų tūrio. Vidutinis kasmetinis bran-
džių medynų tūrio didėjimas pastarajame 
dešimtmetyje pasiekė 3,8 mln. m3. 

Brandžiuose medynuose sukaupia-
mai medienai tenka pusė kasmet visuose 
šalies miškuose sukaupiamos medienos. 
Daugiausiai brandžios medienos sukaup-
ta beržynuose, po jų – eglynuose ir pu-
šynuose (4a pav.). Brandūs pušynai pagal 
bendrą medynų tūrį tik pastarąjį penkme-

tį aplenkė drebulynus. Drebulynai 2002 
m. pagal brandžių medynų tūrius vyravo 
šalies miškuose. Brandžių juodalksnynų 
ir baltalksnynų medienos ištekliai yra ar-
timi ir mažiausi minkštųjų lapuočių tar-
pe. Drebulynai pasižymi labiausiai stabi-
liais nagrinėjamame laikotarpyje brandžių 
medynų tūriais (23,3–25,5 mln. m3). Kitų 
medžių rūšių brandžios medienos išteklių 
kaupimo intensyvumas pastarajame de-
šimtmetyje kito nuo 3,6 mln. m3 iki 11,4 
mln. m3. Pušynuose per pastaruosius 10 
metų brandžių medynų tūriai padidėjo 
daugiausia – 11,4 mln. m3, beržynuose – 
8,9 mln. m3, juodalksnynuose – 6,7 mln. 
m3, eglynuose – 5,9 mln. m3, baltalksny-
nuose – 3,6 mln. m3, o drebulynuose su-
mažėjo 1,1 mln. m3.

Vidutiniai brandžių medynų tūriai 
2017 m. buvo didesni už vidutinius visų 
medynų tūrius vidutiniškai 1,3 karto. Ma-
žiausiu brandžių ir visų medynų tūrio 1 
ha santykiu pasižymi pušynai (1,25) ir 
baltalksnynai (1,23), kuriuose vyrauja vy-
resnio amžiaus medynai. Didžiajai daliai 
medynų (eglynai, beržynai, drebulynai, 
ąžuolynai) šis santykis prilygsta  1,53–
1,55.

Brandžių medynų tūrio pokyčius ar-
timiausioje ateityje lems suformuotas vi-
dutinio bei pribręstančio amžiaus medy-
nų vyravimas bei tuo sąlygojamas jų tūrio 
prieaugis ir tūrio prieaugio kaupimas. Pri-
bręstančių pušynų ir eglynų vidutiniai tū-
riai yra artimi brandžių medynų tūriams, 
o pribręstančių pušynų netgi didesni už 
brandžių pušynų vidutinius tūrius. Tai 
svarbi prielaida brandžių medynų viduti-
nių tūrių didėjimui ir ateityje, leidžianti 
pagrįstai teigti, jog artimiausią dešimtme-
tį brandžių medynų tūriai kasmet didės 
vidutiniškai 4–5 m3/ha. Didėjančios bran-
džių medynų atsargos III–IV grupės miš-

2 pav. Bendro (a) ir vidutinio (b) tūrio pokyčiai medynuose

a) b)

Medžiųrūšis

Tūris
Medynųplotodalis,proc..

Medynųdalis,proc. Medžiųdalis,proc.

2002 m. 2017 m. 2002 m. 2017 m. 2002 m. 2017 m.

Pušis 39,7 41,4 35,5 36,3 34,1 32,0

eglė 16,8 17,2 20,5 21,7 17,8 17,8

Beržas 17,3 16,0 17,2 15,9 19,6 20,3

drebulė 7,5 6,7 6,8 6,1 6,3 6,9

juodalksnis 8,5 10,0 7,8 9,0 9,1 11,0

Baltalksnis 4,6 4,3 4,7 4,3 6,9 6,4

Kitosrūšys 5,6 4,4 7,5 6,7 6,2 5,6
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kuose artimiausioje ateityje orientuoja į 
didėjantį  miško naudojimo potencialą.

Savalaikis brandžių medynų atkūri-
mas pušimi, egle, kietaisiais lapuočiais yra 
svarbiausias apsirūpinimo kokybiška, ver-
tinga mediena ir ateityje garantas.

Išvada
Pušynai pasižymi didžiausiais Lie-

tuvos miškuose sukauptais medienos iš-
tekliais (226 mln. m3), taip pat didžiau-
siais vidutiniais tiek visų (333 m3/ha), tiek 
brandžių medynų (417 m3/ha) vidutiniais 
tūriais bei didžiausiu brandžių medynų 
kaupimo intensyvumu (6,6 mln. m3) per 
pastarąjį penkmetį. Eglynai (378 tūkst. 
ha) ir beržynai (431 tūkst. ha) yra sukaupę 
daugmaž vienodus medienos išteklius (ati-
tinkamai 94 mln. m3 ir 88 mln. m3), taip 
pat ir artimus brandžių medynų išteklius 
(29,6 ir 35,6 mln. m3). Eglynuose yra 20 
proc. didesni nei beržynuose vidutiniai tū-
riai (249 m3/ha ir 203 m3/ha). Drebulynai 
pagal vidutinį visų medynų (250 m3/ha) ir 
brandžių medynų (383 m3/ha)  stiebų tūrį 
prilygsta eglynams (atitinkamai 249 m3/
ha ir 386 m3/ha) ir šiuo požiūriu pranoks-
ta visų kitų medžių rūšių medynus. Juo-
dalksnynai pasižymi vidutinio dydžio, o 
baltalksnynai mažiausiais medynų tūriais 
ploto vienete.

Augantys Lietuvos miškuose medie-
nos ištekliai, jų kaupimo intensyvumas yra 
racionalios ūkinės veiklos bei moksliniais 
pagrindais grįsto miškininkavimo mode-
lio taikymo per pastaruosius 50–70 metų, 
racionalaus gamtosauginių, socialinių bei 
ekonominių funkcijų derinimo rezultatas. 
Medienos ištekliai, jų dinamika sudaro 
prielaidas ne tik medienos naudojimo sta-
bilumui artimiausiais dešimtmečiais, bet 
ir jo augimui.

3 pav. Brandžių medynų ploto kaita III-IV grupės 
miškuose 2002-2017 metais

4 pav. Bendro (a) ir vidutinio (b) brandžių medynų tūrio pokyčiai III-IV grupės miškuose.

a) b)
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Kasvertingiau:leistiarneleisti 
gaisravietėježeltimiškui?
Kuršių nerijoje Juodkrantės girininkijoje 
apžiūrėjus 2014 m. gaisravietę, VMU Kre-
tingos regioninis padalinio specialistas Li-
nas Žarnauskas  pristatė pasitarimo daly-
viams probleminę situaciją. Vadovaujantis 
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės 
miškotvarkos projekto patikslinime supro-
jektuotomis ūkinėmis priemonėmis, šios 
gaisravietės teritorijoje,  praėjus 5 metams, 
būtina įvertinti situaciją ir priimti sprendi-
mą dėl miško atkūrimo. Vidinės miškotvar-
kos projekte 29,6 ha gaisravietės plotas įtak-
suotas kaip miško laukymė, kurioje ateityje 
miškas gali būti neatkuriamas. Dabar, pra-
ėjus 5 metams po gaisro, šis plotas natūroje 
apauga įvairaus tankio pavieniais arba gru-
pėmis beržo ir pušies savaiminukais. 

Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų politikos grupės patarėja Zita 
Bitvinskaitė patikslino, kad vadovaujan-
tis LR Miškų įstatymu, po 2014 m. įvy-
kusio miško gaisro vidinės miškotvarkos 
projekte suprojektuota nauja miško že-
mės naudmena – laukymė, skirtingai nei 

Valstybinių miškų urėdijos iniciatyva liepos 25 d. Kuršių nerijoje surengtas išvažiuojamasis pasitarimas, kuriame 
dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos, Gamtos tyrimų centro, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos, Neringos savivaldybės atstovai, 
VMU Kretingos regioninio padalinio specialistai. Pagrindinai gvildenti du probleminiai klausimai: dėl Juodkrantės 
girininkijoje 2014 m. buvusioje gaisravietėje esančios atviros erdvės įvertinimo bei žievėgraužio tipografo ir kitų 
kenkėjų pažeidimų nerijos miškuose ir taikomų apsaugos priemonių.  

diskusijaKuršiųnerijojedėlmiškų:
kas	verčia	sunerimti?	
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Kuršių nerijoje natūraliai atsikuriančios laukymės

Apžiūrima savaime atsikurianti gaisravietė Juodkrantės girininkijoje

kitos gaisravietės, neprivalo būti atkurta. 
Atsižvelgiant į tai, kad saugomų teritorijų 
gaisravietėse paprastai leidžiama gamtai 
pačiai natūraliai formuotis, šią gaisravie-
tę būtų galima palikti natūraliam miško 
apžėlimui. Todėl dėl Kuršių nerijos spe-
cifikos šiuo klausimu turėtų pasisakyti ir 
kraštovaizdžio architektai.

Valstybinių miškų urėdijos Miški-
ninkystės skyriaus vadovo Dariaus Sto-
nio manymu, laukymėje tikslinga atlikti 
augalijos inventorizaciją ir išskirti zonas, 
kur auga medžių grupės ir sudaro puikius 
žėlinius bei tas vietas, kur plyti laukymė 
su pavieniais medžiais, joje palaikyti atvi-
rą erdvę.
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Kuršių nerijos nacionalinio parko di-
rekcijos Biologinės įvairovės skyriaus spe-
cialisto Modesto Bružo teigimu, ši vietovė 
palanki buveinė dirvoniniams kalviukams, 
joje galimai peri apie 10 porų šių paukš-
čių, kurie yra saugomi pagal ES paukščių ir 
buveinių direktyvą. Jeigu bus palaikomos 
atviros erdvės, ši laukymė ateityje gali tapti 
puikia vieta šiems saugomiems paukščiams 
įsikurti. Jo nuomonei pritarė ir nacionali-
nio parko direkcijos botanikė Raimonda 
Ilginė:  laukymė toli nuo rekreacinių vie-
tų, mažo trikdymo zonoje, joje dirvoniniai 
kalviukai gali sėkmingai perėti, laukymėje 
taip pat randama ir retų vabzdžių rūšių.

Miškininkams norėjosi rasti bendrą 
sutarimą: kokius būtina taikyti laukymių 
palaikymo darbus, nes apsisprendus paša-
linti nepageidaujamą sumedėjusią augali-
ją, tai reikėtų atlikti iki šių metų pabaigos, 
taip pat reikia surasti šių darbų finansavi-
mo šaltinį. Išsakyta įvairių nuomonių.     

Pristatęs VMU Kretingos regioniniame 
padalinyje vykdomus gamtotvarkos darbus, 

šio padalinio vadovas Tomas Zaleckis pa-
žymėjo, kad šie darbai sudaro 60–70 proc. 
visų  gamtotvarkos darbų, vykdomų  Vals-
tybinių miškų urėdijoje. Jis siūlė laukymės 
palaikymo ūkines priemones patikėti Kur-
šių nerijos nacionalinio parko direkcijai.

Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos Biologinės įvairovės skyriaus vedė-
jo Jono Pašukonio manymu, panašioms 
veikloms galima gauti finansavimą iš ES 
struktūrinių fondų, bet šiuo metu čia ne-
reikėtų didelių investicijų. 

Miškininkas Linas Žarnauskas pasiū-
lė praktinį situacijos sprendimą:  VMU  
Kretingos regioninis padalinio miškinin-
kai kartu su Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcijos darbuotojais turėtų nu-
statyti palaikomų atvirų erdvių zonas, 
nepageidaujamos sumedėjusios augalijos 
pašalinimą atliks VMU Kretingos regioni-
nis padalinys, o už iškirstų krūmų ir me-
džių pašalinimą iš laukymės bus atsakinga 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkci-
ja. Zonų atranką ir išskyrimą atlikti iki šių 

metų rugsėjo 1 d., o ūkinius darbus – iki 
šių metų pabaigos. Šiam pasiūlymui prita-
rė ir Kuršių nerijos nacionalinio parko di-
rekcijos vadovė Aušra Feser.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos ir miškų politikos grupės patarėjos Z. 
Bitvinskaitės manymu, iškirstus medžių 
savaiminukus nereikėtų sukrauti į krūvas, 
nes tai padidins darbų kaštus, styrančios 
medelių krūvos darkys kraštovaizdį, prail-
gins kirtimo liekanų irimo laikotarpį. 

skirtingaspožiūrisįnerijos 
miškųsanitarinęapsaugą
Juodkrantės girininkijoje (49 kv.) apžiūrė-
jus žievėgraužio tipografo židinį, kur jau 
išdžiūvę pavienės eglės, diskutuota, ką da-
ryti miškininkams. Vadovaujantis Miško 
sanitarinės apsaugos taisyklėmis, apnikus  
medžius pavojingiems liemenų kenkėjams, 
iki po žieve atsirandant pirmosioms lėliu-
kėms, jie turi būti pašalinti sanitariniais 
kirtimais. Tinkamiausias laikas šiems kir-
timams – nuo rugpjūčio pradžios, kai pra-
deda vystytis antroji žievėgraužio tipografo 
generacija. Bet pažeistas medynas turi ker-
tinės miško buveinės statusą, yra Juodkran-
tės sengirės ir Raganų kalno kraštovaiz-
džio draustinio dalis bei Europos bendrijos 
svarbos natūrali buveinė 2180, kur ūkinė 
veikla praktiškai negalima. Vietos miški-
ninkai būkštavo, kad kertant nacionalinia-
me parke per turistinį sezoną tokios svar-
bos medyne pažeistus medžius gali kilti 
visuomenės pasipiktinimas ir pasipilti dar 
viena kaltinimų gamtos niokojimu lavina. 

