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TURINYS

Mielas skaitytojau,
primename, kad prasidėjo žurnalo „Mūsų girios“ 
prenumerata 2020 metams.

Žurnalą galite užsisakyti: 
 leidinio internetiniame puslapyje www.musu-girios.lt; 
 parašę žinutę el. paštu rimondas.vasiliauskas@gmail.com; 
 visuose Lietuvos pašto skyriuose; 
 paskambinę tel. 8-687-10616. 

Žurnalo indeksas – 5057, indeksas prenumeruojant
su nuo lai da (studentams, pensininkams, žmonėms su negalia) – 5058.

Žurnalo prenumeratos kaina: 
   1 mėn. –  3,50 Eur, su nuolaida – 2,50 Eur;
   12 mėn. – 42,00 Eur, su nuolaida – 30,00 Eur.
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rugsėjo 6–7 d. Ukmergės rajone, Lyduokiuo-
se surengta specializuota miškininkystės 
paroda „Miškai: inovacijos ir tradicijos“ su 
konferencijomis, seminarais, įmonių dar-
buotojų varžytuvėmis (plačiau – 20 p.).      

rugsėjo 6 d. Pakruojo rajono savivaldybės 
salėje vyko Valstybinės miškų tarnybos pa-
rengto Pakruojo rajono savivaldybės valsty-
binės reikšmės miškų plotų schemos pakei-
timo projekto viešas svarstymas.

rugsėjo 12 d. Minske, Lietuvos ambasadoje 
surengtas Vakarų medienos grupės veiklos 
Baltarusijoje 10-mečio minėjimas. Ši įmonių 
grupė čia investavo per 200 mln. eurų, pa-
statė modernią lentpjūvę Borisove, medie-
nos drožlių plokštės, lukšto bei baldų iš šių 
žaliavų gamyklą Mogiliove.

rugsėjo 12 d. Mosėdyje atidarytas lankyto-
jams atnaujintas Vaclovo Into akmenų mu-
ziejaus parkas, įsikūręs vaizdingame Bartu-
vos upės slėnyje (14,5 ha plote). Čia sukaupta 
įspūdinga akmenų lauko ekspozicija su retų 
medžių ir augalų kolekcija bei nedidelėmis 
poilsio aikštelėmis, kalnelyje įrengtas akme-
ninių skulptūrų skveras. Šio muziejaus inf-
rastruktūros atnaujinimas finansuotas iš ES 
regioninės plėtros fondo ir valstybės biudže-
to lėšų (bendra vertė – 1,5 mln. eurų).

rugsėjo 15 d. – spalio 15 d. vyksta aplinko-
sauginė akcija „Medžioklė“, skirta tauriųjų 
elnių ir briedžių apsaugai jų rujos metu. 

rugsėjo 19 d. Panemunių regioninis parkas 
surengė besidomintiems paukščiais pilkųjų 
gervių (Grus grus) palydėtuves iš Kazlų Rū-
dos girioje esančio Novaraisčio valstybinio 
ornitologinio draustinio. 

rugsėjo 20–22 d. Lietuvoje vyko Pasaulinei 
aplinkos tvarkymo dienai skirti švarinimo-
si renginiai, kurių metu buvo valomos upių, 
ežerų pakrantės ir dugnas, tvarkomi parkai.  

rugsėjo 21 d. Kėdainiuose vyko Miškinin-
ko dienos šventė, kurią surengė Valstybinių 
miškų urėdija. Apžvelgtas nepriklausomos 
Lietuvos miškų administravimo šimtmetis, 
paskatinti profesijai atsidavę miškininkai 
(plačiau – 6 p.).

rugsėjo 24–27 d. Čekijoje vyko tarptautinis 
jaunųjų miško bičiulių konkursas „Jaunimas 
Europos miškuose“, kur Lietuvą atstovavo 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos JMB būrelio 

„Žiburiukai“ moksleivės Ugnė Karpavičiū-
tė, Paulina Mozūraitė ir Airida Vaikšnytė 
bei būrelio vadovė  biologijos mokytoja Rasa 
Kučinskienė. Konkurse dalyvavo moksleiviai 
iš 8 Europos šalių. Kadangi 2019 m. konkur-
so tema buvo „Miškas ir vanduo“ dalyviams 
teko pademonstruoti savo žinias apie mišką, 
jo santykį su vandeniu. Susumavus visų už-
duočių rezultatus paaiškėjo, kad konkurso 
nugalėtojais tapo estų komanda, 2 vietą lai-
mėjo lietuvių, 3 vietą – čekų komandos.

rugsėjo 25 d.  LR Vyriausybė pakeitė Žu-
vinto biosferos rezervato bei jo funkcinio 
prioriteto zonų ribas, siekiant įtraukti visą 
buvusią Amalvos pelkę, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos hidrologiniam režimui 
atkurti, geriau apsaugoti rezervato  gamtos 
vertybes. Bendras biosferos rezervato plotas 
padidės 84 ha – nuo 18 490 ha iki 18 574 ha. 
Neliks miškų ūkio funkcinio prioriteto zonos, 
suformuota nauja 118 ha gyvenamojo funkci-
nio prioriteto zona. Du miškų ūkio paskirties 
žemės sklypai iš Kiaulyčios botaninio-zoolo-
ginio draustinio prijungiami prie rezervato 
zonos, siekiant užtikrinti palankią EB svarbos 
natūralių buveinių būklę ir išsaugoti nykstan-
čias augalų ir gyvūnų rūšis. Prie Želsvos bota-
ninio-zoologinio draustinio prijungiama 96,7 
ha iš miškų ūkio zonos ir 50,2 ha iš ekologi-
nės apsaugos funkcinio prioriteto zonos, sie-
kiant užtikrinti palankią Buktos miške išskir-
tų EB svarbos natūralių buveinių būklę. Prie 
Paželsvių botaninio-zoologinio draustinio 
prijungiama 265 ha iš ekologinės apsaugos 
funkcinio prioriteto zonos. Buktos miško pie-
tinėje dalyje miškų ūkio paskirties sklype 34 
ha funkcinio prioriteto zona priskiriama eko-
loginės apsaugos funkcinio prioriteto zonai, 
keičiant miškų grupę iš IV (ūkiniai miškai) į 
III (apsauginiai miškai).

rugsėjo 26–28 d. Rugsėjo 26–28 d. VDU 
Žemės ūkio akademijoje surengta naujo for-
mato tarptautinė paroda „Inno panorama 
2019“, kurioje pristatytos 3 sritys – agroino-
vacija, bioekonomika ir rekreacija.

rugsėjo 27 d. Trakuose, viešbutyje „Mar-
gis“ vyko LMPF 9-asis suvažiavimas, kuria-
me išklausyta veiklos ataskaita už 2014–2019 
m., aptarti federacijos įstatų pakeitimai, pri-
imta rezoliucija, išrinkta nauja federacijos 
vadovybė (plačiau – 22 p.). 

spalio 3 d. Punios šile apsilankė grupė 
garbių mokslininkų, žinomų miškotyros ir 
aplinkotyros sričių specialistų: akad. prof. 
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habil. dr. Leonardas Kairiūkštis, akad. 
prof. habil. dr. Stasys Karazija, prof. habil.
dr. Antanas Juodvalkis, prof. habil. dr. Al-
bertas Vasiliauskas, prof. habil. dr. And-
rius Kuliešis, dr. Rimvydas Skarbalius, dr. 
Vytautas Oniūnas ir Vytautas Ribikaus-
kas. Mokslininkus neramina, kad taip ilgai 
nerandama racionalaus sprendimo dėl vie-
no vertingiausių Lietuvos miškų  išsaugo-
jimo priemonių.    

 Prie Valstybinės miškų tarnybos pri-
jungiamas Augalų genų bankas, siekiant 
sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, opti-
mizuoti jų veiklą, centralizuoti administra-
vimo, finansų, personalo, materialinių ište-
klių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas. 

 Medžioklės tvarkymo konsultacinė 
taryba svarstė siūlymą naudoti naktinio 
matymo taikiklius ir garso slopintuvus 
medžiojant šernus, invazinių rūšių gyvū-
nus ir plėšrūnus. 

 Valstybinių miškų urėdijos Kretin-
gos regioninis padalinys, siekdamas su-
stabdyti medžių liemenų kenkėjo žievė-
graužio tipografo plitimą Juodkrantės 
sengirėje, nuo rugpjūčio 29 d. čia vykdo 
atrankinius sanitarinius miško kirtimus ir 
pažeistos medienos išvežimą. Juodkrantės 
sengirėje kenkėjų pažeistų medžių džiūvi-
mo židiniai fiksuoti apie 8,2 ha plote.

 Valstybinių miškų urėdijos Anykš-
čių regioninio padalinio Pavarių girinin-
kijoje, Anykščių kraštovaizdžio drausti-
nio teritorijoje, suderinus su VMU Miško 
apsaugos ir Gamtos apsaugos, gamtotvar-
kos, rekreacijos ir medžioklės skyriais, 
taip pat Anykščių regioninio parko direk-
cija, rugsėjį pradėti atrankiniai sanitari-
niai kirtimai II miškų grupės miškuose 
(62,1 ha plote). 

Jais šalinami pavojingi medžiai ir ge-
rinama Anykščių šilelio medynų sanitari-
nė būklė prie lankomų objektų, pėsčiųjų–
dviračių ir Šventosios pažintinio takų.

 Valstybinių miškų urėdija  transpor-
to parkui atnaujinti skiria 5,2 mln. eurų 
ir kitų metų pradžioje įsigis 247 naujus 
didesnio pravažumo automobilius (116 
mažųjų visureigių „Jeep Renegade“ ir 131 
pikapą „Mitsubishi L200“), kurie bus pa-
skirstyti visiems regioniniams padali-
niams. Dabar visų automobilių vidutinis 
naudojimo amžius yra 9 metai.

 Baigėsi Valstybinės saugomų teritori-
jų tarnybos su Suomijos valstybine įmone 
„Metsähallitus” 2 metus Šiaurės Makedo-
nijoje vykdytas ES lėšomis finasuotas Dvy-
nių projektas „Gebėjimų efektyviai įgy-
vendinti ES reikalavimus gamtos apsaugos 
srityje stiprinimas”. Projektu siekta padė-
ti Šiaurės Makedonijos, kuri planuoja sto-
ti į ES, gamtosaugininkams: supažindinta 
kaip rengiami gamtotvarkos planai, ren-
kami duomenys apie potencialias Natura 
2000 teritorijas, dalinamasi gerąją patir-
timi. 

Lietuvos saugomų teritorijų specialistų 
pagrindinė misija buvo parengti tvarkymo 
planus (rengėjai Rūta Baškytė, Arūnas Pra-
naitis, Ramūnas Lydis, Agnė Jasinavičiū-
tė). Gamtininkai Žydrūnas Preikša, Arūnas 
Balsevičius dalyvavo monitoringo veiklose 
kartu su Suomijos specialistais. 

Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos direktoriaus pavaduotojos Rūtos Baš-
kytės teigimu, visos suplanuotos projek-
to veiklos sėkmingai įvykdytos, perteikta 
Lietuvos saugomų teritorijų patirtis įgy-
vendinant ES Buveinių ir Paukščių direk-
tyvų reikalavimus, parengtos vertinimo 
studijos ir gamtotvarkos planai potenci-
alioms Natura 2000 teritorijoms (Prespa 
ežerui ir Pelister nacionaliniam parkui), 
pateiktos rekomendacijos instituciniam 
stiprinimui, išleisti lankstinukai. Tikima-
si, kad Šiaurės Makedonijos gamtosau-
gininkai sėkmingai pasinaudos mūsų ir 
Suomijos kolegų perteikta patirtimi.

 Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcija, vykdydama tarptautinį projektą  
„Pietų Baltijos gamtos gidų tinklas” orga-
nizuoja gamtos gidų mokymo kursus Va-
karų Lietuvos saugomose teritorijose. Šiuo 
metu  kuriamas gamtos gidų tinklas Lietu-
voje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Kursų metu 
bus  galima įgyti gidavimo gamtoje įgū-
džių ir gamtos interpretavimo pagrindų, 
susipažinti su gamtinių buveinių pažinimo 
principais, saugomų teritorijų vertybėmis, 
sutikti entuziastingų gamtininkų, moksli-
ninkų ir praktikų, kurių žinios padės tapti 
kvalifikuotais gamtos gidais.

Kursų pradžia – 2019 m. rugsėjo 21 d., 
pabaiga – 2020 m. gegužės 10 d. Susitiki-
mai vyks Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke, Nemuno deltos regioniniame par-
ke, Pajūrio regioniniame parke ir Klai-
pėdos universitete. Daugiau apie kursus 
https://nature-guide-network.eu/lt/natu-
re-guide-profile-2/   

 Šiemet ir kitąmet šalies nacionali-
niuose ir regioniniuose parkuose atsiras 
nemažai naujų lankymui skirtos infras-
truktūros objektų. Jie bus įrengti tęsiant 
ES struktūrinių fondų finansuojamą pro-
jektą, skirtą šalies kraštovaizdžio verty-
bių apsaugai ir pritaikymui jas pažinti. 

Valstybiniuose parkuose atsiras 10 
naujų pažintinių takų. Dar šį rudenį Sir-
vėtos regioninio parko lankytojai per 
pelkę galės nueiti naujuoju taku prie Ka-
čėniškės piliakalnio. Parengtas projektas 
Ščiūrio rago pažintiniam takui įrengti 
siauru pusiasaliu, skiriančiu Baltųjų ir 
Juodųjų Lakajų ežerus. Bus atnaujintas 
pažintinis Meironių takas Aukštaitijos 
nacionaliniame parke, Šilėnų (Naujosios 
Rėvos) takas Neries regioniniame parke, 
lauko informacinės sistemos, tvarkomi 
kultūros paveldo objektai, piliakalniai, 
gamtos paminklai, medžiai senoliai. 
Taip pat numatyta saugomose teritorijo-
se įrengti 4578 kelio ženklus.

 Aplinkos ministerija siūlo per 
2019–2020 m. medžioklės sezoną, kuris 
prasidės spalio 15 d., leisti sumedžioti 
120 vilkų. Toks siūlymas parengtas, api-
bendrinus šiemetinius vilkų populiacijos 
stebėsenos duomenis, įvertinus informa-
ciją apie jų daromą žalą ūkiniams gyvū-
nams, atsižvelgus į mokslininkų atliktų 
tyrimų rezultatus bei rekomendacijas ir 
siekiant šalyje išlaikyti tinkamą šių svar-
bių miško ekosistemoms gyvūnų popu-
liacijos lygį. 

Išnagrinėjus sistemoje užregistruotų 
490 pranešimų apie vilkus, manoma, kad 
Lietuvoje šiemet reprodukcijos sezonu 
gyveno ne mažiau kaip 37 vilkų šeimos 
(kai yra 4 ir daugiau vilkų). 

VDU Žemės ūkio akademijos moks-
lininkams atlikus per praėjusį   sezoną 
sumedžiotų 99 vilkų genetinius tyrimus, 
nustatyta, kad 53 sumedžioti vilkai buvo 
iki 1 metų ir iš skirtingų šeimų. Daroma 
prielaida, kad Lietuvoje gali būti sume-
džiojami ir migrantai vilkai iš kaimyni-
nių šalių. 

Pagal tyrimus atlikusių mokslininkų 
rekomendaciją, šiemet siūloma atsisa-
kyti pernai taikyto vilkų sumedžiojimo 
limito paskirstymo pagal rajonus. Taip 
siekiama išvengti vilkų genetinės įvairo-
vės susiaurėjimo, jeigu vienoje nedidelė-
je teritorijoje būtų sumedžioti visi ku-
rios nors jų šeimos individai.
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Valstybinių miškų urėdijos surengtas 
rugsėjo 21 d. Miškininko dienos ir Lietuvos 
miškų administracijos šimtmečio minėjimas 
Kėdainių arenoje prasidėjo neįprastai: gau-
siai miškininkų auditorijai stilizuotomis 
meninėmis priemonėmis buvo parodytos 
skirtingos miškininkavimo epochos, pasitel-

kiant ir šiuolaikines technologijas – 3D vaiz-
do projekcijas apie mišką, gamtą. Skambėjo 
M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miškas“, 
„Ąžuoliuko“ vaikų choro atliekamas Vytauto 
Kernagio kūrinys „Baltas paukštis“. 

Miško gyvenimas improvizuotas pa-
gal Antano Baranausko kūrinį sukurtu 
„Anykščių šilelio“ repu, kurį atliko aktorius 
Vidas Bareikis. Dainininkė Monika Ma-
rija su „Ąžuoliuko“ choru sudainavo Gyčio 
Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“. 

Pokario laikmetį improvizavo dainininkė 
Veronika Pavilionienė su „Ąžuoliuko“ choru, 
įtaigiai pateikdama partizanų dainą „Oi ne-
verk, motušėle“. Vėlesnį laikotarpį pristatė 

atlikėjos Monika Marija Paulauskaitė, Moni-
ka Linkytė ir Dainotas Varnas populiarių 
dainų popuri apie mišką, medžius, gamtą. 
Dabartinio laikmečio miškų dvasią išreiškė 
nuotaikingu pasirodymu Alytaus šokių 
studijos „Aušrinė“ jaunieji šokėjai ir akrobatė. 

Šventės dalyviams pristatytas naujas 
Valstybinių miškų urėdijos logotipas.

Renginį nuotaikingai vedė aktoriai Vy-
tautas Rumšas ir Jurgita Jurkutė.

Oficialų profesinės dienos minėjimą 
šventiniu pasveikinimu pradėjo Valstybinių 
miškų urėdijos direktoriaus pareigas laikinai 
einantis Valdas Kaubrė. 

Pasveikinti miškininkus atvyko LR Pre-
zidento patarėja aplinkos ir infrastruktūros 
klausimais Agnė Jakštienė, kuri perskaitė 
Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą 
miškininkų bendruomenei. 