Panaši probleminė situacija susidarė ir 
Juodkrantės girininkijos 51 miško kvarta-
le, rekreacinėje zonoje prie Raganų kalno 
skulptūrų tako. Vadovaujantis Miško sa-
nitarinės apsaugos taisyklėmis, nuo rug-
pjūčio 1 d. miškininkai privalėjo stebėti 
medyno būklę, naujai užpultus medžius 
žymėti ir juos pašalinti sanitariniais kir-
timais. Gamtosaugininkai siūlė palikti čia 
sausuolius medžius, kaip negyvą medieną, 
kuri yra biologinė vertybė. Tačiau sausuo-
liai, kaip galimi virtuoliai, yra pavojingi 

Vertinama situacija Diskusija: kirsti ar nekirsti kenkėjų pažeistus medžius Juodkrantėje?

Visuomenės pasipiktinimą gali iššaukti ir pažeistų medžių kirtimas nacionaliniame parke 
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Raganų kalno skulptūrų tako lankytojams 
rekreacinėje zonoje. Kas prisiims atsako-
mybę dėl žmonių saugumo?

Kad nekiltų visuomenės susierzinimas 
dėl sanitarinių kirtimų, pasiūlyta Kuršių 
nerijos nacionalinio parko direkcijai su 
VMU Kretingos regioninio padalinio miš-
kininkais paruošti informacinius stendus 
apie  būtinus kirtimus bei kenkėjų keliamą 
pavojų Juodkrantės miškui.

VMU Kretingos regioninio padalinio 
miškininkai atkreipė pasitarimo dalyvių 
dėmesį ir į verpikų vienuolių bei neporinių 
verpikų plitimą Kuršių nerijos miškuose – 
šiais metais nepurkštose buferinėse zono-
se ir naujose vietose šie kenkėjai jau pažei-
dė apie 1200 ha medynų. Šiuo klausimu ir 
gi būta kardinalių nuomonių. 

Valstybinės miškų tarnybos direkto-
riaus pavaduotojas dr. Paulius Zolubas pa-
žymėjo, kad vadovaujantis LR įstatymais, 
esant medžių lajų defoliacijai didesnei nei 
30 proc., būtina imtis sanitarinės apsaugos 
priemonių. Jo pastebėjimu, įvertinus Lie-
tuvoje atliktus purškimus nuo 2000 m., 
galima teigti, kad purškimams panaudo-
jant biologinį preparatą 2 metus iš eilės, 
per sekančius 5–7 metus žūva apie 10–15 
proc. pušų. Nuo lajų kenkėjų verpikų vie-
nuolių ir neporinių verpikų pažeidimų jau 
pirmais metais žūsta paprastosios eglės, 
bankso pušys ir kalninės pušys, kurioms 
užtenka, kad vieną kartą būtų nugriaužti 
spygliai. Atsparesnės nugraužimams yra 
paprastosios pušys, tačiau nugriaužus 2 
metus iš eilės, jos irgi džiūsta ir žūva.

Gamtos tyrimo centro mokslininkas 
Povilas Ivinskis išsakė susirūpinimą, kad 
lajų kenkėjams naikinti panaudojus biolo-
ginį preparatą (kurio naikinamasis efek-
tyvumas kenkėjams yra apie 80 proc.), 
žūva medžių lajose ir gyvenantys naudingi 
drugeliai. Nacionalinio parko botanikė R. 
Iginė pateikė kardinalų siūlymą – Kuršių 
nerijos pažeistų miškų išvis nepurkšti, sie-
kiant išsaugoti kitus vertingus vabzdžius, 

tokius pažeistus medynus paliekant rezer-
vato dalimi. 

Šio parko direkcijos vadovė Aušra Fe-
ser pažymėjo, kad gamtiniai procesai, su-
siję su miškų kenkėjais, vyksta visoje Eu-
ropoje, todėl būtina vykdyti monitoringą, 
apie pokyčius ir taikomas apsaugos prie-
mones reikia informuoti visuomenę, imtis 
jos švietimo.

VMT Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vyriausiojo specialisto Kęstučio Gri-
galiūno manymu, ateityje reikėtų purkšti 
pažeistus miškus nuo Juodkrantės į Nidos 
pusę, rudenį būtina atlikti kenkėjų apskaitą 
pagal lėliukių išnaras ir įvertinti galimą si-
tuaciją kitais metais. Atlikus rudenį verpiko 
vienuolio ir neporinio verpiko populiacijos 
apskaitą, įvertinus žalos mastą, taikomoms 
apsaugos priemonėms vykdyti vėl reikės im-
tis biurokratinių procedūrų – skelbti viešuo-
sius pirkimus preparatui įsigyti, darbams at-
likti, gauti leidimus purškimui ir pan.

Taigi, Kuršių nerijos miškai yra jautri 
ekologinė zona, reikalaujanti nuolatinio 
miškininkų ir gamtosaugininkų dėmesio 
ir sutarimo.  

MG inf. 
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6Susitikime didžiausias dėmesys skirtas 
naujausios iniciatyvos – SURE pro-
jekto (SUstaining and Enhancing RE-

silience of European Forests) pristatymui. 
Pagrindinis SURE tikslas yra miškų atspa-
rumo rizikai didinimas ir ekspertų ben-
dradarbiavimas bei mokymasis, keičiantis 
informacija ir patirtimi. Ši iniciatyva turi 
šūkį Sujungti-surinkti-keistis (Connect–
Collect–Exchange), kuris vaizdžiai atspin-
di pagrindinę idėją.

Renginio metu daugiausia dėmesio 
skirta šioms temoms – artimas gamtai miš-
kininkavimas, Pro Silva tinklo vystymas ir 
medynų atsparumas vėjovartoms. Šios te-
mos aktualios ir Lietuvos miškininkams.

Artimo gamtai miškininkavimo idėją 
skleidžianti Pro Silva Europe organizacija 
buvo įkurta 1989 m. Slovėnijoje. Šiuo metu 
į organizacijos veiklą įsijungusios 25-ios 
Europos šalys, tarp jų ir Lietuva su asocia-
cija „Pro silva Lituanus“. Susitikimo orga-
nizatoriai Pro Silva Bohemica yra Pro Silva 
Europe atstovaujanti organizacija Čekijo-
je. Pro Silva skatina miškininkystės strate-
gijas, kurios optimizuoja miško ekosiste-
mų priežiūrą, išsaugojimą ir panaudojimą 
taikant tokius būdus, kad ekologinės ir so-
cioekonominės funkcijos būtų suderintos 
su tvarumu ir pelnu. Atsižvelgiant į tva-
rumą plačiąja prasme, išskiriamos 4 svar-
biausios miško teikiamos naudos kategori-
jos: medienos produkcija ir kiti produktai; 
klimato bei dirvožemio apsauga; ekosiste-
mų priežiūra; rekreacija ir kultūriniai as-
pektai. 

MiškininkystėsprojektosUre
pristatymasČekijoje

Dr. EDGARAS LINKEVIČIUS, dr. VALDA ARAMINIENĖ

Europos miškų institutas ir organizacija Pro Silva Bohemica šių metų vasario 19–21 d. Čekijoje, Piseko mieste, 
Bedřich Schwarzenberg‘s Miškininkystės kolegijoje surengė susitikimą su mokslo, politikos ir civilinės saugos srity-
se dirbančiais specialistais iš Vokietijos, Portugalijos, Airijos, Bulgarijos, Čekijos, Austrijos, Norvegijos, Rumunijos, 
Lietuvos ir kitų šalių, kuriame buvo aptariamas miškų pažeidimų rizikos vertinimas darnios miškininkystės kon-
tekste, siekiant didinti Europos miškų atsparumą. Iš Lietuvos susitikime dalyvavo LAMMC Miškų instituto mokslo 
darbuotoja dr. Valda Araminienė ir dr. Edgaras Linkevičius iš VDU Žemės ūkio akademijos.

Senas tradicijas menanti Piseko aukštesnioji miškininkystės mokykla

Bavarijos miškų nacionalinio parko bei 
Šumavos nacionalinio parko planas
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Renginio dalyviams surengta išvyka į 
Šumavos nacionalinį parką, kur  susipa-
žinta su jame taikomais miško tvarkymo 
principais. 

Vietinis miškininkas Jan Kozel pa-
pasakojo apie tradicinius ir biologinius 
miško atkūrimo metodus, artimą gamtai 
miškininkystę, kaip svarbų prevencijos 
būdą, siekiant išvengti biotinių ir abiotinių 
veiksnių sukeltų pažeidimų. Išvykos metu 
buvo pristatyti 3 objektai. Pirmiausiai pa-
rodyta teritorija, kurią 2007 m. sausio 18 d. 
nuniokojo audra „Kyrill“. Centrinėje Euro-
pos dalyje ši audra išvertė apie 55 mln. m3 
medienos, iš kurios 10 mln. m3 buvo Če-
kijos teritorijoje. Labiausiai nukentėjo Šu-
mavos nacionalinis parkas, kuriame buvo 
išversta 700 tūkst. m3 medienos. Kadan-
gi ši teritorija yra svarbi žalioji siena tarp 
Čekijos, Vokietijos ir Austrijos, joje miš-
kas griežtai saugomas, priskirtas pirmai 
apsaugos zonai. Čia vėtros pažeistos me-
dienos kiekis buvo ženkliai didesnis negu 
bendras leidžiamų kirtimų kiekis. Audra 
stipriau pažeidė kalnuose esančius miš-
kų plotus, kuriuose dominuoja paprastoji 
eglė. Tai lėmė smarkų žievėgraužio tipo-
grafo plitimą vasarą. Šumavos nacionalinį 
parką 2017 m. spalio pabaigoje vėl nunio-
kojo audra „Herwart“. Šios audros padari-
nius primena iškirstų medžių rietuvės. 

Antras aplankytas objektas buvo prie 
Blanice upės esantis pavyzdinis specialios 
paskirties miškas. Ši vieta 1989 m. buvo 
pavadinta Blanice upės gamtos paminklu. 
Čia auga eglių plantacija, kurią teko išre-

tinti po audrų ir žievėgraužio tipografo 
pažeidimų. 

Trečiojoje stotelėje dalyvių grupė ap-
žiūrėjo savaiminį buko atsikūrimą mišria-
me eglės-buko medyne. Čia buko savaimi-
nis želdinimasis skatinamas iškertant apie 
15 m pločio aikštes. Praktiškai tokią aikštę 
galima suformuoti iškertant du greta au-
gančius brandžius medžius. Dėl kinivarpų 
ir vėjavartų pavojaus eglės čia nėra mėgs-
tamos.

Paskutinę susitikimo dieną aplankė-
me Volary miškų urėdijai priklausančias 
reprezentacines miško teritorijas. Šiai 
miškų urėdijai priklauso 3300 ha miško 
plotas. Ji unikali tuo, kad po politinių per-
versmų 1990 m. miškus valdo savivaldy-
bei priklausanti kompanija. Su įdomumu 
apžiūrėjome natūralų didžiosios pocūgės 
savaiminį atžėlimą be papildomos priežiū-
ros. Volary miškuose parodyti pavyzdiniai 
mišraus ir nevienaamžio miško medynai. 
Įdomu tai, kad kaimynystėje esantis Šu-
mavos nacionalinis parkas daro teigiamą 
įtaką gyvūnijos gausai Volary miško teri-
torijoje. 

Medynų atsparumas. Susitikime daug 
dėmesio buvo skiriama ir medynų atspa-
rumui, ypač žievėgraužio tipografo daro-
mai žalai, bei vėjavartoms. 

Verta prisiminti, kad dar 1983 m. dėl 
tuo metu vyravusios didelės taršos bei 
dviejų didelių vėjavartų Bavarijos miškų 
regioniniame parke (taip pat kliuvo ir be-
siribojantiems Čekijos miškams Šumavos 
nacionaliniame parke) kilo didžiulė žievė-

graužio tipografo epidemija, kurios metu 
buvo visiškai sunaikinta apie 10000 ha 
grynų eglynų. Prieš keletą metų lankantis 
šioje vietoje matėme daugybę eglės sau-
suolių stagarų, tarp kurių atsikuria mišrus 
medynas.

Žievėgraužio tipografo daroma žala 
aktuali ir dabar Šumavos nacionalinia-
me parke. Rezervatinėse parko zonose, 
stabdant vabalų plitimą į Vokietijos pusę, 
pažeistos augančios eglės buvo nužie-
vinamos. Tolesnis medynų formavimas 
orientuojasi iš esmės į bukų savaiminio 
želdinimo skatinimą, ateityje siekiant su-
formuoti mišrius ar grynus bukynus ir taip 
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„Herwart“ audros padariniai Šumavos nacionaliniame parke Bukų savaiminis želdinimasis, formuojant aikštes 
transformacijai į mišrų eglės-buko medyną

Mišrus eglės, pocūgės ir kėnio medynas
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stabilizuoti žievėgraužio tipografo daromą 
žalą.

Centrinėje Europoje darosi  vis daž-
nesnės ir intensyvesnės vėjavartos, dėl kli-
mato kaitos didėja jų žala. Lietuvoje kurį 
laiką didesnių vėjavartų išvengėme, todėl 
šiai temai mažiau skiriama dėmesio. 

Pasak konferencijos pagrindinio pra-
nešėjo vėjavartų klausimu dr. Christopho 
Hartebrodto, atstovaujančio Freiburgo Ba-
den-Württemberg miškų tyrimų institutą, 
į vėjavartų valdymą turime žiūrėti kaip į 
tradicinį krizių valdymą, remdamiesi kri-
zių valdymo teorija, kuri iš esmės apima 4 
stadijas: prevencijos, pasiruošimo, inter-
vencijos ir atkūrimo ar atsikūrimo. 

Smogus audroms, kyla didžiulis ži-
niasklaidos dėmesys, ypač kai išvartomi 
medžiai, nutraukiami elektros tinklai, pa-
sidaro neįmanomas susisiekimas keliais 
ir žūsta žmonės. Tada visi puola tvarkyti 
padarinių, likviduoti padarytą žalą, būna 
maksimalus ne tik žiniasklaidos, bet ir po-
litikų dėmesys. Bet po kurio laiko žala ir 
pasekmės užsimiršta. Dėmesio bei resursų 
dar užtenka atkurti sunaikintus medynus. 
Pasak pranešėjo, intervencijos ir atkūrimo 
stadijoms skiriama pakankamai dėmesio, 
tačiau iš esmės yra pamirštos pirmos dvi 
stadijos: pasiruošimo ir prevencijos. 

Ypač daug dėmesio verta skirti krizių 
pasiruošimui. Dr. Christopho Hartebrod-
to teigimu, vienas svarbiausių dalykų, ką 
mes turime padaryti pasiruošimo stadijo-
je, yra įvertinti kiekviename medyne vėja-

vartų riziką. Tai turėtų būti atliekama ren-
giant miškotvarkos projektus, o medynai, 
kurie yra labiausiai pažeidžiami, turėtų 
būti kertami pirmiausia. 

Vėjavartų atžvilgiu tiesiog neįmano-
ma įgyvendinti trumpalaikės prevencijos. 
Naudingos yra tik ilgalaikės prevencijos 
priemonės. Pavyzdžiui, vėjavartų atžvilgiu 
medyne labiau pageidautina mažiau dides-
nio skersmens medžių, kurie yra atspares-
ni. Per daug intensyvūs momentiniai kirti-
mai, kai atveriamos medžių lajos, taip pat 
žalingi. Geriau yra mažesnio intensyvu-
mo, bet kartojami kas 5–6 metai ugdomieji 

kirtimai. Taip pat labai svarbu yra medžių 
aukštis. Kuo aukštesni medynai, tuo kar-
tu didėja rizika būti išverstiems. Paprastai 
rizika jau atsiranda, kai spygliuočiai pa-
siekia apie 20–25 m aukštį. Pranešėjo tei-
gimu, labai svarbu mažinti pažeidžiamų 
medynų kirtimų amžių. Būtent taip ir yra 
ribojamas medynų aukštis bei mažinama 
vėjovartų rizika.

Baigdamas pranešėjas akcentavo, kad 
tik prevencinės ir parengiamosios prie-
monės gali sumažinti žalą. Dar daugiau, 
jei nekirsime ankščiau ypač 4 grupės pa-
žeidžiamų ūkinių medynų, manydami, kad 
taip didinsime jų ir visų Lietuvos miškų 
ekologinę vertę, tai klystame. Tiesiog po 
kurio laiko kirsime ar tvarkysime išvar-
tytus bei išlaužytus medžius, nes audros 
bet kada gali smogti ir mūsų šaliai. Belieka 
būti pasiruošus tam. 

Baigiant šį straipsnelį norėtųsi pri-
statyti naują internetinę platformą: www.
riskplatform.org. Pagrindinė šios platfor-
mos idėja ir paskirtis yra sustiprinti ben-
dradarbiavimą tarp medynų atsparumo 
ekspertų, dirbančių skirtingose šalyse bei 
tiriančius įvairius medynų rizikos veiks-
nius: gaisrus, ligas, vėjavartas ar vabalų 
pažeidimus. Labai svarbu skatinti bendra-
darbiavimą bei informacijos sklaidą tarp 
šalių. Labai dažnai būna, kad pas kolegas 
partnerius galima rasti mokslinės infor-
macijos tiriamu klausimu, dėl ko galima 
vystyti naujausius tyrimus arba tiesiog pa-
sinaudoti jų turima informacija bei žinio-
mis. 

Žievėgraužio tipografo sunaikinti miškai Bavarijos miškų nacionaliniame 
parke, besiribojančiame su Šumavos nacionaliniu parku 

Dr.  Christoph‘as Hartebrodt‘as pranešimas konferencijoje
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Kauno	Tado	Ivanausko	
zoologijosmuziejui– 100metų 

Dar būdamas gimnazistu Tadas 
Ivanauskas pradėjo kolekcionuoti 
vabzdžius, o studijuodamas Peter-

burgo ir Sorbonos universitetuose rinko 
zoologinę medžiagą Lietuvoje, Baltarusijo-
je. 1914–1917 m. jis organizavo pirmąsias 
ekspedicijas į Murmaną, Šiaurės Norvegi-
ją, Ledinuotojo vandenyno salas.

Atkūrus Lietuvos valstybę, T. Iva-
nauskas 1919 m. liepos 15 d. Kaune įstei-
gė Gamtos tyrimo stotį, davusią pradžią 
šiam muziejui. 1922 m. Kaune įsisteigus 
universitetui (vienas iš steigėjų buvo prof. 
T. Ivanauskas), zoologijos muziejus perėjo 
universiteto žinion, gavo didesnes patal-
pas, todėl čia koncentravosi visi Lietuvos 
faunos tyrimai. 

Seniausios muziejaus iškamšos yra pa-
gamintos prof. Tado Ivanausko tėvo Leo-
nardo rankomis 1859–1861 m., į muziejų 
atgabentos iš gimtinės – Lydos apskrities 
Lebiodkos dvaro (Baltarusija).

1931 m. prof. T. Ivanauskas suorgani-
zavo žymiausią muziejaus istorijoje 3 mėn. 
ekspediciją į Braziliją, muziejų praturtino 
surinkti atogrąžų faunos rinkiniai. 

Didžiulė muziejaus rekonstrukcija vyko 
1975–1981 m.: padidėjo ekspozicijų plotas, 
eksponatai išdėstyti 6 erdviose salėse.

2011 m. pagal europinius standartus 
buvo rekonstruoti ir išplėsti muziejaus 
moksliniai fondai, kurie šiuo metu užima 
422 m2 plotą. 2018 m. rekonstruota muzie-
jaus ekspozicija, užimanti 2658 m2 plotą.

Eksponatų rinkimui muziejaus dar-
buotojai suorganizavo 42 ekspedicijas 
į įvairius pasaulio kraštus: Turkmėni-
ją, Kolos pusiasalį, Murmanską, Brazili-
ją, Barenco jūrą, Kazachstaną, Astracha-
nę, Tadžikistaną, Buriatiją, Azerbaidžaną, 
Uzbekistaną, Siera Leone, Bisau Gvinėją, 

Šiemet liepos 15 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus minėjo savo veiklos 100-metį. Tai vienas seniau-
sių muziejų šalyje ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus Pabaltijo valstybėse. 1970 m. gruodžio 16 d. muziejui 
suteiktas jo įkūrėjo Tado Ivanausko vardas.

AUDRONĖ KLEIŠMANTIENĖ, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus ekskursinio skyriaus vedėja 
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Šiems muziejaus eksponatams – 100 metų

Nikaragvą. Šiuo metu muziejaus darbuo-
tojai rengia zoologines ekspedicijas, daly-
vauja  mokslinėse konferencijoje, įsijungia 
į Lietuvos bei tarptautinius gamtosaugi-
nius projektus, publikuoja gamtosaugi-
nius straipsnius periodinėje bei mokslinė-
je spaudoje.

Muziejų praturtina ir dovanotos asme-
ninės kolekcijos. Saugomos ir eksponuoja-
mos prof. P. Šivickio tropinių jūrų koralų, 

moliuskų kriauklių rinkinys, E. Liutikie-
nės N. Zelandijos moliuskų kriauklių ko-
lekcija, K. Ario Palearktikos bei S. Pileckio 
vabalų kolekcijos, V. Matuzevičiaus egzo-
tiškų moliuskų kriauklių rinkinys, D. ir 
N. Paužų šikšnosparnių kolekcija, V. Ba-
čiansko, V. Inokaičio drugių kolekcijos, T. 
Ivanausko anūkės M. Ivanovskos vyro A. 
Szklarzyk medžioklės trofėjai iš Afrikos, 
Aliaskos ir kt. Eksponatų sulaukiame ir 
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GamToSaUGa

iš įvairių gamtosauginių įstaigų: Lietuvos 
zoologijos sodo, gamtos tyrimo stočių, gy-
vųjų kampelių, gamtosauginių institucijų, 
privačių asmenų.

Muziejaus ekspozicijų salėse lanky-
tojams pateikiama apie 15000, o iš viso 
moksliniuose rinkiniuose saugoma apie  
300000 eksponatų.

Per metus muziejų aplanko 50–60   
tūkst. žmonių.

Pasitinkant 100-mečio jubiliejų, mu-
ziejuje lankytojams buvo pristatytos 4 
naujos parodos. 

TaksidermijosraidaLietuvoje
Šioje parodoje demonstruojami įvairūs gy-
vūnų iškamšų gamybos metodai nuo XX a. 
pradžios iki šiuolaikinių technologijų. Se-

nosios gyvūnų iškamšos buvo pagamintos 
naudojant primityvias medžiagas – pju-
venas, molį, medienos drožles, kamšalus. 
Šiuolaikiniai metodai – skulptūros, atliejai 
bei muliažai. Demonstruoti pasauliniuose 
taksidermistų konkursuose prizais įver-
tinti Lietuvos taksidermistų darbai.

Šimtamečiaieksponataiirpaukščių
žiedavimoLietuvojepradžia
1919 m. įkurtoje Gamtos tyrimo stotyje 
dirbo tik Tadas Ivanauskas ir taksidermis-
tas Feliksas Jomantas. Eksponatai muzie-
jui buvo renkami įvairiuose Lietuvos kam-
peliuose, stengtasi surinkti kuo gausesnę, 
turtingesnę Lietuvos faunos, ypač paukš-
čių ir žinduolių ekspoziciją. 

T. Ivanausko iniciatyva 1929 m.  Lie-
tuvoje pradėtas sistemingas paukščių žie-
davimas. Parodoje eksponuojami pirmieji 
lietuviški paukščių žiedai, 1930–1933 m. 
pranešimai apie žieduotų paukščių aptiki-
mą Lietuvoje bei užsienyje, paukščių žie-
davimo registracijos knygos, rezultatų su-
vestinės iki 1939 m.

Baltijos gintaro inkliuzai
Gintaras saugo savyje praeitį – inkliuzais 
tapusius augalus, vabzdžius ir kitus gyvū-
nus. Inkliuzai – tai prieš milijonus metų 
sakuose sustingusios fosilijos. Gintaro in-
kliuzai domina ir paleontologus, zoologus.

Kauno T. Ivanausko zoologijos muzie-
jaus vabzdžių ekspozicinėje salėje demons-
truojamoje parodoje galima pamatyti pri-
vačių kolekcininkų paruoštą inkliuzinių 
gintarų kolekciją. 24 stovuose demons-
truojama per 30 gintare sustingusių jau iš-
nykusių gyvūnų. 

Parodoje demonstruojamas išskirti-
nis eksponatas, kurį 2017 m. muziejaus 

 Plakatas ,,Baltijos gintaro inkliuzų paroda”

Muziejaus eksponatų įvairovė

Kęstučio Žuko  piešinys (pastelė)

entomologas Vytautas Tamutis, talkinant 
kolegoms iš Daugpilio ir Kaliningrado 
universitetų, Baltijos gintare aptiko ir ap-
rašė naują afodijų genties vabalų rūšį, kurį 
mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio pro-
ga pavadino Lietuvos vardu – Airapus li-
tuanicus. 

 
dailininko,biologodoc.Kęstučio
Žukoparoda„Pastelė.Piešiniai“
Autorius rašo: „Tai 18-oji mano paroda, 
kuriai parinkau darbus iš mano mėgstamo 
animalistinio žanro. Šioje parodoje sugulė 
dalis pastelių, piešinių, kuriuose gyveno ir 
tebegyvena mano pamėgti gyvūnai – avi-
jaučiai, raganosiai, lamos, triušiai, liūtai, 
leopardai, galantiški paukščiai, apuokai, 
pelėdos“.
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Lankytojamsdurisatvėrė
Birštonoapžvalgosbokštas

Nemunas – ne tik didžiausia ir van-
deningiausia Lietuvos upė, bet ir 
daugiausia dainomis apdainuota, 

legendomis apipinta ir nuo seniausių laikų 
metraštininkų  aprašyta. Dar ir dabar ku-
riamos legendos apie šios upės kilpas, dar 
ir dabar geologai negali atsakyti į klausimą 
„Kaip jos atsirado?“.

Mokslininkai teigia, kad Nemuno kilpos 
– unikalus reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir 
visose ledyninio reljefo paplitimo zonose. 
Nemunas, ieškodamas trumpiausio kelio 
link Baltijos jūros, atliko didelį skulptoriaus 
darbą. Ne vienam keliautojui „senelis“ Ne-
munas susuko galvą slėniais, aukštais šlai-
tais, raguvomis, atodangomis, atragiais. 

Norintys pamatyti Nemuno sukurtą 
gamtos grožį, turėjo pakilti oro balionu, 
lėktuvu, parasparniu ar tiesiog tapti paukš-
čiu. Tik pabuvojęs danguje, supranti, ko-
kiame gražiame krašte gyveni, koks kerin-
tis kraštovaizdis atsiveria prieš mūsų akis. 

Kraštovaizdį kūrė gamta kartu su čia 
gyvenančiu žmogumi. Apžvelgti Nemuną 
galima nuo 30 iki 70 metrų virš upės pakilu-
sių šlaitų. Tokie aukščių skirtumai Lietuvoje 
gana reti ir reginiai nuo jų kartais užgniau-
žia kvapą savo žavesiu bei palieka neišdil-
domą įspūdį. Vis tik visada kyla klausimas: 
„Kaip pamatyti kraštovaizdį neskridus, kaip 
pasijausti tarp dviejų Nemunų?“. 

Kad galėtume pasijausti kaip paukščio 
skrydyje ir pamatyti kraštovaizdžio įvai-
rovę, teks įkopti į Birštono apžvalgos bokš-
tą – aukščiausią bokštą Lietuvoje. Bokšto 
vieta parinkta dar 1997 metais, kai LR Vy-
riausybė  patvirtino Nemuno kilpų regi-
oninio parko planavimo schemą. Jau tada 
buvo svajojama apie apžvalgos bokštą, kur 
žmogus galės suprasti savo aplinkos grožį 
ir išskirtinumą. 