Miškininko dienos 
minėjimas 

Kėdainiuose

Sveikina LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai

Profesinės dienos minėjimą pradėjo V. Kaubrė 
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Jurbarko regioninio padalinio miško apsaugos specialistui Andriui Čeponiui –                      
už atsakingumą ir kūrybiškumą, naujas idėjas miškų apsaugos srityje;

Joniškio regioninio padalinio miško auginimo specialistui Egidijui Čepuliui –                          
už sąžiningą ir nuoširdų darbą bei profesionalumą auginant mišką;

Kuršėnų regioninio padalinio logistikos specialistui Gintarui Spudui –                                                       
už sąžiningumą, atsakingumą ir profesinį tobulėjimą;

Aplinkos ministras K. Mažeika įteikė V. Kaubrei 
ministerijos apdovanojimą 

Šventės dalyvius sveikino LPSK pirmininkė I. Ruginienė ir 
asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius R. Beinortas

Šakių regioninio padalinio prekybos vadybininkui Rimvydui Šimaičiui –                                                
už nuoširdžiai ir atsakingai atliekamą darbą ir komandinės dvasios ugdymą;

Trakų regioninio padalinio Kruonio girininkijos girininkui Gintarui Gružauskui – 
už atsakingą požiūrį ir rezultatyvią Lietuvos miškų apsaugą; 

Radviliškio regioninio padalinio Legečių girininkijos girininkui Dariui Karinauskui 
– už nuoširdų ir atsakingą rūpinimąsi Lietuvos miškais;

LR Prezidento G. Nausėdos sveikinimą perskaitė patarėja 
A. Jakštienė, Premjero S. Skvernelio - patarėjas G. Siurplys, 

Ministro pirmininko patarėjas susisiekimo 
ir klimato kaitos klausimais Giedrius Siurplys 
perskaitė premjero Sauliaus Skvernelio sveikinimą 
Valstybinių miškų urėdijos kolektyvui. 

Pagerbti miškininkų atvyko aplinkos mi-
nistras Kęstutis Mažeika, LR Seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas Juozas Im-
brasas, šio komiteto nariai Artūras Skardžius, 
Kęstutis Bacvinka, Virginija Vingrienė. 

Sveikino ir visuomeninių organizacijų at-
stovai – Lietuvos profesinių sąjungų konfe-
deracijos ir LMPF pirmininkė Inga Ruginienė, 
asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius 
Raimundas Beinortas.

Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 
pareigas laikinai einantis Valdas Kaubrė už 
pasižymėjimą įvairiose miškų ūkio veiklose 
įteikė padėkas šiems Valstybinių miškų urėdijos  
miškininkams:

Ignalinos  regioninio padalinio vyr. miš-
kininkui Pranui Kraujaliui – už nuoseklumą ir 
efektyvumą vykdant miškininkystės darbus; 

Nemenčinės regioninio padalinio vyr. miš-
kininkei Danutai Kazakevičienei – už pasi-
šventimą darbui, atsakingumą bei atkaklumą 
ieškant geriausių sprendimų;

Šalčininkų regioninio padalinio vyr. miš-
kininkui Dariui Žutautui – už profesionalumą, 
aukštus moralės principus ir pasišventimą miš-
kininko profesijai;

Varėnos regioninio padalinio medienos 
ruošos ir prekybos vadovui Dainiui Muzikevičiui 
– už inovatyvias idėjas medienos gamybos, apskai-
tos ir pardavimo srityse, darnų komandos darbą;

Kretingos regioninio padalinio miško 
auginimo specialistei Gražinai Banienei – 
už pasišventimą profesijai ir entuziazmą  
visuomeninėje veikloje; 
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Raseinių regioninio padalinio Vadž-
girio girininkijos girininkui Alvydui 
Tamošaičiui – už iniciatyvumą ir ilgametį 
rūpestį Vadžgirio apylinkių miškais;

Veisiejų regioninio padalinio Veisiejų 
girininkijos girininkui Rolandui Čakui – už 
profesionalumą ir iniciatyvumą puoselėjant 
Veisiejų krašto miškus;

Telšių regioninio padalinio Tverų gir-
ininkijos girininkui Stasiui Vaičikauskui 
– už išskirtinį rūpestį istorijos ir gamtos 
paveldu  Tverų girininkijos miškuose;

Švenčionėlių regioninio padalinio 
Gelednės girininkijos girininkui Narvydui 
Kazlui – už profesionalumą ir kūrybiškumą 
puoselėjant Švenčionių krašto miškus;

Rokiškio regioninio padalinio Pandėlio 
girininkijos girininkui Aidui Rinkevičiui – 
už pagarbą miškininko profesijai ir nuolatinį 
rūpestį Rokiškio krašto miškais;

Mažeikių regioninio padalinio Balė-
nų girininkijos girininkui Antanui Kada-
kauskiui – už atsakingą požiūrį ir didžiules  
pastangas likviduojant gaisrą Balėnų gi-
rininkijoje;

Anykščių regioninio padalinio me-
dienos meistrui Medardui Seibučiui – už 
gerą valią dalijantis patirtimi ir žiniomis bei 
efektyvų darbų organizavimą;

Ukmergės regioninio padalinio me-
dienos meistrui Oleksijui Tolkan – už 
nuolatinį tobulėjimą, geranoriškumą ir 
inovacijų diegimą;

Prienų regioninio padalinio Birštono 
ir Verknės girininkijų eiguliui Mindaugui 
Miklušiui – už išskirtinį ir ilgametį rūpestį 
Gojaus mišku.

Ypatinga VMU padėka už gyveni-
mo nuopelnus Lietuvos miškams skirta 
akademikui emeritui, habilituotam bio-
medicinos mokslų daktarui Leonardui 
Kairiūkščiui. 

Panevėžio regioninio padalinio mede-
lyno vadovui Egidijui Kaluinai – už naujas ir 
pažangias idėjas modernizuojant medelynus 
bei pasišventimą darbui;

Dubravos regioninio padalinio Rau-
dondvario medelyno vadovei Rimai 
Žebrauskaitei – už nuoširdumą, aktyvumą 
ir atsakingumą auginant ir prižiūrint 
medelius;

Šilutės regioninio padalinio medelyno 
vadovei Stefai Baldauskienei – už drąsą pri-
imti iššūkius ir nuolatinį tobulėjimą;

Tauragės regioninio padalinio mede-
lyno vadovui Modestui Žutautui – už 
kūrybiškumą, iniciatyvumą ir naujovių 
diegimą auginant miško sodmenis;

Biržų regioninio padalinio Būginių gir-
ininkijos girininko pavaduotojui Alvydui 
Daubarui – už neblėstančią meilę miškui ir 
dalijimąsi patirtimi;

Kazlų Rūdos regioninio padalinio Pa-
jevonio girininkijos girininko pavaduoto-
jui Vidui Alkevičiui – už ilgametę patirtį, 
nuoseklumą ir siekį dalytis sukauptomis 
žiniomis;

Šventei įsibėgėjus pristatyta įmonės 
daina, kuriai muziką ir žodžius sukūrė 
kompozitorius, dainų autorius Deivydas 
Zvonkus. Vakaro metu šį kūrinį atliko pats 
kompozitorius su grupe dainingų VMU 
darbuotojų.  

Neformalioje šventinėje aplinkoje pa-
bendrauti galėjo skirtingų kartų ir regionų 
miškininkai bei jų svečiai. 

*  *  *

Rugsėjo 2-20 dienomis Valstybinių 
miškų urėdija organizavo visuomenei skir-
tus renginius, kurie vyko visoje Lietuvoje – 
į juos kvietė 26 Valstybinių miškų urėdijos 
regioniniai padaliniai. Renginių metu buvo 
siūloma vykti į ekskursijas miškuose, par-
kuose ir miško muziejuose, pėsčiųjų žygius 
pažintiniais takais, dalyvauti stumbriukų 
krikštynose, gervių išlydėtuvėse, pasiklausy-
ti tauriųjų elnių baubimo, taip pat drauge po 
atviru dangumi pažiūrėti filmus apie gamtą.
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Šimtmečio įdirbis neturėtų būti pamirštas
Prieš šimtmetį besikuriant Lietuvos 

valstybei, jau 1918 m. lapkričio 17 d. 
Žemės ūkio ir valstybės turtų min-

isterija ir jos sudėtyje įsteigtas Miškų sky-
rius buvo įpareigoti perimti valstybinius 
miškus iš pairusios vokiečių okupacinės 
valdžios ir pristabdyti nekontroliuoja-
mus kirtimus, medienos vagystes. Šio 
darbo aktyviai ėmėsi 1918 m. lapkričio 
25 d. Miškų skyriaus vedėju paskirtas iš 
Rusijos, Smolensko grįžęs miškotvarkos 
revizorius Povilas Matulionis. Šį skyrių 
1918 m. gruodžio 5 d. reorganizavus 
į Miškų departamentą, buvo išleistas 
miškininkams reikšmingas įsakymas 
Nr. 5155 – įsteigti 20 pirmųjų lietuviškų 
miškų urėdijų. Miškų departamente su 
techniniais darbuotojais 1919 m. dirbo 
tik 6–8 žmonės. Į vokiečių okupacinės 
valdžios sudarytoje Oberosto teritori-
joje (Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Belovežo, 
Balstogės srityse) veikusias 17 miškų 
inspekcijų nusiųsti įgaliotiniai perimti 
valstybinius miškus. 