Bokšto vieta parinkta ant Škėvonių gū-
brio, mažai urbanizuotoje teritorijoje, 92 
m virš jūros lygio. Čia už 240 metrų teka 
Nemunas, pietrytinėje dalyje atviras lau-
kas, šalia miškas, matosi Birštono pano-
rama, Nemuno slėnis, už 900 metrų drie-

kiasi Birštono vienkiemio sodybos (dabar 
– Birštono miesto teritorija). Bokšto apž-
valgos aikštelė – 45 m aukštyje, viso bokš-
to aukštis – 51 m. 

Kylant į bokštą įrengtos šešios atokvė-
pio vietos, kadangi įveikti tokį aukštį be 
poilsio būtų sunkoka. Priešais bokštą yra 
atokvėpio aikštelė ir stendas, kuriame ga-
lima susipažinti su Nemuno kilpų regioni-
nio parko kraštovaizdžiu. Bokšto metalinė 
konstrukcija „apvilkta“ maumedžio plokš-
tėmis su trikampio formos langeliais, su-
teiks koplytstulpio įvaizdį bei kartu sim-
bolizuos žvaigždynus dangaus skliaute. 

Bokštas – keturkampis lygiasienis su 
ažūriniu stogeliu tęsia lietuvių gynybinės 
architektūros tradiciją, primena senųjų me-
dinių pilių bokštų formą ir siejasi su vėly-
vesne bažnyčių varpinių architektūra. Taip 
pat galima palyginti su koplytstulpiu bei 
Pasaulio medžio įvaizdžiu. Bokšto simbo-
lizmą pagyvina paliktos angos-maži lange-
liai šviesai ir kraštovaizdžio panoramai, tai 
– tarsi raštai, naudojami medžio drožyboje. 

Šio aukščiausio Lietuvos bokšto Birš-
tone iniciatoriai ir užsakovai – Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba, projekto par-
tneriai – Nemuno kilpų regioninio parko 
direkcija, projektuotojai – UAB „Prosfe-
ra“ ir architektas Donatas Malinauskas, 
darbus vykdė UAB „Empower-Fidelitas“. 
Bokštas artimiausiu metu bus perduotas 
Birštono savivaldybei. 

* * *
Kadangi bokštas stovi ypatingo kraš-

tovaizdžio saugomoje teritorijoje, infras-
truktūros galimybės yra smarkiai riboja-
mos, todėl patogiausia jį pasiekti pėstute. 
Atvykus į Birštoną automobiliu, rekomen-
duojama jį palikti kurorto teritorijoje (ar-
timiausia erdvi aikštelė yra B. Sruogos g. 
25, šalia prekybos centro „Norfa“) – iš ten 
pėstute bokštas pasiekiamas kiek mažiau 
nei per 20 minučių. 

Esant mažesniam lankytojų srautui, 
vietos automobiliui galima rasti stovėjimo 

Šių	metų	liepos	12	d.	atidarytas	ilgai	lauktas	Birštono	apžvalgos	
bokštas,	kuris	nuo	šiol	perima	aukščiausiojo	Lietuvoje	statusą

aikštelėse prie restorano „Seklytėlė“ arba 
viešbučio „Royal SPA Residence“ – iš čia ke-
lionė pėsčiomis iki bokšto užtruks kiek dau-
giau nei 10 minučių, o sugrįžus čia pat gali-
ma pasistiprinti arba pasimėgauti desertu. 

Lankytojai su negalia gali privažiuoti 
automobiliu iki pat bokšto, kur įrengta ne-
didelė stovėjimo aikštelė. Jiems, kaip ir lipti 
laipteliais nenorintiems lankytojams, įreng-
ti specialūs informaciniai stendai su QR ko-
dais, kuriuos nuskaičius telefonu, jo ekrane 
matosi iš bokšto atsiveriantys vaizdai.

Birštono apžvalgos bokštas lankyto-
jams atviras kasdien nuo 7 val. iki 22 val., 
naktį jis bus uždaromas. Siekiant užtikrin-
ti lankytojų saugumą, lankytojų srautai 
bus reguliuojami, nes vienu metu bokšte 
gali būti ne daugiau kaip 40 žmonių. Bokš-
tas bus atviras visus metus. 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus 
klausimus ir papildoma informacija apie 
bokštą teikiama specialiai sukurtoje „Fa-
cebook“ paskyroje.

VSTT inf. 
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Kodėl	netausojami	miestų	želdynai?	

Prisidengus	sostinėje	Sapiegų	ir	Kalnų	 
parko	rekonstrukcija	
Sostinės Antakalnio mikrorajono gyventojai ir kiti vilniečiai buvo 
sunerimę dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos būstinės 
pašonėje pavasarį pradėtų kirsti medžių Sapiegų parke (ketinta 
iškirsti beveik 300 medžių). Tai buvo daroma gavus ES fondų pa-
ramą ir Vilniaus miesto savivaldybei leidus pertvarkyti barokiniu 
stiliumi iki kitų metų vasaros Sapiegų parką, įkurtą XVII a. pa-
baigoje. Rangos darbų parke ėmėsi  bendrovė „Eikos statyba“, su 
kuria Vilniaus miesto savivaldybė šių metų vasarį pasirašė per 3 
mln. eurų vertės sutartį.

Kilus visuomenės nepritarimui, darbai parke gegužės pradžio-
je buvo laikinai sustabdyti ir tobulintas rekonstrukcijos projektas, 
atsižvelgiant į visuomenės ir ekspertų išsakytas pastabas. Savival-
dybės pareigūnai teigia, kad atnaujintame parko plane numatyta 
išsaugoti daugiau senų medžių, bus sodinami nauji medžiai.

Atsakydama į tokį savivaldybės „manevrą“, Antakalnio mi-
krorajono bendruomenė tuo metu išplatino pranešimą, kviesda-
ma visus sostinės gyventojus, kaip pernai Kaune, į pilietinio nepa-
klusnumo akciją: prasidėjus medžių kirtimams rinktis į Sapiegų 
parką ir stovėti po kirsti numatytais medžiais.

Miestų želdynų gynėjus atstovaujantis advokatas Saulius 
Dambrauskas pateikė skundą Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijai ir Aplinkos ministerijai, kuriame teigta, kad suintere-
suota visuomenė nebuvo tinkamai informuota ir viešam svarsty-
mui nebuvo pristatytos galutinės projekto korektūros, taip pat esą 
nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė, be kurios medžių kirti-
mas būtų neteisėtas veiksmas.

Prie Sapiegų parko želdynų gynėjų prisidėjo ir ornitologai, su-
nerimę dėl perinčių paukščių apsaugos pačiame jų veisimosi įkarš-
tyje, kai nuo balandžio 1 d. iki birželio 15 d. yra stabdomi kirti-
mai ūkiniuose miškuose, o saugomose teritorijose jie draudžiami 
iki rugpjūčio pradžios ar net pabaigos. Paukščių tyčinis trikdymas 
veisimosi metu miestuose taip pat neturėtų būti toleruojamas.

Aprimus šiam skandalui, birželį sostinėje kilo naujas. Kal-
nų parko ir jame esančio Kryžių kalno aplinkos rekonstrukcijos 
sumanytojai planavo čia iškirsti apie 1000 medžių tariamai bū-
tinoms apžvalgos aikštelėms bei platesniems pėsčiųjų takams 
įrengti. Spaudžiant sostinės visuomenei, parkotvarkininkai ėmė 
švelninti situaciją – pažadėjo atsisakyti kai kurių ambicingų su-
manymų ir mažiau iškirsti medžių. 

Pakeltus kirvius prieš parkų medžius nuleisti ėmėsi ir poli-
tikai Seime. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pa-
teikė LR Seimui svarstyti Želdynų įstatymo pataisas, kuriomis 
būtų draudžiama kirsti ar intensyviai – daugiau nei 30 proc. la-
jos – genėti brandžius medžius jų vegetacijos laikotarpiu, išsky-
rus tuos atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, eismo saugu-
mui. Seimas pritarė tokioms pataisoms: už balsavo 50 Seimo 
narių, prieš – 14, su si lai kė – 27 parlamentarai. Toliau planuojama 
svarstyti Seimo rudens sesijoje. Šiomis įstatymo pataisomis taip 

pat būtų nustatyta prievolė apie planuojamus želdynų tvarkymo 
darbus prieš mėnesį informuoti visuomenę, rengti konsultacijas.  
Visuomenė raminama, kad bus patikslintas Saugotinų medžių 
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir 
krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.

Patikslintos	Medžių	ir	krūmų	veisimo,	 
vejų	ir	gėlynų	įrengimo	taisyklės
Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika patvirtino pavasarį patiks-
lintas Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles. 
Jų pakeitimai padės išvengti tarp miestelių, gyvenviečių gyven-
tojų ir sodininkų bendrijose kylančių ginčų dėl arti tvoros sodi-
namų medžių, krūmų ar gyvatvorių. Šių taisyklių priede yra nu-
rodyti mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai 
želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto 
asmens sutikimo raštu.

Medžius ir krūmus, kurie gali užaugti arba formuojami aukš-
tesni kaip 3 m, iš šiaurinės pusės leidžiama sodinti ne arčiau kaip 
už 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos, o iš kitų pusių – ne arčiau 
kaip už 3 m. Galinčius užaugti nuo 2 m iki 3 m aukščio arba for-
muojamus iki 3 m aukščio iš visų pusių leidžiama sodinti ne ar-
čiau kaip už 2 m, o galinčius užaugti arba formuojamus iki 2 m 
aukščio iš visų pusių leidžiama sodinti ne arčiau kaip už 1 m nuo 
kaimyninio sklypo ribos.

Kaimyninius sklypus skiriančią gyvatvorę, formuojamą iki 2 
m aukščio, iš pietinės pusės galima sodinti ne arčiau kaip už 1 m, 
o formuojamą iki 1,3 m aukščio iš visų pusių galima sodinti ne ar-
čiau kaip už 1 m nuo kaimyninio sklypo ribos.

Naujos taisyklės leidžiama netaikyti nustatytų sodmenų ko-
kybės reikalavimų lapuočiams ir spygliuočiams medžiams, kai jie 
sodinami per visuomenines akcijas ar talkas valstybinėje ir savi-
valdybei priskirtoje žemėje, jeigu jų sodinimo organizatorius raš-
tu susitaria su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju 
ar naudotoju dėl sodinamų želdinių kiekio, rūšies, sodinimo lai-
ko, vietos, pasodintų želdinių priežiūros ir tvarkymo.

Parengta pagal AM, VSTT tinklapių inf. 

Kirtimui pažymėti medžiai  Kalnų parke
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Su	meile	išpuoselėtoje 
Michelinišeimosmiškovaldoje

LMSA organizuota Miško diena „Iš-
moktos gyvenimo pamokos tvarkant 
ir prižiūrint miškus“ prasidėjo nuo 

Birutės ir Gvido Michelini sodybos apžiū-
ros. Jos šeimininkai bei Birutės sesuo Elena, 
kuri taip pat daug padėjo atkuriant senelių 
namus, svečiams rodė  išpuoselėtas erdves 
ir pasakojo apie čia buvusius brūzgynus ir 
kemsynus, per kuriuos iki Dubysos vedė 
tik vietinių pramintas šioks toks takelis. 
Iškirsti sąžalynus, išvežti šiukšles, išlygin-
ti duobes, atvesti apie 1 km ilgio elektros 
kabelį, per šlaitus į slėnį nutiesti naują 1,2 
km gruntinį kelią, įrengti pratakas, pasta-
tyti  namus ir kitus  statinius, užbaigti tvar-
kyti aplinką užtruko apie 10 metų. Visa tai 
lietuvės ir italo šeima darė nuo 2005 m. iš 
savo uždarbio per vasaros atostogas atvykę 
iš Parmos, kur gyvena.

Miško savininkė Birutė tai darė iš mei-
lės savo gimtinei, pagarbos tėvams, sene-
liams.  

„Nuo Jonavos kilęs senelis Augustinas 
buvo išvykęs užsidirbti  į Ameriką. Grįžęs 
1924 m. į Lietuvą vedė  mano senelę Sofiją, 
už parsivežtus pinigus pirko žemę, kelis hek-
tarus miško malkoms ir nuostabiame gam-
tos   kampelyje prie Dubysos pradėjo kurti 
savo gyvenimą. Vėliau išplėtė ūkį iki 80 ha“, 
– pasakojo savo šaknų istoriją Birutė.

Gyvenimąsugriovėkarasirtremtis
Deja, gražiai puoselėjamą ūkį ir gyvenimą 
sutrikdė karas bei pokario negandos.  Nuo 
karo baisybių šeima slapstėsi aplinkiniuo-
se miškuose, o kartą grįžtant į namus ve-
žimas užvažiavo ant minos ir žuvo Birutės 
senelis. Likusi gyva močiutė surado jėgų 

Jis  nuoširdžiai prižiūri mūsų mišką ir bi-
tyną“, –   džiaugėsi valdos savininkė. Spe-
cialiai bitėms Nerijus šalia sodybos užsėjo 
nemažą plotą medingųjų augalų. Šių bitu-
čių suneštu medumi buvo apdovanoti ir 
renginio svečiai.   

Birutės sesuo Elena akcentavo ir neiš-
blėsusį prof.   Gvido Michelini susidomėji-
mą Lietuvą, kuris 20 metų tyrinėjo liute-
ronų raštiją Lietuvoje nuo Mažvydo laikų, 
parašė ir išleido nemažai veikalų, į italų kal-
bą išvertė A. Baranausko „Anykščių šilelį“.

Pėstutepoprizininkųmiškovaldas
Vertėja, filologė, leksikografė Birutė Žin-
džiūtė-Michelini ir jos vyras valdo 51,2 ha 
miško, o dirbti tinkamą žemę nuomoja ūki-
ninkams. Miško masyvas nėra ištisinis – į jį 
įsiterpia dirbamos žemės plotai, jis ribojasi 
su valstybiniu mišku, atskiri lapuočių skly-
peliai tęsiasi palei vinguriuojantį upokšnį.