Nuo 1919 m. pradžios pradėjo funk-
cionuoti 16 miškų urėdijų su 66 gir-
ininkijomis, kurios valdė apie 309 tūkst. 
ha perimtų miškų. Lietuvoje 1921 m. 
valstybės nuosavybe tapusius miškus ad-
ministravo 26, nuo 1924 m. – 34, o 1938 
m. – 45 miškų urėdijos (valdė 870 767 ha 
miško žemės, iš jos – 728 913 ha medynų), 
įsteigtos 345 girininkijos. Šalyje tuo metu 
vidutinis girininkijos plotas buvo 2700 ha, 
eiguvos – 478 ha. Nuo 1937 m. sustambin-
tos eiguvos (panaikinta 500 eigulių etatų). 

Daugelis pirmųjų miškų urėdų buvo 
cariniai miškininkai, taikę miškuose  
rusiškus miškininkavimo metodus. 
Žemės ūkio ministerijai pavaldžiame 
Miškų departamente 1924 m. įsteigti 4, 
nuo 1925 m. – 5 miškų revizorių etatai 
kontroliuoti miškų urėdijose valstybinių 
miškų naudojimą, priežiūrą ir apsaugą. 
Nuo 1927 m. šie įgaliojimai suteikti 5–6 
miškų urėdams. Iki 1923 m. kasmet į 
Kauną, Miškų departamentą aptarti 
bendrų miškininkystės reikalų kviesti 
visi miškų urėdai. Nuo 1923 m. iki 1936 
m. tokie suvažiavimai nepraktikuoti. 
Miškų departamento direktoriumi 
paskyrus Antaną Rukuižą, 1936 m. spalio 
2 d. Kaune vėl organizuotas miškų urėdų 
suvažiavimas. Iki 1940 m. jie vykdavo 
kasmet rudenį. 

Tarpukariu valstybinių miškų ad-
ministravime išliko statutinė struktūra: 
pareigūnai tarnyboje nešiojo karinio 
modelio uniformas, laikėsi subordi-
nacijos, tarnybos metu turėjo teisę nau-
doti šaunamąjį ginklą, bausti miškų 
pažeidėjus, brakonierius, degtindarius. 
Žemės ūkio ministrui Jonui Aleksai pat-
virtinus „Uniformai dėvėti taisykles“, 
1932 m. įvestos miškininkų uniformos, 
kurios buvo panašios į buvusias kariško 
modelio carines miškininkų unifor-
mas. Jos siūtos kasdieninės ir išeiginės 
iš melsvai tamsios žalios spalvos vilno-
nio audinio, priedams naudotas tam-
sios ir šviesiai žalios spalvos aksomas 
ir gelumbė. Tarnybos metu dėvėti uni-

formas šiomis taisyklėmis įpareigoti 
visi miškų urėdijų tarnautojai, kurių 
pareigos susijusios su miško saugojimu 
ir darbais miške. Miškų departamento 
miškininkams leista uniformas dėvėti 
tik vykstant į komandiruotes. Drausta 
uniformuotiems miškininkams vykti į 
užsienį, tarnyboje būti apsirengus mišriai 
(dalinai su civiliniais rūbais), išskyrus III 
eilės eigulius. Jiems tarnyboje buvo priv-
aloma nešioti tik uniforminę kepurę, 
o norintiems leista uniformą dėvėti be 
skiriamųjų ženklų. Uniformas reikėjo 
įsigyti už savas lėšas. Nuo 1932 m. liepos 
1 d. visi valstybės tarnautojai, gaunantys 
ne mažesnę kaip 150 litų algą, privalėjo 
mokėti darbo pajamų mokestį. 

Miškų departamento direktorius 
centralizuotai skyrė ir atleido miškų 
urėdus, jų pavaduotojus, girininkus be 
girininkijų bei miškų urėdų teikimu – 
urėdijos tarnautojus, girininkus, vyres-
niuosius eigulius. Miškų urėdas galėjo 
savo nuožiūra priimti į darbą ir atleisti 
nustatyta tvarka tik eigulius, miško 
sargus bei girininkijose, kur daugiau 
kirsta, žiemos metu samdytus kirtimų 
prižiūrėtojus, medienos apskaitininkus–
sąskaitininkus, medienos sandėlių sar-
gus, miško darbininkus. Į miškų urėdijas 
įgyti praktinės miškininkystės žinių, 
atliekant įvairius miškų urėdijų vadovų 
pavedimus, buvo atsiunčiami jauni 
Panevėžio miškų technikų mokyklos kur-
santai bei vėliau Alytaus aukštesniosios 
miškų mokyklos absolventai. Jie buvo 

Lietuvos miškininkai Vilniuje, 1992 m.
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Lietuvos miškininkų sąjunga kūrėsi, kaip ir visos tuo-
metinės profesinės organizacijos, aktyvių specialistų 
iniciatyva, į kurią pradžioje gana skeptiškai žiūrėjo 

valstybinių miškų administracija. Todėl įsisteigusi sąjun-
ga iš pat pradžių atsiribojo nuo tiesioginio kišimosi į miškų 
administracijos reikalus. Vėliau LMS suvažiavimuose buvo 
aptariami  aktualūs miško ūkinės veiklos klausimai, priim-
tose rezoliucijose teikti pasiūlymai miškų būklės pagerini-
mo ir progresyvių ūkinių priemonių diegimo klausimais.

Kitas gana svarbus LMS veiklos baras buvo miškininkų 
kvalifikacijos kėlimas, švietimas ir kultūrinė veikla. Jau pir-
majame LMS suvažiavime (1929 m. birželio  29–30 d.) buvo 
pristatytas  pradėto leisti  žurnalo „Mūsų girios“ pirmasis nu-
meris. Žurnalas tapo miškininkų tarpe labai  populiariu lei-
diniu, skleidusiu miškų mokslo ir praktinės miškininkystės 
naujoves; patys miškininkai rašė apie Lietuvos miškus ir gam-
tą, medžioklę, spausdinti eigulių pasisakymai, pasiskaitymai 
laisvalaikiui. LMS rėmė ir kitą  spaudą, ilgainiui sukūrė savo 
biblioteką, kurioje buvo sukaupta miškininkystės literatūros 
įvairiomis kalbomis. LMS kėlė miško muziejaus steigimo, 
kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo, aukštosios miškų 
mokyklos atgaivinimo klausimus, skatino kultūrinę veiklą.

Dar vienas LMS veiklos tarpukaryje aspektas – miški-
ninkų bendruomenės solidarizavimas, specialistų bendra-
vimas. Kasmet rengti visuotiniai  sąjungos narių suvažia-
vimai, kurių oficialiojoje dalyje buvo skaitomos paskaitos, 
diskutuojama, priimamos rezoliucijos, o kitą dieną organi-
zuojamos pažintinės ekskursijos bei bendros vakaronės.

Aštuntajame suvažiavime 1936 m. LMS buvo pervadin-
ta į Lietuvos miškininkų draugiją, o 10-tame suvažiavime 
(1938 m. liepos 6–7 d.) pritarta Baltijos šalių miškininkų są-
jungos steigimui. Deja, tai buvo paskutinis suvažiavimas, o 
Baltijos miškininkų sąjunga nespėjo išvystyti savo veiklos. 
1940 m. Lietuvos miškininkų visuomeninė organizacija 
buvo uždaryta, nustojo eiti ir „Mūsų girių“ žurnalas. Vokie-
čių okupacijos metais  aktyvių miškininkų iniciatyva dar 
buvo išleisti 5 šio žurnalo numeriai (1943–1944 m.).

Iš Lietuvos 1944 m. pasitraukę miškininkai pokaryje 
įkūrė miškininkų sąjungą išeivijoje, kuri veikė  1945–1994 
m. ir netgi leido žurnalą „Girios aidas“.

Tuo metu Lietuvoje iki 1957 m. nebuvo jokios miškinin-
kus telkiančios visuomeninės veiklos ir spaudos. 1957 m. ap-
jungus miškų ūkį ir miško pramonę kuravusias ministerijas 
ir ministru paskyrus Algirdą Matulionį, jo  iniciatyva buvo 
atgaivintas „Mūsų girių“ žurnalas, 1958 m. įkurta  moksli-
nė-techninė miškininkų draugija,  nuo 1961 m. pavadinta 
Miško pramonės ir miškų ūkio moksline-technine draugija 
(MTD). Ji veikė pagal tuometinius įvairių ūkio šakų specia-
listų mokslinių-techninių draugijų veiklos principus, tačiau 
stengėsi puoselėti ir kai kurias prieškario miškininkų tra-
dicijas. Pagrindinė veiklos kryptis buvo techninės pažan-
gos, naujovių diegimas praktinėje miškininkystėje. Draugija 
buvo administracijos pagalbininkė. 