ANGELĖ ADOMAITIENĖ

viena rūpintis vaikais bei ūkiu. Tačiau vie-
ną 1947-ųjų žiemos naktį ji su trimis vai-
kais buvo ištremta į Sibirą. Čia vyriausias 
sūnus Petras, Birutės tėtis, sutiko tremtinę 
Telksnytę nuo Rokiškio, ją vedė ir susilau-
kė dukrų – Elenos ir Birutės.

Šeimai tik 1959 m. pavyko grįžti į Lie-
tuvą ir įsikurti prie Kauno. „Tėtis ne kartą 
vežė mus parodyti savo gimtinę ir su liūde-
siu kalbėjo, kad sunkiai ją atpažįsta – so-
dyba, laukai apleisti, apžėlę krūmynais“, –  
atviravo Birutė.

Studijuodama Vilniaus universitete li-
tuanistiką, ji 1975 m susipažino su italu G. 
Michelini, atvykusiu mokytis lietuvių kal-
bos. Užgimusi meilė nugalėjo sovietmečio 
išbandymus –  1984 m. ji tapo ponia Mi-
chelini ir su vyru išvyko gyventi į Italiją, 
tapo vertėja. Laimei, geležinė uždanga nuo 
tėvynės ją skyrė neilgai – Lietuvoje nuvil-
nijo Sąjūdis, buvo paskelbta Nepriklauso-
mybė, prasidėjo žemės grąžinimas...  

Užsikrėtėsodybosirūkio 
atkūrimovizija
Prof. Gvidas Michelini, vos tik pamatęs 
Žindžių sodybos vietą ir Dubysos šlaitus 
netoli Maironio tėviškės, su entuziazmu 
palaikė Birutės ir ypač jos tėčio karštą norą 
susigrąžinti gimtinę bei pažadėjo finan-
suoti jos atstatymą ir išlaikymą. Atgautoje 
žemėje, kuri buvo įforminta Birutės vardu, 
jau plytėjo  apie 40 ha savaiminio miško, 
vėliau jo įveista dar apie 11 ha.

„Miško priežiūrai reikėjo specialisto 
pagalbos, konsultacijų, tad susipažinome 
su vietos girininku Nerijumi Sutkevičiu-
mi, kuris tapo ir mūsų   įgaliotu asmeniu. 

 Įteikta personalinė miško valdos Atminimo lenta

Gausus būrys LMSA atstovų bei svečių liepos 19-ąją lankėmės Raseinių rajone, Šiluvos seniūnijoje – tradicinio 
LMSA konkurso  „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ 2018 m. nugalėtojos Birutės Žindžiūtės-Michelini 
ir jos vyro, Italijos Parmos universiteto profesoriaus, filologijos mokslų daktaro  Guido Michelini išpuoselėtoje 
sodyboje Pakalniškių kaime bei miško valdoje. Prie Dubysos vaizdingame slėnyje atkurtą sodybą puošia gėlės, 
skoningos medžių ir krūmų kompozicijos, skulptūros, šimtmetį perkopusi liepų alėja ir dar vyresni klevai, poilsio 
zonos mažiems ir dideliems. Praėjusio šimtmečio pradžioje čia gyvenimą kurti pradėjo Birutės senelis, nupirkęs 
ūkį  iš nusigyvenusio bajoro, o  po skaudžių likimo vingių iš šabakštynų sodybą vėl prikėlė Michelini šeima.    
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Privatūs miškai

Michelini šeimos valdos įsiterpia į Du-
bysos regioninio parko ribas, priklauso Ly-
duvėnų kraštovaizdžio draustiniui. Kadan-
gi tai saugoma teritorija, miškas priklauso 
II grupei. Jo naudojimo režimas ypač atitin-
ka šeimininkų aplinkosaugos nuostatas, čia 
atliekami tik sanitariniai kirtimai ar miš-
ko valymo darbai. Prof. Gvidas pats dažnai 
ima motorinį pjūklą ir geni eglės jaunuoly-
nus, šviesina tankynes, valo linijas...

Visos aikštelės tarp ariamų plotų ir 
miško pakraščių, šlaitai, rėvos apsodintos 
želdiniais. Tam panaudota ir ES parama. 
Visi menkaverčiai krūmynai rekonstruoti: 
geresni medžiai palikti, įveista   vertingų 
rūšių – ąžuolo, beržų, eglės, juodalksnio, 
taip pat suformuotos pamiškės.

Po prižiūrimas miško valdas pažintinę 
apžvalgą surengęs Nerijus Sutkevičius pa-
sakojo, kaip žlungant kolūkiams čia viskas 
buvo apleista. „Niekas žemės nedirbo, ply-

džius verta dar iškirsti, ką pasodinti, kaip 
toliau formuoti brandų mišką.  

Graži šilta ir saulėta popietė prabėgo 
greitai, kaip ir visa maloni viešnagė. Sve-
čiai Birutei ir Gvidui negailėjo padėkų ir 
pagyrų. Jiems pavyzdingiausios miško val-
dos prizinę ąžuolinę  atminimo lentą įtei-
kė LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis, 
sveikino LMSA  Raseinių skyriaus pirmi-
ninkė Skaidrutė Žuvelaitienė, Šiluvos se-
niūnijos seniūnas Juozas Šlepas, Europos 
Parlamento narys Juozas Olekas ir kiti. 

„Čia galime pajusti du dalykus – gam-
tos, miško grožį ir dvasios stiprybę, kuri 
kviečia žmones sugrįžti prie lietuviško 
ąžuolo ar kito medžio. Kitas dalykas, kad 
apie tuos gražiuosius medžius, miškus, 
kalvas ir klonius susitelkia patys gražiau-
si žmonės. Labai noriu padėkoti visiems, 
kurie čia susibūrė, kurie perėmė senelių ar 
tėvų pradėtą triūsą ir jį puoselėja toliau“,– 
sakė europarlamentaras J. Olekas.

IšvykapoLyduvėnųapylinkes
Miško dienos dalyviai nepraleido progos 
aplankyti ir netoliese esančius Lyduvėnus. 
Pirmiausia aplankėme raseiniškio miški-
ninko, „Pavyzdingai tvarkomos privačios 
miško valdos“ 2011 m. konkurso nugalė-
tojo Antano Šablausko kapą, prisiminti jo 
nuveikti darbai, pagerbtas atminimas. 

Su įdomumu stabtelėjome prie ilgiausio 
Lietuvoje ir Baltijos valstybėse Lyduvėnų ge-
ležinkelio tilto. Trumpą jo statymo istoriją 
priminė ir ekskursiją po šalia esančią sodybą, 
kažkada buvusias kareivines, surengė LMSA 
narys, „Tauragės šilas“ miško savininkų koo-
peratyvo direktorius Arūnas Butkus. 

Planuojama, kad pažintinė tradicija 
bus tęsiama – kitą vasarą privačių miškų 
savininkai grožėsis šių metų konkurso nu-
galėtojo valdomis. 

tėjo dirvonai, aš Michelini šeimai patariau 
gauti leidimą ir nepatogias žemės ūkiui 
naudmenas apželdinti mišku. Taip savo lė-
šomis prieš 20 metų buvo apsodinta  apie 
11 ha eglės ir pušies sodinukais iš miškų 
urėdijos medelyno. Kadangi daug metų 
nebuvo ūkininkaujama, tai buvo ir savai-
minukų, atsirado mišrių plotelių, įveista ir 
beržynėlių“,– jau gerokai ūgtelėjusius jau-
nuolynus rodė Nerijus. Jiems iki 17 metų 
didelės priežiūros nereikėjo, o pastarai-
siais metais genėtos šakos, tvarkytos tan-
kynės.

Likusi miško dalis – seni mišrūs medy-
nai, kur vyrauja eglės, nemažai ir aukštaū-
gių drebulių, ąžuolų, kitų galingų medžių. 
Kadangi čia draustinis, plyni kirtimai 
draudžiami, pagal miškotvarkos projek-
tą vykdomi tik atrankiniai, sanitariniai ir 
kiti leidžiami kirtimai. Per apžvalgą miškų 
savininkai negailėjo patarimų, kokius me-

Naujam gyvenimui atkurta gimtinės sodyba

Miško dienos dalyviai prie Lyduvėnų tilto

 Apžiūrimi miške atlikti darbai
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Praėjus 2 metams po Darbo kodekso įsigaliojimo vis atsiranda 
ginčytinų situacijų. Viena jų – premijų įskaitymas ar neįskai-
tymas į vidutinį darbo užmokestį. Pirmą kartą Valstybinės 

miškų urėdijos istorijoje išmokėjus premijas darbuotojams, jas at-
lydėjo ir administracijos nurodymas premijų neįtraukti skaičiuo-
jant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Tai sukėlė darbuotojų 
nepasitenkinimą, kurie buvo įpratę, kad buvusiose miškų urėdijose 
premijos buvo įskaičiuojamos į vidutinį darbo užmokestį. 

LMPF gavo VMU darbuotojų skundus, kad įmonės adminis-
tracijos nurodymu premijos, skirtos vadovaujantis aplinkos mi-
nistro 2019 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D-352 patvirtintos VMU 
2018 m. pelno dalies, skiriamos darbuotojų premijoms ir kitiems 
socialiniams tikslams, pagrindu,  negali būti įskaitomos į darbuo-
tojo vidutinį darbo užmokestį. Kaip žinia, nuo vidutinio darbo 
užmokesčio priklauso apmokėjimas už atostogas, išeitinė išmo-
ka, privalomos ligos pašalpos iš darbdavio lėšų, užmokestis esant 
komandiruotėse ir kai kurios socialinės  garantijos, numatytos 
įmonės kolektyvinėje sutartyje. Tad darbuotojai patiria finansi-
nių nuostolių. 

DK 139 str. 2 d. be kitų sudedamųjų nustato, kad į darbo už-
mokesčio sąvoką įeina premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių 
susitarimu, ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietė-
je taikomą darbo apmokėjimo sistemą. VMU regioninių padalinių 
vadovų potvarkiuose, kuriais skiriamos premijos, nurodoma, kad 
premijos skiriamos vadovaujantis VMU darbo užmokesčio siste-
mos aprašu, t. y. skyrimo pagrindas atitinka DK 139 str. 2 d. 5 
punktą. Be to, premija   yra susieta su kiekvieno darbuotojo 2018 
m. vieno mėnesio darbo užmokesčiu ir sudaro 0,59 jo dalį, t. y. 
mokama už atliktą darbą.

DK nenumato galimybės darbdaviui nustatyti, kokios išmokos 
yra įskaitomos ar neįskaitomos į vidutinį darbo užmokestį. Kad 
premija būtų neįskaitoma į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, 
t. y. atitiktų DK 139 str. 2 d. 6 punktą, ji turėtų būti skiriama darb-
davio valia, nesant teisinės pareigos jį mokėti bei būti skiriama ne 
už atliktą darbą, o išskirtinai kaip individualus darbuotojo paska-
tinimas, pvz. už vagystės išaiškinimą, skęstančio išgelbėjimą ar 
panašiai. Šiuo atveju premijos yra skirtos visiems darbuotojams, 
jos susietos su darbuotojų atlyginimais 2018 metais, todėl, LMPF 
nuomone, privalo būti įskaitomos nustatant darbuotojų vidutinį 
darbo užmokestį. Dėl šios situacijos išaiškinimo LMPF kreipėsi 
į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę darbo ins-
pekciją bei apie tai informavo VMU steigėją – Aplinkos ministe-
riją ir prašė ją įpareigoti VMU šias premijas įtraukti skaičiuojant 
vidutinį darbo užmokestį. 

Pasirašant VMU kolektyvinę sutartį, dar nebuvo parengta 
VMU darbo užmokesčio sistema. Kolektyvinėje sutartyje aptarti 
tik bendri šios sistemos principai. Aptariant vidutinio darbo už-

Dėsime	pastangas	patikslinti	vidutinio	
darbo	užmokesčio	skaičiavimą

mokesčio skaičiavimą, darbuotojų premijų įtraukimas kolektyvi-
nėje sutartyje nėra paminėtas, todėl Jungtinė profesinių sąjungų 
atstovybė siūlys papildyti kolektyvinę sutartį, kad premijų, moka-
mų pagal darbo užmokesčio sistemą, įtraukimas į vidutinį darbo 
užmokestį būtų oficialiai įteisintas ir nekeltų teisinių kolizijų.

LMPF informacija

PrOFsąJUnGŲ vEikLa

Rugsėjo	27	d.	šaukiamas	
LMPF9-sissuvažiavimas
Suvažiavimą planuojama surengti Trakų rajone. Jame bus iš-
klausytos Federacijos veiklos už 2014–2019 m., finansinė ir fi-
nansų revizorių grupės ataskaitos. Daug dėmesio numatoma 
skirti diskusijoms apie Federacijos veiklą valstybinių miškų 
valdymo reformos metu, jos tolesnės veiklos gaires, organiza-
cinius–struktūrinius, narystės plėtros, darbo su socialiniais 
partneriais klausimus. Numatomi LMPF įstatų pakeitimai 
ir papildymai, kurie reikalingi, atsižvelgiant į susiklosčiusias 
aplinkybes. 

Vienas svarbiausių suvažiavimo darbotvarkės klausimų – 
naujo LMPF pirmininko rinkimai. Šios pareigos yra laisvos 
nuo 2018 m., kai LMPF pirmininkė Inga Ruginienė buvo iš-
rinkta Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke.

LMPF informacija
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mUms rašO 

Vėlkartojasiišgyventaistorija...
...Vieną pokario metų pavasarį į mano 

tėviškės Vergakiemio pradinę mokyklą 
Dzūkijoje atėjo eigulys Vladas Tarasevi-
čius. Pakalbėjęs su mokytoju, jis pasakė, 
kad rytoj eisime visi sodinti miško. Vaikų 
talkos prireikė todėl, kad tuo metu niekas 
nenorėjo dirbti miškų atkūrimo darbų už 
labai mažą atlygį. 