Jos skyriai buvo organizuoti miškų ūkio įmonių pa-
grindu, nariais galėjo būti ne tik miškininkai, o ir kiti miš-
kų ūkio srities darbuotojai. Todėl būta iki 2000 narių, kai 
prieškario Miškininkų sąjungoje niekada nebuvo daugiau 
kaip 300 narių.

įdarbinti 1–2 metams dažniausiai IV eilės girininkais be girininkijos 
ar vyresniaisiais eiguliais miškų urėdijų kontoroje. Miškų departa-
mentas nuo 1923 m. įpareigojo miškų urėdijų ir girininkijų raštinėse 
vartoti tik lietuvių kalbą. Tikrinta, ar tarnautojai moka kalbėti ir 
rašyti lietuviškai.

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, nuo 1939 m. gruodžio 1 d. 
nemažai miškininkų buvo perkelti įvairioms pareigoms į Vilniaus, 
Nemenčinės, Kenos ir kitas šio krašto miškų urėdijas. Iškeltiems į 
Vilniaus kraštą miškų tarnautojams dėl nenormalių darbo ir gyven-
imo sąlygų nuo 1940 m. sausio 1 d. iki birželio 1 d. mokėti tarnybinių 
algų mėnesiniai priedai: miškų urėdui ir jo pavaduotojui – po 100 
litų, girininkams – po 75 litus. 

Dauguma diplomuotų miškininkų ir eigulių, tarnautojų tarpu-
karyje buvo patriotiška visuomenės dalis, kurią kartu su kitais nuo 
1940 m. vidurio kryptingai naikino užėję okupaciniai režimai. A. 
Bruko duomenimis, nuo šių režimų nukentėjo per 1100 miškų sekto-
riuje dirbusių žmonių, iš jų 750 eigulių ir darbininkų, 350 specialistų 
ir kitų tarnautojų. Iš viso miškų žinyba dėl emigracijos, represijų 
prarado 3423 arba 76 proc. darbuotojų. 

Nuo 1945 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo kardinaliai pakeista 
ir vokiečių okupacijos metais veikusi tarpukarinė regioninė miškų 
administravimo struktūra: įkurti 3 stambūs miškų ūkio ir gamybos 
trestai, o vietoje buvusių 63 miškų urėdijų su 455 girininkijomis – 
miško pramonės ūkiai su miško ruošos punktais, meistrijomis. Gir-
ininkijos prarado buvusią paskirtį. 

Tik 1947 m. įsteigta Miškų ūkio ministerija ir jos vadovu tapęs tar-
pukario miškininkas Algirdas Matulionis ėmėsi miškų ūkio atkūrimo, 
šalies miškingumo didinimo, telkė naujus lietuvių miškininkų kadrus. 
Jau 1948 m. Lietuvos TSR teritorijoje buvo įkurti 23 miškų ūkiai su 180 
girininkijų. Per dešimtmetį ministras A. Matulionis tyliai atkurdinėjo 
buvusią miškų sistemą, vietoje miškų urėdijų steigdamas naujus miškų 
ūkius ar miško pramonės ūkius. Apjungus 1957–1958 m. dvi minis-
terijas į Miškų ir miško pramonės ministeriją ir jos vadovu paskyrus 
A. Matulionį, 1959 m. buvo 46 miškų ūkiai ir 405 girininkijos. Taryb-
iniais metais miškų sektoriuje dirbo apie 16 tūkst. žmonių. Daugumai 
miškų sistemoje dirbančių miškininkų, eigulių buvo leista nešioti ben-
dras visai sąjungai skirtas uniformas, rugsėjį švęsta profesinė diena.   

Atkūrus nepriklausomybę, buvo atnaujinta Miškų ūkio minis-
terija, panaikinti nuo 1972 m. veikę miškų ūkio gamybiniai susivi-
enijimai, 1990 m. vasarą miškų ūkiai pervadinti miškų urėdijomis, 
jos buvo pavaldžios ministerijai. Iš esmės ši valstybinių miškų ad-
ministravimo sistema nepakito ir įsteigus 1996 m. rudenį Generalinę 
miškų urėdiją iki 2017 m. pabaigos. Taip mūsų valstybinis miškų ūkis 
išvengė „prichvatizacijos“ bėdų, valstybinio turto iššvaistymo, išlaikė 
žmones. Žinoma, miškininkams buvo skaudus praradimas – 1996 
m. pabaigoje Miškų ūkio ministerijos panaikinimas ir miškų siste-
mos mėtymas į kitas ministerijas. Po 10 metų atėjo kitos permainos: 
miškų urėdijos buvo apjungtos į vieną miško įmonę, siekiant tob-
ulinti valstybinių miškų administravimą kitų šalių pavyzdžiu. Anot 
ilgamečio miškotvarkininko, buvusio viceministro Algirdo Bruko, 
pagrindinio miškų administravimo vieneto  – miškų urėdijų įsteigimo 
šimtmečio sukakčiai pritrūko 1 metų. Nežiūrint šių praradimų, tur-
ime išlikti tvirti, atviri dalykiškoms diskusijos, kritiški savo ydoms, 
bet nepakantūs nemokšiškumui ir melui. Miškams reikalingos mūsų 
žinios ir konkretūs miškininkavimo darbai. Šimtametes tradicijas tu-
rinti miškininko profesija išliks patraukli, jei ir toliau produktyviai,  
pasišventusiai dirbsime šalies miškų labui. 

MG inf.
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Lietuvos miškininkų sąjungos veikla:
praeitis, dabartis ir ateitis

Susikūrus Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžiui ir jo atšakai Miškininkų sąjū-
džiui, pastarojo programoje buvo numa-
tytas ir Lietuvos miškininkų sąjungos at-
kūrimas. 1990 m. vasario 2 d. vykusiame 
miškininkų suvažiavime atkurta Lietu-
vos miškininkų sąjunga, kuri ėmėsi pla-
tesnės veiklos, negu iki tol veikusi Moks-
linė-techninė draugija. Atkurtoji LMS 
nemažai nuveikė prisidėdama prie miš-
kų ūkio įstatyminės bazės kūrimo, miškų 
ūkio bei gamtosaugos politikos formavi-
mo, aktyviai teikė siūlymus, ypač perei-
namuoju laikotarpiu, miškų ūkio admi-
nistravimo klausimais, nors kai kurie 
siūlymai dabar būtų diskutuotini. 

LMS nemažą vaidmenį atliko ir tobu-
lindama miškų ūkinės veiklos metodus, 
derindama juos su gamtosaugos reika-
lavimais. Tam pasitarnavo  įvairių kon-
kursų organizavimas, siekiant išsiaiškinti 
geriausiai miškininkystės darbus atlie-
kančias miškų urėdijas ir girininkijas re-
gionuose ir šalies mastu. Po dešimtmečio 
LMS perėmė, kaip ir prieškariu, žurnalo 
„Mūsų girios“ leidėjo funkcijas, leistos 
knygos apie nusipelniusius miškininkus.

LMS skyriai, kaip ir tarybiniais me-
tais, buvo organizuoti miškų įmonių 
(urėdijų) ir įstaigų pagrindu. Ši sistema 
veikė stabiliai, kol nebuvo reformuotas 
valstybinių miškų valdymas. Nuo 2018 
m. apjungus 42 miškų urėdijas į vieną 
įmonę su 26 regioniniais padaliniais, ne-
mažai miškų urėdijose dirbančių miški-
ninkų išėjus iš šios struktūros, sutriko 
ryšiai tarp  LMS valdymo organų ir pe-
riferijos bei dėl organizacinių nesklandu-
mų anuliavus 2018 m. gegužės mėn. 19 d. 
vykusio suvažiavimo nutarimus sąjungos 
veikla beveik sustojo. Praėjus beveik dve-
jiems metams tylumoje ir pavieniui ne-

mažai miškininkų pasiilgo aktyvesnės 
LMS veiklos, kolegiško bendravimo. Tad 
ko gi reikia, kad tai atgytų?

Visų pirma, reikia naujo suvažiavi-
mo, nes LMS valdymo organų įgaliojimai 
juridiškai seniai pasibaigę. Tam reikia ir 
patikslinti narystę, aptarti būsimus or-
ganizacinės struktūros variantus. Šiuo 
metu neaišku, kiek LMS turi narių ar no-
rinčių jais būti, kaip jie norėtų apsijung-
ti regionuose. LMS nariams reikia tiks-
lesnės informacijos, kokia bus tolimesnė 
LMS veikla, jos tikslai, uždaviniai ir vei-
klos kryptys. Apie tai  ir pamąstykime. 

Per 90 metų, praėjusių nuo Lietuvos 
miškininkų sąjungos įsikūrimo, įvyko 
daug pokyčių šalies ir miškininkų gyve-
nime. Todėl ir LMS veiklos pobūdis turi 
kiek keistis.

Prieškariu sąjungos nariais buvo tik 
valstybiniame miškų sektoriuje dirbę ak-
tyvūs miškininkai. Šiuo metu gana daug 
miškininkų specialistų dirba ir privačių 
miškų sektoriuje, medienos perdirbimo, 
prekybos, miško darbų rangos įmonė-
se, gamtosaugoje, medžioklės, mokymo 
srityje, atlieka projektavimo darbus. To-
dėl jungtis vien Valstybinių miškų urėdi-
jos regioninių padalinių centrų pagrindu 
būtų netikslina. 

Atsinaujinanti sąjunga turėtų ap-
jungti visus aktyvius miškininkus, tai 
sudarytų sąlygas jų platesniam bendra-
vimui ir geresniam skirtingų problemų 
supratimui ir sprendimui. Tam reikia 
įgyvendinti LMS įstatuose įrašytą nuos-
tatą, kad skyriai organizuojami terito-
riniu principu (o ne įmonių, kaip buvo 
iki šiol). Kam, pavyzdžiui, Girionyse tu-
rėti tris sąjungos skyrius ir nebendrauti 
su visais kolegomis, dirbančiais už kelių 
žingsnių.  Ir priešingai, ar būtinai viena-

Specialistų jungimasis į atitinkamas profesines organizacijas stiprina solidarumo jausmą, padeda greičiau plisti mokslo 
naujovėms, įsisavinti naujas technologijas gamyboje, skatina pasidalinti praktine patirtimi, leidžia koordinuoti pastangas, sieki-
ant geresnio veiklos organizavimo, gerina ir taurina  tarpusavio bendravimo kokybę. 
Atsikūrus Lietuvos valstybei, jau nuo 1921 m. buvo diskutuojama apie miškininkų draugijos steigimą. Įvairios peripetijos lėmė, 
kad tik 1929 m. birželio pabaigoje susibūrė Lietuvos miškininkų sąjunga. 
Paanalizuokime Lietuvos miškininkų visuomeninės veiklos 90 metų kelią, kad susidarytume išsamesnį vaizdą apie ateities veik-
los galimybes, tikslus ir metodus.

me skyriuje turi būti visi VMU regioni-
nio padalinio (kurio teritorija per kelis 
rajonus) LMS nariai, kai kitose struktū-
rose dirbantys miškininkai paliekami už 
LMS veiklos ribų. 

Vienas iš LMS veiklos tikslų turi būti 
profesinio lygio kėlimas. LMS turėtų už-
siimti ir profesinio bendravimo skatini-
mu, kultūrinių, sportinių renginių orga-
nizavimu. 

Veiklą reikėtų organizuoti ne tik per 
skyrius ir bendrijas (kaip iki šiol buvusi 
Girininkų bendrija), bet ir per atitinka-
mas veiklos sekcijas, pavyzdžiui, miškų 
ūkio informacinio-propagandinio darbo 
(žurnalas „Mūsų girios“, kita žiniasklai-
da, knygų leidyba, jaunieji miško bičiu-
liai), atskirų miškininkystės sričių, kul-
tūrinės, sportinės veiklos sekcijos ir pan.

Žinoma, kiekvienai visuomeninei vei-
klai reikalingos lėšos. Iš nario mokesčio 
surinkti pakankamai lėšų aktyviai vei-
klai vargu ar pavyks. Iki 2018 m. nema-
žas lėšų šaltinis buvo miškų urėdijų gera-
noriška parama rengiant įvairius bendrus 
renginius, propaguojant JMB sambūrio 
veiklą, leidžiant žurnalą „Mūsų girios“ 
bei leidinius apie žymius miškininkus. 
Pastaruoju metu tam priekaištauja kon-
trolės institucijos, o likus vienai valstybi-
nei miško įmonei tikėtis tokios paramos 
dar sudėtingiau. Be to, toks neoficialus  
susirišimas su įmonėmis turi nemažai 
ir kitų neigiamų pusių. Todėl Įstatuose 
reikia įteisinti juridinių narių statusą ir 
praktiškai siekti tai įgyvendinti.

Tai tik keletas mano minčių apie LMS 
ateities veiklos kryptis. Jų gali būti ir ki-
tokių. Kviesčiau, kad visi miškininkai įsi-
jungtų į diskusiją šiuo klausimu. O žinant 
ko norime, būtina sušaukti artimiausiu 
metu neeilinį LMS suvažiavimą. 

Akad. em. stAsys kArAzijA
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Punios šilo sengirėje 457 ha miškų turi gamtinio rezervato statusą ir čia nevykdoma jokia miškų ūkinė veikla, o 2246 
ha šilo paskelbta botaniniu-zoologiniu draustiniu. Jame taip pat apribota ūkinė veikla, neleidžiami pagrindiniai plynieji 
miško kirtimai. 2014 m. šile buvo išskirtos 79 europinės svarbos buveinės. Jų apsaugai sumanyta išplėsti Punios šilo, 
kaip sengirės, rezervato teritoriją, parengtas jo plėtros projektas. Jį paviešinus, nuo praėjusių metų tęsiasi diskusijos, 
peraugusios į aršius ginčus: ar neverta vėl visą Punios šilą skelbti kaip 1987 m. gamtiniu rezervatu? 

Kuo baigsis ginčai 
dėl Punios šilo statuso?

specialistų ir visuomenės 
nuomonės pasidalijo 

Vieni ėmė spartinti, kiti stabdyti Pu-
nios šile gamtinio rezervato steigimą.  
Nėra vienos nuomonės ir tarp miškininkų 
mokslininkų. Pernai žurnalo „Mūsų girios“ 
6 nr. spausdintame straipsnyje jo autoriai 
tuometinio ASU Miškų ir ekologijos fa-
kulteto profesoriai Vitas Marozas ir Algir-
das Augustaitis teigė, kad įsteigtas Punios 
šilo gamtinis rezervatas būtų reikšmingas 
mokslinių tyrimų objektas, o žurnalo 9 nr. 
jiems oponavę LMA akademikas emeri-
tas, prof. habil. dr. Stasys Karazija ir Miškų 
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. 
Virgilijus Mikšys reziumavo: (...) „Punios 
šilo pavertimas gamtos rezervatu būtų ne-
prasmingas nei visuomenės poreikių ten-
kinimo, nei biologinės įvairovės apsaugos 
požiūriu, mažai prisidėtų prie natūralaus 
miškų vystymosi tyrimų plėtros.“  

Prof. S. Karazijos pastebėjimu, nei vie-
noje Europos šalyje nėra tokio dydžio miš-
kų rezervatų, išskyrus Belovežo giria. Bet 
ir šis rezervatas yra girios viduryje, apsup-
tas miškų. Punios šilo masyvas yra vidury-
je laukų, nes Nemuno upė nėra jo ekologi-
nė riba. Be to, rezervatas čia būtų ne vien 
sengirė, kaip ją įsivaizduoja romantiškai 
nusiteikę gamtos mylėtojai. 

Rezervato steigimo idėją palaikęs ir 
jai davęs eigą tuometinis aplinkos minis-
tras Kęstutis Navickas 2018 m. spalio pra-
džioje vyko į Alytaus rajoną raminti vietos 
gyventojų – susitikimas vyko Punios giri-
ninkijoje (Panemunių kaime), o diskusija 
Alytaus teatro patalpose. Ministras bandė 
įtikinti alytiškius vardan gamtosaugos sie-
kių bent 50-čiai metų pamiršti šile pjūklus, 
atsisakyti kitų savo poreikių, piešė idealią 
sengirės viziją, bet dzūkai norėjo matyti 
šilą tokį, kad į jį galėtų laisvai įžengti. 

Per daugelį metų Punios šilas buvo 
pritaikytas žmonių lankymui: jame įreng-
ti pažintiniai takai, aikštelės, poilsio zo-
nos, lankoma Lietuvos kunigaikščių ąžuo-
lų alėja, mineralinio vandens šaltinis, 
partizanų bunkeris, kiti įdomūs objektai. 
Rekreacijos plėtrai planuota įrengti susie-
kimą per Nemuną tarp Punios  šilo ir  Pu-
nios piliakalnio. Vietos žmonės į šilą vyks-
ta  grybauti, uogauti.

Alytiškius baugino esamas apribojimas 
– į 457 ha rezervatą eilinis žmogus nega-
li įkelti kojos, net pažintiniais tikslais gali-
ma eiti tik mokomuoju taku, kuris ne visur 
įrengtas. Jų manymu, moksliniams ekspe-
rimentams pakanka esamo 457 ha gamti-
nio rezervato  ir 460 ha kertinių buveinių, 
užimančių trečdalį Punios šilo ploto. 

Šilo ateitis virto opia 
aplinkosaugos politikos problema

Susibūrusi pilietinės iniciatyvos drau-
gija „Mūsų Dzūkija” bei Praniūnų, Genių, 
Panemuninkų kaimų bendruomenės ak-
tyvistai ėmė viešai reikšti nepritarimą re-
zervato plėtrai, atsirado ir daugiau žmo-
nių, nepritariančių gamtininkų užmojui 
paversti Punios šilą, kaip Belovežo girią, 
dykra. Kilo įtarimas, kad Punios šilo skel-
bimas gamtos rezervatu yra tuometinių 
Aplinkos ministerijos vadovų ambicingas 
siekis taip gauti dar didesnę ES paramą 
gamtosaugai. Aptarti situaciją šile kviesti 
Seimo nariai, sąjūdžio „Už Lietuvos miš-
kus“ atstovai.