Apie 1949–1950 m. kaimuos daugumai 
gyventojų prievarta tapus kolūkiečiais ir 
metų uždarbį parsinešus mažame maiše-
lyje ant pečių, iškilo egzistencinė problema 
– kaip išgyventi. Daugelis patys vėrė giri-
ninkijų duris ir prašėsi bent kokio papil-
domo darbo, kad galėtų išmaitinti šeimas. 
Bet girininkai neturėjo teisės kolūkiečių 
priimti į darbą. Rizikuodamas netekti par-
eigų ar net patekti į kalėjimą, dažnas giri-
ninkas rado išeitį: kolūkiečių uždarbį už-
rašydavo eiguliui ar miško darbininkui, o 
pinigus atiduoda tam, kas dirbo. Visi su-
tartinai sukosi iš esamos padėties. 

Bet situacija keitėsi: sustiprėjusiuose 
kolūkiuose žmonės ėmė uždirbti daugiau 
negu miškininkai. Miškuose vėl ėmė trūk-
ti darbininkų, o planinius darbus reikėjo 
įvykdyti. Tuomet prašyti paramos jau giri-
ninkas ėjo pas kolūkio pirmininką... 

Atėjo Sąjūdis, nepriklausomybė, griū-
va kolūkiai. Kaimuose bedarbystė. Vėl atsi-
randa norinčių dirbti miške. Tuometinėje 

ti apie kasdieninius miško darbus, esamas 
problemas. Vėl grįžtame į „stalininį“ poka-
rį?.. Viena tiesa, viena politinė kryptis. Tik 
kur ji mus nuves?..   

Taigi, gali būti, kad artėjant kitiems Sei- 
mo rinkimams kažkas pamėtės ir išeitį – 
įteisinti valstybinių miškų privatizavimą. 

Patariu netylėti, kelti viešumon nege-
roves, kalbėti apie socialines problemas, 
nes VMU regioniniuose padaliniuose likę 
vienos dar neužgniaužtos profsąjungos, ir 
tos tik su laikinąja vadove, jūsų nepajėgs 
apginti. 

Tokios mintys kilo perskaičius šių 
metų „Mūsų girių“ 5 nr. Vaclovo Trepė-
naičio straipsnį „Miškų sektoriuje būtina 
spręsti ir socialines problemas“. 

                                                                      
Vytautas STACEVIČIUS, 

buvęs ilgametis girininkas

Generalinėje miškų urėdijoje dirbusi sig-
natarė, miškininkė Birutė Valionytė sakė 
girininkams: „Turint pigios darbo jėgos, 
miškuose galima „kalnus nuversti“...

Savomis akimis matęs kelių pokarinių 
dešimtmečių miškininkystės istoriją, at-
sakiau jai, kad tai laikina išeitis, kad rei-
kia padidinti ir darbų įkainius, nes žmonės 
ras geresnę sau nišą. Dabar taip pat rado – 
dauguma jau pluša užsienio šalyse. 

Šiemet sodinti miško daug kur žmonės 
ėjo tik iš pagarbos vietos girininkui. Tokia 
valstybinių miškų reformos pasekmė – už 
šiems darbams skirtas „katino ašaras“ ran-
govai nėjo dirbti. Ir neis, jei darbo sąnau-
dos bus didesnės už atlygį.

Šiemet ir gamta pašykštėjo gerų sąlygų 
miškasodžiui – visą pavasarį ir birželį ke-
pino sausra. Su nerimu stebiu želdinius – 
kiek jų išliks iki rudens? O rudenį į miški-
ninkus vis dar šnairuojantys veikėjai, juos 
palaikanti žiniasklaida tikriausiai kaltins 
girininkus, kad nemokame sodinti, auginti  
miškų – esame niekam tikę. 

Kaip jaustis ir elgtis miškininkams: 
prieš kelerius metus buvome pripažinti  
vieni geriausiai pasaulyje tvarkantys miš-
kus, didžiavomės savo darbais, o dabar iš 
mūsų atėmė net profesinį ugdymą – dar-
bą su jaunaisiais miško bičiuliais, uždraus-
ta bendrauti su žurnalistais, viešai kalbė-

NOKIAN TRACTOR KING
Naujos padaNgos

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

Faks. 8 37 215101
Tel. 8 683 24140 (Aidas)

El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)

El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)

El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt

Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis
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Kažin, ar šiais laikais dar liko bent vienas save gerbiantis in-
terneto vartotojas, visiškai nieko negirdėjęs apie šventąjį 
karą su invazinėmis, arba lietuviškai vadinamomis sve-

timžemėmis rūšimis. Velnias slepiasi detalėse.
Gražią rugpjūčio 23-sios pavakarę ilgoje automobilių rikiuo-

tėje Neries krantine yriausi link Gedimino miesto širdies. Ne, ne-
ketinau dalyvauti Baltijos kelio pakartojime, nes netikiu, kad tai 
įmanoma pakartoti. 

Būriai pakiliai nusiteikusių žmonių bylojo ką kitą. Vaizdelis, 
žinoma, gerokai skyrėsi nuo to prieš 30 metų. Tik vėliavų jūra pri-
minė tą laikmetį , o visa kita...

Prabangūs automobiliai, net kabrioletai. Įvairių dviračių mo-
delių paradas. Riedžiai. Sic! Elektriniai paspirtukai! Kiekvieną pa-
dorų vyrą iš proto varanti karštos rugpjūčio pabaigos panelių ir 
damų apranga! Tatuiruočių galerija ant atvirų kūnų. Šventė. Proga 
smagiai praleisti laiką. 

Ir – maža detalė didelėje minioje... Šviežutėliu, Neries kran-
tinės dviračių taku, pro Baltijos kelią atkartojančią puošnių žmo-
nių grandinę, rieda dailiai apsirėdžiusi jauna pora. Jų šeimyninių 
dviračių rankenas puošia trijų Baltijos sesių vėliavėlės, o prieš jas 
krepšiuose pūpso milžiniškos, sodrios geltonos spalvos kanadinių 
rykštenių puokštės.

Šiemet per Žolinę aplankėm Kėdainius. Užsukom ir į garsiąją 
Paberžę. Kaip žinia, šį Dievo užkampį išgarsino du garsūs vyrai. 
1863 m. kunigas Antanas Mackevičius, Paberžės bažnyčios šven-
toriuje palaiminęs ir išvedęs į kovą už Tėvynę sukilėlių būrį. Vė-
lesniais laikais į Paberžę keliavo šimtai, o gal ir tūkstančiai, ieš-
kodami dvasinės pagalbos. Ir rasdavo ją pas Tėvą Stanislovą. Abu 
vyrai pagerbti. 

Pro vartelius įėjus į šventorių, pasitinka šalia takelio augantys 
du medžiai. Kuklios lentelės skelbia: kairėje, prie didesnio – ,,SU-
KILIMO VADO kun. A. MACKEVIČIAUS ĄŽUOLAS“; dešinėje, 
prie mažesnio – ,,TĖVO STANISLOVO ĄŽUOLAS“. Pakeli akis 
nuo lentelių ir... o Viešpatie! Nereikšminga detalė: Quercus rubra 
– raudonasis ąžuolas. Irgi iš Kanados!

Didžiavyrių pagerbėjai nežinojo, kad Kėdainių miškų urėdi-
ja buvo Lietuvos ąžuolynų atkūrimo flagmanė ir kad Kėdainiuo-
se yra unikali seniausių Lietuvos ąžuolų klonų kolekcija. Pritrūko 
dviejų nacionaliniu medžiu laikomo Quercus robur medelių.

Sveiki sulaukę elnių vestuvių!    
Eugenijus TIJUŠAS

P. S. Gal kanadinė rykštenė iš tikrųjų gali būti Baltijos kelio 
simboliu? Vilniaus ir Rygos apylinkių dirvonai jau okupuoti. Ar-
tėja prie Talino...

Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu. Buvęs Kėdainių miškų 
urėdas Juozas Girinas pasakojo, kad Kėdainių krašto puošmena 
per pusantro šimto metų buvo ąžuolynai, suvešėję 1830 m. ir 1863 
m. sukilimų laikais...

ŽoDIs
skaitytojui

Kraujasekiais gali būti visų medžioklinių veislių šunys, 
išmokyti sekti sužeistų žvėrių pėdsakais, išskyrus spe-
cializuotas veisles – VI FCI grupės pėdsekių sekciją. Ją 

sudaro 3 veislės: Hanoverio pėdsekiai, Bavarų kalnų pėdsekiai 
ir Alpių kalnų taksiniai skalikai.    

Mūsų aptariamu atveju šunys grupuojami ne pagal veis-
lių tipus, o pagal atliekamą funkciją, kurios esmė yra sužeis-
to žvėries paieška, sekant pėdsaku. Vokiečių atlikta statistika 
rodo, kad iki 30 proc. žvėrių, nerastų po šūvio, krenta nuo su-
žeidimų. Medžiotojo garbės reikalas yra surasti sužeistą žvėrį. 
Tam rekalingos žinios apie sužeistų žvėrių elgesį ir turi būti 
paruoštas medžioklinis šuo. Net mirtiną šūvį į širdies zoną ga-
vęs stambus kanopinis žvėris (briedis, elnias, didelis šernas) 
gali nueiti iki 200 metrų. Kita mirtina zona – plaučiai, vidaus 
organai, kai žvėris krenta po 4–6 val. arba nukraujuoja po dar 
ilgesnio laiko. Žinoma, galima diskutuoti apie medžiotojų tai-
klumą, naudojamus kalibrus, kulkų tipus ir svorius, bet visuo-
met yra nedidelis procentas, kai manoma, kad nepataikėme. 
Tais atvejais stebimi žvėries elgesio pokyčiai po šūvio. Antras 
labai svarbus faktorius yra pašovimo vietos apžiūra, kur gali-
me pamatyti kraujo spalvą, išplėštus plaukus, vidaus organų 
ar kaulų gabaliukus. Iš to dažnai galime sužinoti pataikymo 
vietą ir spręsti apie tai, ar šūvis buvo mirtinas, bei apie toli-
mesnės paieškos tikslingumą. Apie tai siūlyčiau paskaityti ats-
kirai knygose apie pėdsekystę.

Po šūvio medžiotojas skuba apžiūrėti pašovimo vietą ir čia 
dažnai adrenalino perteklius suvaidina negerą pokštą: prade-
dama svarankiškai sekti pamatytu kraujo pėdsaku, o nera-
dus žvėries pasitelkiami draugai. Po to nutariama, kad reikia 
kviesti kažką su šunimi. Rezultatas – turime sutryptą pašovi-
mo vietą ir labai apsunkintas kraujasekio šuns darbo pradžios 
sąlygas. Dėl to siūlyčiau kolegoms neskubėti ieškoti savaran-
kiškai, o išsikviesti patyrusį vedlį (jų sąrašas yra skelbiamas 
LMŽD puslapyje) su šunimi. Išmokytas šuo atseka žvėrį „šaltu 
pėdsaku“ iki paros senumo. Žinoma atvejų kai buvo atsekama 
po 2 parų ir net kiek pasnigus. 

Trumpai priminsiu apie kraujasekio šuns paruošimą. Jis 
pradedamas nuo mažens, kai tik jūsų namuose atsirado me-
džioklinis šuo. Jo uoslė yra  pagrindinis pasaulio pažinimo 
būdas, dėl to lygiagrečiai su paklusnumo ir atėjimo pašau-
kus mokymu galime pradėti šuniuko įvadinį mokymą sekant 
pėdsakais. Mažam šuneliui pagrindinis dirgiklis yra maistas, 
po to seka pagyrimas ir paglostymas. Tad išnaudojame viską 
darydami žaidimo forma. Pradžioje turime išmokyti šunelį 
vaikščioti su pavadėliu, po to galime pradėti sekti pirmu švie-
žiu pėdsaku, praklotu nesutryptoje vietoje, kur niekas netruk-
dys, pavėjui prilašinus skysto maisto iš dubenėlio. Alkanas šu-
nelis su pavadžiu atvedamas į pėdsako pradžią, rodant į žemę, 
kur buvo prilašintas maistas. Davus komandą „ieškok“ seka-

Kraujasekiai
ALEKSANDRAS KULEŠA
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ma iki paslėpto indo su maistu. Suradus duodama komanda „imk“ 
arba „ėsk“. Ją įvykdžius šunelis giriamas ir glostomas. 

Pradžioje pėdsakas turi būti neilgas ir nesudėtingas. Įsisavi-
nus pradinį pratimą, pėdsaką palaipsniui ilginame, galimi ir ne-
dideli kampai. Vėjas visuomet turi būti iš nugaros, kad šunelis ne-
pradėtų paieškos „viršutine uosle“. Vėliau pėdsako pažymėjimui 
naudojame karštą mėsos gabaliuką arba išvirtą dešrelę. Juos palie-
kame pėdsako gale. Atidirbus pėdsaką, pagal komandą atiduoda-
me ėdalą šuniukui, nepamiršdami jį pagirti ir paglostyti. Šuneliui 
augant palaipsniui maistas pereina į antrą pagal svarbą vietą, o 
pagyrimas ir paglostymas – į pirmą. 

Pėdsakų klojimui, įsisavinus pirmąsias pamokas be maisto, 
galime naudoti elnio arba šerno kanopas, šviežio kailio gabaliu-
kus. Pėdsaką klojame su 1,5 m ilgio pagaliu ir 1,2–1,5 m ilgio vir-
ve, tempdami paieškos objektą lygiagrečiai su savo pėdsaku (tam, 
kad šuo nepriprastų sekti žmogaus pėdsaku). 

Suradus ieškomą daiktą, šuniukui duodame skanuką, giriame, 
glostome, duodame trumpai pažaisti su surastu daiktu. Parodo-
me šuneliui ir savo džiaugsmą, juk šunys labiau supranta ne žo-

džius, o kūno kalbą (judesius ir pan.). Dažnai einant šeimininko 
paklotu pėdsaku, šunelis pradeda „gudrauti“ ir seka ne pratempto 
daikto kvapu, o šeimininko pėdomis. Dėl to patartina, kad pėdsa-
kus pakloti jums padėtų šuneliui svetimi žmonės. Mokymui pėd-
sakų neklokime sniege ir arime. 