Reaguodamas į susidariusią situaciją, 
šių metų liepos viduryje aplinkos minis-
tras Kęstutis Mažeika priėmė sprendimą 
sustabdyti Punios šile gamtinio rezervato 
teritorijos ribų plėtrą. Bet tai dar labiau su-
priešino oponentus. 

Gamtos rezervato plėtros šalininkai, 
palaikomi buvusio aplinkos ministro Kęs-
tučio Navicko, Baltijos aplinkos forumo, 
kitų visuomenininkų, gamtininkų moks-
lininkų, kai kurių žinomų meno žmonių, 
nuo nuomonių reiškimo ir žodžių mūšio 
žiniasklaidoje perėjo prie veiksmų – akty-
vios viešųjų ryšių akcijos ginti savo pozi-
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ciją. Liepos 12 d. inicijuotas parašų rinki-
mas protesto peticijai. Oponentai kaltino 
aplinkos ministrą K. Mažeiką nuolaidžia-
vimu miškų kirtėjams, medienos perdir-
bėjams ir šile nuo senų laikų esančiuose 
profesionalios medžioklės plotuose me-
džiojantiems įtakingiems asmenims. 

Teigta, kad 2014–2019 m. Punios šile 
buvo iškirsta beveik 40,7 tūkst. m3 me-
dienos, dalis  – plynais sanitariniais kir-
timais (2017 – 24,1 ha,  2018 m. – 2,4 ha, 
šiemet – 1,8 ha. VMU duomenimis, 2016–
2019 m. Punios šile 63 ha vykdytas ir jau-
nuolynų ugdymas,  2016 m.  – einamieji 
kirtimai (15,8 ha plote). 

Kad Punios šilo tariamas niokojimas 
dar labiau paveiktų viešąją nuomonę, į ži-
niasklaidos priemones plūstelėjo nufoto-
grafuotos ir nufilmuotos šile sukrautų rąs-
tų rietuvės, iškirstos plynumos, bet niekas 
nepažymėjo, kad tai kinivarpų pažeista 
mediena. 

Nors aplinkos ministras pavedė liepos 
24 d. Valstybinių miškų urėdijai stabdyti 
plynus sanitarinius miško kirtimus Punios 
šile, surinkta apie 7,8 tūkst. gamtininkų 
rėmėjų parašų peticija liepos 30 d. buvo 
įteikta naujam šalies Prezidentui. 

„Karšta“ tapusi Punios šilo aktualija 
gvildenta ir LR Seime: liepos 24 d. disku-
tuota Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, 
rugpjūčio 12 d. –  surengtoje spaudos konfe-
rencijoje „Ar yra alternatyvų karui dėl Pu-
nios šilo?“. Joje dalyvavo LR Seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininko pavaduoto-
jas, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simo-
nas Gentvilas, šio  komiteto narys, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys, 
miškininkas Kęstutis Bacvinka, pakviesti 
– Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas dr. Paulius Zolubas, prof. ha-
bil. dr. Stasys Karazija ir pilietinės inicia-
tyvos draugijos „Mūsų Dzūkija“ pirminin-
kas dr. Kazimieras Sventickas. Apie Punios 
šilo problemą buvo kalbama rugpjūčio 12 d. 
LRT laidoje „Panorama“. Bandyta išsiaiškin-
ti priežastis, kodėl Punios šilas tapo miški-
ninkų, ekologų ir gamtosaugos specialistų, 
skirtingų visuomenės grupių, vietos kai-
mų bendruomenių kardinalaus nesutarimo 
objektu, kaip šią problemą reikėtų spręsti 
Aplinkos ministerijai. 

Numatytos papildomos 
apsaugos priemonės

Aplinkos ministras K. Mažeika, steng-
damasis prigesinti įsiplieskusias aistras, 
rugpjūčio 7 d. nustatė papildomas apsau-

gos priemones Punios šilui, kurios turė-
tų padėti geriau subalansuoti socialinius, 
aplinkosauginius ir kitus visuomenės lū-
kesčius. Jas įgyvendinti pavedė Valstybi-
nių miškų urėdijai ir Valstybinei saugomų 
teritorijų tarnybai. Pavedime Valstybinių 
miškų urėdijai nurodyta nevykdyti ply-
nųjų sanitarinių miško kirtimų, detaliai 
išžvalgyti Punios šilo botaninio-zoologi-
nio draustinio teritorijos miškus, o esant 
kenkėjų išplitimo rizikai numatyti tik bū-
tinuosius atrankinius sanitarinius miško 
kirtimus. Taip pat VMU pavesta nevykdy-
ti Punios šilo botaninio-zoologinio draus-
tinio teritorijoje vidinės miškotvarkos 
projekte suprojektuotų miško kirtimų, iš-
skyrus jaunuolynų ugdymo kirtimus.

Kadangi visas Punios šilas yra sudėtinė 
EB ekologinio tinklo „Natura 2000“ dalis, 
kaip ir kitoms šio tipo saugomoms terito-
rijoms, įgyvendinant Buveinių direktyvos 
reikalavimus, reikalinga nustatyti ir kon-
krečius apsaugos tikslus. Todėl Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai pavesta iki šių 
metų gruodžio 1 d. peržiūrėti Punios šilo 
apsaugos tikslus, kuriuos tikimasi patvir-
tinti dar šių metų pabaigoje. Pagal juos vė-
liau bus tikslinamas vidinės miškotvarkos 
projektas, numatant priemones, padėsian-
čias įgyvendinti nustatytus apsaugos tiks-
lus, kartu užtikrinant tinkamą ypač vertin-
gų paprastosios pušies ir paprastosios eglės 
populiacijų genetinių išteklių apsaugą.

Teigta, kad šios priemonės turėtų neiš-
plečiant rezervato tinkamai apsaugoti Pu-

nios šilo gamtines vertybes, užtikrinti miš-
ko genetinių išteklių išsaugojimą, taip pat 
biologinės įvairovės apsaugą, kartu suba-
lansuojant ir visuomenės lūkesčius šiame 
vertingame Lietuvos gamtos komplekse. 

Šilą retina kinivarpos 
Rugpjūtį naują ginčų bangą įplieskė 

paviešinta prastėjanti Punios šilo sanita-
rinė būklė ir siūlomi sprendimai jai gerin-
ti. Punios šile yra beveik 24 proc. eglynų, 
kuriuos pažeidė 2017 m. škvalas ir atsiradę 
kenkėjų židiniai. Draugijos „Mūsų Dzūki-
ja” aktyvistams šile surengus akciją „Kini-
varpa“, aptikta kelios dešimtys žievėgrau-
žio tipografo nudžiovintų eglių židinių ir 
39 miško kvartaluose, turinčiuose  valsty-
bės saugomos teritorijos (draustinio) sta-
tusą. Akcijos dalyvių pirminiais skaičiavi-
mais, išplitusios kinivarpos naujai apniko 
egles, kurių medienos tūris siekia iki 3000 
m3,  o bendras kinivarpų išdžiovintų egly-
nų tūris – apie 13000 m3 medienos.  

Draugijos „Mūsų Dzūkija“ visuomeni-
ninkai kėlė klausimus: kas atsakingas už 
tai, kad valstybės saugomoje teritorijoje 
pastaraisiais metais nebuvo paisoma Miš-
ko  sanitarinės apsaugos taisyklių, reika-
laujančių nedelsiant kovoti su pavojingais 
medžių liemenų kenkėjais; kodėl sparčiai 
džiūstančių medžių šile nematė gamto-
saugininkai, čia medžioję valdžios vyrai; 
kodėl Aplinkos ministerijos vadovai ir Ne-
muno kilpų regioninio parko specialistai 
nepaisė visuomenininkų raštiškų įspėjimų 

Šilo gamtinio rezervato zonoje retėjant medynui suveši lazdynai
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dėl geometrine progresija augančios ken-
kėjų grėsmės? Visuomenininkai šią situa-
ciją Punios šile vertino kaip ekstremalią ir 
reikalaujančią neatidėliotinų priemonių. 

Aplinkos ministro pavedimu įvertinti 
situacijos Punios šile vyko valstybinių ins-
titucijų, VMU specialistai. Rugpjūčio 9–16 
d. buvo detaliai išžvalgyti Punios šile bo-
taninio-zoologinio draustinio teritorijoje 
esantys medynai, atliktas kinivarpų židi-
nių patikrinimas. 

Valstybinių miškų urėdijos praneši-
me Aplinkos ministerijai teigiama, kad 
medžių liemenų kenkėjai šviežiai apniko 
80 ha plote 2286 m3 eglių ir iš viso šiame 
draustinyje yra 12600 m3 anksčiau išdžiū-
vusių spygliuočių medžių. Draustinio me-
dynų sanitarinei būklei pagerinti Valsty-
binių miškų urėdija su Valstybine miškų 
tarnyba, vadovaujantis Miško sanitarinės 
apsaugos taisyklių 29 ir 30 punktų reika-
lavimais, pripažino, kad 77 ha plote vyk-
dytini atrankiniai sanitariniai kirtimai, 
iškertant 1586 m3 eglių, o 3 ha plote ply-
nais sanitariniais kirtimais reikėtų iškirs-
ti 700 m3 medžių.        