Įsisavinus pradinius pratimus, galime pereiti prie kraujo pėd-
sako. Šuniui tai labai stiprus dirgiklis. Kraują galima lašinti, pa-
vyzdžiui, iš sportinių gėrimų buteliuko, šlakstyti su šakele, dėti 
su tamponu ant pagaliuko, bet   dėl galimų kraujo užteršimų ar 
krešulių ne visuomet pasiteisina lašelinė arba švirkštas. Pėdsakus 
palaipsniui ilginame. Nepamirškime pėdsako gale padėti ieško-
mo žvėries kanopą arba kailio gabaliuką. Kiekvienos paieškos pa-
baigoje būtiną rasti daiktą su ieškomu kvapu. Lauko bandymuose 
naudojama 250 ml kraujo 600 m pėdsakui, kuriame yra du „guo-
liai“ (imituojama žvėries gulėjimo poilsiui vieta, po kurios pėdsa-
kas kiek pakeičia kryptį). Dar yra labai reikalingos pamokos krau-
jasekiui: aplojimas surasto žvėries arba pranešimas (anonsas) apie 
surastą žvėrį, pasilikimas vietoje. Tai fukcijos, kurios gali labai 
praversti realioje medžioklėje. Apie tai – kitame straipsnyje.

Kavarsko girininkijos girininko Valdo Juodviršio 
lietuvių skalikė Nota

Pašilių stumbryno stumbrininko-medžioklės plotų prižiūrėtojo 
Eugenijaus Družo Hanoverio pėdsekys Leo
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Kaip	sumedžioti	
svajonių	elnią

Daugelis medžiotojų mano, kad tauriųjų elnių ruja praside-
da kartu su tradicinėmis rugsėjo šalnomis. Iš tikrųjų bran-
dūs patinai jau rugpjūčio viduryje pradeda užimti nuolati-

nes rujavietes arba ieško naujų. Trindami ragais jaunus medelius ir 
krūmus, jie pradeda žymėti savo teritorijų ribas, maudosi „purvo 
voniose“. 

Žinant, kur pernai elniai kėlė vestuves, o ir radus naujai pažy-
mėtą vietą, lepinantis vasaros pabaigos ar rudens pradžios vaka-
rų šiluma arba rytų gaiva, galima pabandyti prisikviesti ten ka-
rūnuotą girių karalių, pamėgdžiojant elnių dvikovą ragais. Tam 
idealiai tinka 2–3 metų  kirtavietės, kuriose dar būna geras ma-
tomumas. Įsikūrus kirtavietės viduryje, reikėtų 5–10 min. tylos, 
kad viskas nurimtų. Pasiėmus du elnio ar briedžio ragelius ir juos 
„daužant“ vienas į kitą,  imituojami dviejų elnių, kovojančių ra-
gais, dvikovos garsai. Tai turėtų užtrukti vos porą minučių. Tada 
būtina 5 min. pauzė ir atidus stebėjimas. Elnias gali pasirody-
ti bet kurią akimirką. Dažniausiai jis pasirodo tyliai ir netikėtai, 
todėl būtina gerai užsimaskuoti. Aš naudoju ir pirštines, ir veido 
kaukę. Žinoma, neatsiejami tokios medžioklės atributai – žiūro-
nai ir taikymosi lazda. Po pauzės seka kita ragų daužymo serija ir 
vėl pauzė. Tai turėtų užtrukti apie valandą. Aišku, elnias gali ir 
nepasirodyti. Paprasčiausiai tą vakarą jo ten gali nebūti arba jis 
jus užuodė. 

Rugsėjį galima bandyti elnią prisivilioti ir balsu. Norint pa-
mėgdžioti plačią rujojančių elnių garsų gamą, būtina prieš tai ge-
rokai pasitreniruoti.

Vienas iš viliojimo būdų – imituoti jaunesnio elnio balsą ir 
eiti link baubiančio elnio, kviečiant jį į kovą. Būtina eiti prieš vėją. 
Taip pat reikalinga nepriekaištinga maskuotė. Patartina vilioti 
anksti ryte, nes vakare jums gali pritrūkti laiko. Nereikėtų pradėti 
„baubti“ pirmam. Ėjimas link elnio nebūtinai turi būti tylus, nes 
tikras elnias į dvikovą juk nesėlina. 

Paprastai jūsų ,,baubimo“ erzinamas elnias pradeda gąsdinti ir 
energingiau baubti, bet link jūsų nelinkęs eiti, nes saugo pateles. 
Likus iki elnio 200–100 m, reikia sustoti ir laukti, kol elnias pra-
dės eiti link jūsų. Vietą sustoti reikia pasirinkti tokią, kad galėtu-
mėte įvertinti, ar elnias medžiotinas bei taikliai iššauti. 

Tokia medžioklė labai efektyvi dviese, kada vienas elnią vilio-
ja, o kitas – medžioja. Kai medžiotojas lieka sustojimo vietoje, o 
kvieslys ima trauktis atgal jau be agresijos pamėgdžiodamas jauno 
elnio balsą, beveik šimtaprocentinė tikimybė, kad provokuojamas 
elnias ateis patikrinti (apuostyti), koks konkurentas buvo atklydęs 
į jo teritoriją. Toks viliojimo būdas efektyvus nuo rugsėjo 10 iki 
25 dienos.

Dėmesio! Rujos pabaigoje visi elniai nuo baubimo prikimsta. 
Neapsigaukite. Rugsėjo gale ar spalio pradžioje ir jauno elnio bal-
sas jums gali skambėti kaip brandaus.

Įsibėgėjus elnių vestuvėms, patinas vis sunkiau savo haremą 
išlaiko miške. Patelės tuomet išeina maitintis į pamiškių laukus, 
o iš paskos seka ir jaunikis. Radus tokią patelių ganyklą, į medžio-
klės vietą būtina atvykti jau 17–18 valandą. Patartina įsikurti pa-
čioje pamiškėje, nes išėjusios elnių patelės visada žiūri į priekį, ar 
nėra pavojaus. Ne mažiau sėkminga tokia vieta gali būti ir ryte, 
laukiant iš ganyklų grįžtančios elnių bandos. 

Artėjant rujos pabaigai, labai efektyvus pernai mano išban-
dytas elnio viliojimo būdas – imituoti brandaus žvėries su patelių 
haremu balsą. Tokiu laiku dauguma patelių jau būna apvaisintos, 
todėl patinai aktyviai ieško dar rujojančių. Išgirdę haremo šeimi-
ninko balsą, kiti elniai traukia link jo, tikėdamiesi atmušti kokią 
damą. Paprastai, tokie konkurentai atkeliauja irgi baubdami. 

Tai tik keli patarimai, kaip sėkmingai ir maloniai praleisti lai-
ką nuostabioje rudeninėje gamtoje. Kad ir kiek perskaitytumėte 
ar išklausytumėte patarimų, kaip prisivilioti elnią, gamta ir elniai 
jums pakiš daugybę siurprizų. Niekada nenusiminkite, kad kažkas 
ne taip pavyko. Elnias gudrus žvėris. Jis gerai mato, gerai girdi ir 
dar geriau užuodžia. 

Rytis ANDRIUŠKEVIČIUS, VMU Rokiškio regioninio padalinio 
Juodupės girininkijos girininkas

Straipsnio autorius umedžiojęs svajonių elnią

mEDŽiOkLė

Maurojantis elnias
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Rugsėjo 21 d. 17 val. Rokiškio krašto muziejaus aikš-
tėje vyks ketvirtasis Lietuvos tauriųjų elnių kvieslių 
čempionatas. Tris pirmas vietas užėmę kviesliai ats-
tovaus mūsų šalį kitais metais vykstančiame XXII 
tauriųjų elnių Europos čempionate. Šventėje vyks 
trofėjų paroda, teatralizuota medžioklės ir derliaus 
šventė. Dalyvaus kviesliai iš Estijos ir Latvijos. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti. 

Lietuvos tauriųjų elnių asociacija 

Kviečiame 
į 40-ąjį Lietuvos 
tauriųjų elnių kvieslių
č e m p i o n a t ą

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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„Turime du gyvenimus. Antrasis 
prasideda tuomet, kai suvokia-
me, kad gyvenimas tik vienas“ 

(Konfucijus). Tai užsirašiau dienoraštyje, 
kai nusprendžiau žengti į visiškai naują 
gyvenimą, į nepažįstamą kultūrą, į tolimą 
kontinentą. Net ne į kontinentą, o į mažą 
žemės tašką plačiuose Atlanto vandenyse.

La Palma – paslaptinga širdies formos 
sala Atlanto vandenyne – pradžioje mane 
sužavėjo, po to tapo mano svajone, o dabar 
– tai mano antri namai. Nevadinu savęs 
emigrante, nebėgau nuo čia į kitur, nesivi-
jau nei laimės, nei sėkmės. Tiesiog priėju-
si tam tikrą gyvenimo sankryžą, leidausi į 
nuostabią kelionę, kuri nepaiso nei šalių, 
nei kontinentų sienų. Man patinka vadinti 
tokius žmones Pasaulio keliautojais, ren-
kančiais plačiai pasklidusią savo gyvenimo 
mozaiką. 

Kanarai–pradingusios 
atlantidoskalnųviršūnės
Tai perskaičiau dar iki apsigyvenant nuos-
tabioje Kanarų saloje La Palmoje. Ši mis-
tinė žinutė man nekėlė abejonių, o gyve-
nant saloje kaskart įsitikinu, kad tai giliai 
paslėpta tiesa ir joje daug įprasta akimi 

Gyvenimopokyčių–
į	tolimąją	La	Palmą

EGLĖ MANKEVIČIENĖ

nematomų įdomybių. Senoji legenda by-
loja, kad pradingusios Alantidos liekanos 
yra giliai vandenyno dugne ties Kana-
rų salynu, o Kanarų archipelagas – aukš-
čiausių Atlantidos kalnų viršūnės. Istori-
ja pasakoja, kad Atlantida buvo didžiulė 
sala, kurioje gyveno turtingi, išmintingi, 
teisingi, dori ir dosnūs žmonės. Juos val-
dė jūros dievas Poseidonas. Kai atlantai 
pasidavė godumo pagundai, Dzeusas nu-
sprendė juos nubausti. Jis sukėlė galingus 

žemės drebėjimus ir ugnikalnių išsiverži-
mus. Sala buvo sunaikinta per naktį. Isto-
rija mini, kad XVI–XVII a. Kanarų salos 
daugelyje žemėlapių ir rašinių buvo tapa-
tinamos su mistiškąja Atlantida.

Ispanijoskaralysteipriklausantis
Kanarųsalynasšaliaafrikoskrantų
Atlanto vandenyne, šalia šiaurės vakarų 
Afrikos, taip vadinamame Makaronezijos 
regione, yra septynetas nuostabaus grožio 

Gran Kanarija

Fuerteventura
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ir unikalaus kraštovaizdžio salų: Gran Ka-
narija, Tenerifė, Lanzarotė, Fuerteventū-
ra, La Gomera, La Palma ir El Hieras bei 
kelios mažutės salelės salelytės – Alegran-
za, Graciosa, Montaña Clara, Roque del 
Este, Roque del Oeste ir Lobos. Tai Kana-
rų archipelagas su šalia prisišliejusiu Chi-
nijo archipelagu (mažosios negyvenamos 
salos). Ispanijos karalystei priklausantis 
autonomiškas Kanarų salynas suskirstytas 
į dvi provincijas. Vienos iš jų sostinė yra 
Gran Kanarijos Las Palmas, kito – Tene-
rifės Santa Kruzas. Vyriausybė kas 4 metai 
posėdžiauja tai vienoje, tai kitoje Kanarų 
salų sostinėje. 

Visos salos yra vulkaninės kilmės. Sa-
lynas susiformavo maždaug prieš 30 mln. 
metų, tačiau ne visos salos gimė kartu. Lan-
zarotė, arčiausiai Sacharos dykumos esanti 
sala – vyriausioji. Čia iki šiol stebimi vul-
kaniniai reiškiniai. La Palma – viena iš jau-
nėlių, gimusi iš ugnikalnio tik prieš 2 mln. 
metų. Paskutinis ugnikalnis čia išsiveržė 
1971 m. rudenį. Kiekvienai salai būdingi 

savitumai ir išskirtinumai tiek išvaizda, 
tiek savo charakteriu, dvasia. Apsigyvenusi 
Kanaruose pajutau didelį norą susipažinti 
su visomis salomis, nes žinių apie jas, kaip 
dabar suprantu, neturėjau jokių. 

Kanarųsalos
Gran Kanarija – savo dvasia kosmopoli-
tinį didmiestį primenanti apvalios formos, 
mišraus reljefo sala. Ji pagal dydį yra tre-
čioji archipelage. Saloje gyvena beveik mi-
lijonas gyventojų. Čia yra svarbus uostas 
plaukiantiems per Atlantą. Čia buvo apsi-
stojęs ir Kristupas Kolumbas. 

Unikali savo mišriu kraštovaizdžiu: 
sostinėje esantis didžiulis balto smėlio pa-
plūdimys yra tarsi milžiniškas ežeras vi-
sada gausiai lankomas turistų, o salos vi-
duryje esanti ir dalinanti ją perpus kalnų 
grandinė (aukšč. viršūnė 1949 m), gigan-
tiški rieduliai, lavos suformuoti tarpekliai 
(isp. barrancos) ir juose į šlaitus įsikabinu-
si augmenija – tarsi laukinės gamtos oazės, 
sustingę priešistoriniai gyvūnai bei gamtos 

tyla – tarsi perkelia į dvi dešimtis milijonų 
metų menančią šios žemės gimimo istoriją. 

Tenerifė – kone labiausiai turistams 
pažįstama sala. Čia jų per metus apsilanko 
per 6 mln., o nuolatinių gyventojų – apie 
900 tūkst. Gyvena daug emigrantų iš Af-
rikos ir Europos. Pastaruoju metu lietuvių 
bendruomenė taip pat pakankamai gau-
si, yra net lietuviška mokykla. Turistai ir 
vis atvykstantys emigrantai dažniausiai 
renkasi pietinę pakrantę, kur švelnesnis 
klimatas. Centrinis kalnų masyvas skiria 
salą į pietinę ir šiaurinę, kur skirtingas tiek 
kraštovaizdis, tiek klimatinės sąlygos. 

Salos centre yra trečias pagal dydį pa-
saulyje Teidės ugnikalnis. Jo viršūnės sie-
kia 3718 m aukščio. Gražiausias metų 
laikas kopti į Teidę yra gegužės mėnuo. 
Tuomet čia žydi dieviško grožio salos 
puošmena –Tajinaste Rojo (Raudonasis 
rojaus paukštės žiedas). Tokios gėlės žydi 
ir La Palmos aukščiausiose viršūnėse, tik 
čia jos skaisčiai avietinės spalvos. Kopiant 
į Teidę, leidimą reiktų užsisakyti jau prieš 
keletą mėnesių, nes turistų srautas čia yra 
griežtai ribojamas. 

Jei pietinė Tenerifės pusė yra švelni ir 
maloni lepiam poilsiui, tai šiaurinė – ne-
išsenkantis grožėjimosi vietine ir egzotine 

El Hierro. Mažiausias pasaulyje viešbutis

El Hierro pakrantė

Tenerifės botanikos sode Bolivijos 
medis žydi „plunksnomis“
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augmenija, žygiavimo po kalnus, mėgavi-
mosi gamta šaltinis. Tenerifė, žiūrint į že-
mėlapį iš viršaus, savo forma primena antį. 
Ten, kur būtų anties kaklas, yra miestelis 
La Laguna. Tai pirmas Ispanijos įkurtas 
miestas Kanaruose, kuris laikomas visų 
Kanarų salų kultūros sostine. Miestas yra 
išsaugojęs senosios architektūros pavel-
dą. Bet La Laguna negali smarkiai pasigir-
ti oru, nes  dažniausiai vyrauja lietuviškas 
pavasario/rudens lietingas, rūkuose pa-
skendęs orų derinys.

Fuerteventūra – labiausiai vėjo gau-
dytojų pamėgta sala. Čia renkasi aitvarų, 
banglenčių ir burlenčių aistruoliai, o salos 
reljefas primena gigantiškus miegančius 
priešistorinius stambiakojus gyvūnus. Sa-
loje visiškai nėra natūralios augmenijos. 
Tai sala be natūralaus medžio pavėsio. Tik 
ant skardžių ar pakrantėse įsikūrę viešbu-
čiai apsisodinti palmių parkeliais, o ben-
dras kraštovaizdis – tarsi būtum plikoje 
planetoje. Geriausia pažinti salą – keliau-
jant kemperiu. Palapines čia statyti drau-
džiama, o kemperiu privažiuoti galima iki 
pat vandenyno. Salos atokiausiame regio-
ne, Playa Cofete, nuostabūs, rodos begaly-
bėn besidriekiantys balto smėlio paplūdi-
miai dažniausiai apytuščiai. Atokiai nuo 
akių stovi Vinterio namai. Tai didžiulė, 
kalnuose užsimaskavusi vila, kuri buvo 
pastatyta Antrojo pasaulinio karo metais, 
Ispanijos diktatoriui Franco bendradar-
biaujant su Hitleriu. Šie namai savo laiku 
buvo laikyti nacių prieglobsčiu. Tai tarsi 

tiesa, tarsi legenda, kuri byloja, kad Hitle-
ris, kuris čia turėjo praleisti senatvę, taip 
ir nepasirodė. Tokie įrėminti dokumentai 
bei laikraščių iškarpos išeksponuotos Vin-
terio namuose įrengtame nelabai jaukiame 
mini muziejuje.

Lanzarotė – vienintelė sala, kurios dar 
neaplankiau, bet artimiausiu metu žadu 
tą padaryti. Šalia jos prisišliejusi mažylė 
Graciosa (liet. linksmuolė). Jas abi galima 
aplankyti vienu ypu – iš Lanzarotės į Gra-
ciosą plukdo keltas. Galima ten keliauti tik 
pėščiomis ar dviračiu. Visa Graciosos teri-
torija priklauso Lanzarotės nacionaliniam 
parkui. Lanzarotės reljefas vis dar vulka-
niškai „gyvas“. Turistams čia net siūloma 
ant karštos vulkaninės žemės pagaminto 
maisto. Lanzarotė laikoma viena turistiš-
kai brangesnių salų, jeigu kalbama apie 
viešbučius, maitinimo įstaigas. 

La Gomera – viena iš mažųjų sala, ku-
rioje gyvena per 20 tūkst. gyventojų. Ap-
vali, miškinga ir alternetyvų gyvenimo 
būdą pasirinkusių žmonių oazė. Kartais 
juos vadina hipiais, nors jų gyvenimo bū-
das ir idėjos dažnai labai skirtingos. Kai 
kas renkasi gyvenimą olose, kai kas ar-
čiau vandenyno tiesiog paplūdimiuose, o 
kai kurie atvažiuoja tiesiog praleisti keletą 
europinės žiemos mėnesių bendraminčių 
kompanijoje... 

Jau 2 mln. metų Gomeros salos neju-
dina ugnikalnių išsiveržimai, todėl vande-
nynas jos pakrantes nudailino įspūdingos 
formos „vargonais“, bazaltinėmis kolono-
mis ir kitokiomis įmantriomis formomis.

Pačiame salos centre yra Garajonay 
nacionalinis parkas. Laurisilva miškai – 
tai natūralus parko brangakmenis. Šių 
subtropinių miškų formavimąsi įtakojo la-
bai drėgnos ir švelnios oro temperatūros. 
Didelė drėgmė čia atsiranda dėl Debesų jū-
romis vadinamo parką užklojančio debesų 
sluoksnio ir taip vadinamo horizontalaus 
lietaus, kuris susiformuoja dėl vyraujančių 
vėjų ir vandens kondensacijos medžių la-
jose. Laurisilva miškai istoriškai laikomi 
relikviniais priešistoriniais miškais, gy-
vavusiais kreidos periodu, paplitusiais Vi-

duržemio jūros baseine ir kone išnykusiais 
kartu su dinozaurais prieš 65 mln. metų. 
Tokių miškų yra ir La Palmoje.

Gomerų išskirtinė senovinė kalba – 
švilpimas (isp. silbo). Tokia kalba anksčiau 
susikalbėdavo salos gyventojai. Salos relje-
fas netolygus, daug slėnių, tarp kurių prak-
tiškai nėra perėjimų ir susisiekimo, tokiu 
būdu gyventojai vienas kitam perduodavo 
žinias. Tiek nacionalis parkas, tiek gome-
riškas švilpimas yra Unesco saugomas pa-
saulinis paveldas. Nors gomerai dabar švil-
pauja tik tradicinėse šventėse, jų dialektas 
ryškiai išsiskiria iš kitų salų gyventojų, tar-
si burnoje turėtų karštą bulvę. 

El Hiero – mažiausia archipelago sala, 
kurioje gyvena tik apie 11 tūkst. gyvento-
jų. Šis skaičius atsirado tik iš Venesuelos 
sugrįžusių praturtėjusių emigrantų dėka. 
Žmonės, atvykę gyventi ar dirbti į El Hi-
ero, ilgai netveria. Jie sako, kad dėl mažo 
salos dydžio tiesiog negali ilgai čia išbūti. 
Gyvenimas čia tarsi mažame kaime, kur 
visi vienas kitą pažįsta, veiklos yra nedaug, 
greit pabosta kasdieniška monotonija. Sa-
loje yra oro uostas ir mažiausias pasaulyje 
viešbutis, teturintis vos 4 kambarius. 

Šalia Fuerteventuros esanti sala Lobos La Palma

La Gomera. Žemės ūkiui paruošta žemė

Tenerifės botanikos sode raganų parkingas



332019 rugpjūtis      

Išėję NegrįžtI

romaldasVirganavičius
19590903–20190727

Trakų miškininkų bendruomenę liepos 27 d. ištiko didžiulė netektis – netikėtai, 
eidamas 60 metus, išėjo Anapilin buvęs ilgametis miškininkas Romaldas Vir-
ganavičius.

Romaldo gimtinė – Trakų rajono Deronių kaimas. Baigęs 1974 m. Tolkiškių aš-
tuonmetę mokyklą, jis pasirinko miškininko profesiją, įstojo į tuometinį A. Kvedaro 
miškų technikumą. Jį baigus 1978 m. buvo pašauktas į privalomąją karinę tarnybą, 
kurią atlikti reikėjo 3 metus Baltijos kariniame jūrų laivyne.

Grįžęs miškininko karjerą pradėjo gimtajame Trakų krašte: dirbo Rūdiškių giri-
ninkijoje sėklinės plantacijos meistru, vėliau Trakų girininkijoje vyriausiuoju tech-
niku. 1981 m. įstojo į tuometinės LŽŪA Miškų ūkio fakulteto neakivaizdinį skyrių, 
dirbdamas gamyboje sėkmingai baigė ir įgijo miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją.

Tuometinė Trakų miško pramonės ūkio vadovybė,  pastebėjusi ir įvertinusi jauno 
specialisto energiją ir organizacinius gebėjimus, 1986 m. paskyrė Romaldą Rūdiškių 
medienos ruošos punkte galutinio medienos sandėlio meistru, 1988 m. – šio sandėlio 
viršininku. Dirbdamas šiose pareigose, Romaldas aktyviai ėmėsi Rūdiškių medienos 
ruošos punkto modernizavimo: buvo pastatyti nauji angarai, medienos rūšiavimo ir 
pjaustymo linijos, kita įranga. 

2002 m. paskirtas tuometinės Trakų miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotoju ga-
mybai ir komercijai, nuo 2009 m. – vyriausiuoju inžinieriumi, atsakingu už medienos 
ruošą ir prekybą.

Nors nuo 2018 m. Romaldas jau nebedirbo VMU Trakų regioniniame padalinyje, 
jis visąlaik domėjosi, kaip sekasi buvusiems kolegoms. 

Iškeliaudamas Anapilin Romaldas paliko ryškų pėdsaką Trakų krašto miškuose, 
ženkliai prisidėdamas prie kelių statybos bei priežiūros, kitų nevienadienių darbų. 
Jo dėka buvo taikomos pažangios biržių eksploatacijos, biokuro žaliavos paruošimo 
technologijos, kurios ne kartą demonstruotos ir kitų šalių miškininkams.

Laisvalaikį, kaip įprasta daugumai miškininkų, mėgo leisti gamtos, miškų aplin-
koje. Nors ir nebuvo aistringas medžiotojas, visada dalyvaudavo klubo veikloje. Buvo 
įkūręs 16 šeimų bityną, juo labai didžiavosi.

Mūsų atmintyje Romaldas išliks kaip draugiškas, paslaugus, jautrus žmogus, op-
timistas, pareigingas, patikimas specialistas.

Amžinajam poilsiui Romaldas Virganavičius atgulė Trakų rajono Aukštadvario 
kapinėse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai Irenai, dukrai Audronei, sūnui 
Mykolui, kitiems artimiesiems ir su juo bendravusiems bičiuliams.

Bendradarbių vardu – Dainius Taukis  

Nuo 2000 m. visa salos teritorija yra bi-
osferos rezervatas. El Hiero yra pirmoji pa-
saulyje sala (ir vienintelė iš Kanarų salų), 
kuri pati save pilnai aprūpina elektros ener-
gija iš atsinaujinančių energijos šaltinių 
(vėjo jėgainės). Dėl vulkaninių nuošliaužų 
sala suformavo tarsi trilapio dobilo formą. 
Fronteroje, viename iš salos municipalitetų 
(administracinių vienetų), yra net ilgiausia 
ir vienintelė saloje 6 km kelio tiesioji. Nepai-
sant gyventojų nuobodulio, El Hiero gamta 
ir kalnynai yra užburiančio grožio. Gal il-
gam apsistoti čia ir tikrai neverta, jei neke-
tinate tapti visišku atsiskyrėliu, bet praleisti 
kažkiek laiko idiliškoje ramybėje su gamta, 
vandenynu ir su tūkstančiu saloje esančių 
ugnikalnių – daugiau nei pasakiška. 

El Hiero kartais vadinama Meridia-
no sala, nes nulinis meridianas ne visada 
buvo Greenwich‘e, anksčiau jis buvo El Hi-
ero saloje.

Graciosa – aštuntoji, pati mažiausia 
sala, kuri glaudžiai prisišliejusi prie Lanza-
rotės, dėl ko dažnai priskiriama prie mažųjų, 
negyvenamų salelių. Nuo 2018 m. La Gracio-
sa senato ji oficialiai pripažinta kaip aštunto-
ji gyvenama Kanarų sala. Daugelis gyventojų 
Grociosoje tik sezoniniai rezidentai, tačiau 
jų skaičiuojama daugiau nei 7 šimtai. Saloje 
net vyksta tradicinės šventės, kaip salos glo-
bėjos Virgen del Carmen (Mergelė Karmen 
arba Jūros mergelė – Virgen del Mar) šventė, 
švenčiama liepos 16-ąją, taip pat vyksta mu-
zikos ir kino festivaliai.

(tęsinys kitame numeryje)

Fuerteventura. Bažnyčia su Gaudžio 
vėtrunge vietoje kryžiaus
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GERIAUSIAS 
MEDKIRČIO DRAUGAS

oficialus PONSSE atstovas Lietuvoje

Miško technikos pardavimas: +370 610 27218

/Konekesko Lietuva
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www.konekesko.lt

 MEDKIRTĖ SCORPION KING!

Servisas: +370 700 55100
Atsarginės dalys: +370 614 03734
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NAUJIENA

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