Aplinkos ministerijoje rugpjūčio 22 d. 
vykusiame posėdyje, dalyvaujant vicemi-
nistrei Rasai Vaitkevičiūtei, ministerijos 
Gamtos apsaugos ir miškų politikos gru-
pės patarėjams, Valstybinės miškų tarny-

bos, Valstybinės saugomų teritorijų tarny-
bos, Valstybinių miškų urėdijos vadovams 
ir specialistams aptarta draustinio medynų 
sanitarinė būklė, rekomenduotų būtinųjų 
sanitarinių miško kirtimų vykdymo jame 
aspektai. Pasitarimo dalyviai išreiškė nuo-
monę, kad draustinyje kenkėjų apniktus ža-
lius medžius būtina iškirsti iki spalio 15 d.  

„Dabar tenka kovoti su pasekmėmis, 
nes 2017 m. tuometinio aplinkos minis-
tro įsakymu šile buvo sustabdyti sanitari-
niai kirtimai. Tuomet būtų užtekę iškirsti 
apie 2 ha kinivarpų apniktų medžių. Ne-
vykdant sanitarinių kirtimų, ketvirtadalis 
Punios šilo gali sunykti. Be to, nevaldo-
mi kenkėjų židiniai gali persimesti į kitus 
ūkinius ir privačius miškus, o jų savinin-
kai tuomet galėtų prašyti kompensacijų, 
nes valstybė savo teritorijoje laiku nesu-
tvarkė kenkėjų židinių. Į tai turime žiūri-
me kompleksiškai.“ – sakė aplinkos minis-
tras K. Mažeika.

O gamtininkai ir jų rėmėjai dėl kini-
varpų antplūdžio šile neįžvelgė problemos. 
Jų manymu, kinivarpos šilo nepražudys, 
priešingai – bus daug negyvos medienos ir 
suklestės biologinė įvairovė. Jie kritikavo  
ministrą, kad toliau toleruoja šile ribotus 
sanitarinius kirtimus. 

Ar peticijomis išspręsime problemą? 
Nacionalinės kultūros ir meno premi-

jos laureatas, režisierius Gintaras Varnas 
inicijavo parašų rinkimą naujai peticijai, 
kurią pasirašė 14476 žmonės. Visuome-
nininkai rugpjūčio 29 d. įteikė šią petici-
ją Vyriausybei. Joje raginama Punios šile 
nedelsiant uždrausti bet kokius kirtimus 
ir medžioklę. Baltijos aplinkos forumo di-
rektorius Žymantas Morkvėnas apskundė 
Administraciniam teismui aplinkos mi-
nistro įsakymą, kuriuo buvo sustabdyta 
Punios šilo rezervato plėtra. Jis teigė, kad 
taip buvo pažeistas visuomenės interesas 
ir reikia jį ginti teisme. 

Punios šilą rezervatu regintys Gamtos 
tyrimo centro ir kiti mokslininkai taip pat 
išplatino atvirą laišką LR Prezidentui, Sei-
mui, Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai, 
kuriame ragina visą Punios šilą skelbti re-
zervatu, nes tik toks statusas gali užtikrin-
ti sengirės išsaugojimą. Surengta spaudos 
konferencija. 

Režisierius G. Varnas pasiūlė Seimo 
nariams pagalvoti ir apie interpeliaciją 
aplinkos ministrui K. Mažeikai.

Aplinkos ministras buvo priverstas eiti 
į kompromisą – pažadėjo, kad šiemet šile 

bus sustabdytos visos medžioklės. Iki 2018 
m. čia medžioklės buvo limituotos, o 2018 
m. ministro pavedimu leista organizuoti 
medžiokles su varovais.

Į Punios šilo peripetijas buvo įtraukti ir 
Vilniaus universiteto studentai – rugpjū-
čio 25 d. VU studentų gamtininkų moks-
linė draugija organizavo šile simbolinio 
atminimo akmens Lietuvos sengirėms at-
gabenimą iš Anykščių šilelio, surengtas 
8 km pažintinis žygis po sengirę. Ant šio 
akmens iškaltos poeto Justino Marcinke-
vičiaus eilės:  

„Regiu, žiūrėdamas į mišką,
Kaip jis už mus lyg Dievas miršta“. 
Atminimo akmuo Lietuvos sengirėms 

buvo sukurtas 2018 m. Vilniaus universi-
tete. Pagal sumanymą šis akmuo yra ,,ride-
namas“ per Lietuvos saugomas teritorijas 
ir viliamasi, kad suvienys miškus mylinčius 
žmones ir taps sengirių apsaugos simboliu.

Atsakydama į tai, rugpjūčio 29 d. Pilie-
tinės iniciatyvos draugija „Mūsų Dzūkija“ 
(jos pirmininkas dr. Kazimieras Sventic-
kas) išplatino atvirą laišką valdžiai ir vi-
suomenei, kad Punios šilas turi išlikti am-
žiams prieinamas žmonėms. 

Tam pritardami, rugsėjo viduryje gru-
pė miškų mokslininkų irgi parengė atvirą 
laišką šalies valdžios institucijoms ir vi-
suomenei dėl Punios šilo statuso. Laiške 
išdėstė savo argumentus, kodėl išplėsti re-
zervato plotą Punios šile netikslinga. Laiš-
kas išsiųstas šalies Prezidentui, Seimui, 
Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai. 

Per beveik dvejus metus išeikvota daug 
visų oponuojančių pusių energijos, gerokai 
patampyti nervai, o nauda tik žiniasklaidai 
– nestigo teminės medžiagos... Kas bus ar-
bitru ir sprendimų priėmėju šiame užsitę-
susiame ginče?

                                                         Parengė 
Vaclovas VIDUGIRIS

Džiūstančias pušis šile keičia eglės

VU studentų akcija
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galimybės atkurti ir išsaugoti 
Punios šilo medžių genetines vertybes
Šių metų rugpjūčio 12 d. Valstybinės 

miškų tarnybos Miško genetinių iš-
teklių skyriaus specialistai, dalyvau-

jant Punios girininkijos girininkui Alvy-
dui Žvinakevičiui, įvertino VMU Prienų 
regioniniam padaliniui priskirtoje Punios 
girininkijoje esančių paprastosios eglės 
(Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pu-
šies (Pinus sylvestris L.) genetinių medynų 
būklę.  Paprastosios eglės genetinis medy-
nas buvo 2002 m. išskirtas dviejuose miš-
ko kvartaluose (46,1 ha plote), suteikiant 
miško genetinio draustinio statusą, o 2017 
m. jam suteiktas genetinio medyno statu-
sas. Tokį pat statusą turi ir 2002 m. išskir-
tas  paprastosios pušies genetinis medy-
nas 4 miško kvartaluose (238,41 ha plote). 
Abu genetiniai medynai įsteigti, siekiant 
išsaugoti Punios šilo paprastosios eglės ir 
paprastosios pušies populiacijų genetinę 
įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis bei 
užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą arba 
atkūrimą jų dauginamąja medžiaga. Sie-
kiant išsaugoti genetinę struktūrą ir kuo 
didesnę jos įvairovę, vadovaujamasi EU-
FORGEN programos dalyvių pripažintu ir 
moksliniais tyrimais pagrįstu dinaminio 
išsaugojimo metodu, kurio esmė – įvai-
riaamžių medynų formavimas. Tai reiš-
kia, kad genetinį medyną turi sudaryti 3–4 
amžiaus grupių (lygiomis dalimis) sklypai. 
Taip užtikrinamas jo stabilumas bei tva-
rus ir subalansuotas miško genetinių ište-
klių išsaugojimas in-situ.

Nustatyta, kad paprastosios eglės ge-
netinio medyno 77 proc. ploto užima 107–
117 metų eglynai, kurių generatyvinė geba 
pastaraisiais metais sparčiai krenta, 15 
proc. ploto užima dar nederantys 24 metų 
eglynai. Likusius 8 proc. ploto sudaro sa-
nitariniais kirtimais dėl žievėgraužių tipo-
grafų pažeidimų iškirstos biržės bei kitų 
medžių rūšių sklypai. Aptikti nauji žie-
vėgraužių tipografų židiniai paprastosios 
eglės genetiniame medyne. Vien šiais me-
tais jame buvo atlikta 10 plynųjų ir atran-
kinių sanitarinių kirtimų, iškirsta 1299 m3 
eglės medienos. 

VMT specialistų pastebėjimu, plynai-
siais sanitariniais kirtimais genetiniame 

medyne užkardomas kenkėjų plitimas, o 
susiformavusiose aikštėse sukuriamos iš-
imtinės galimybės medyno atkūrimui sau-
goma rūšimi, kas natūraliai brandžiame 
eglės medyne beveik nevyksta. Taip saugo-
jamoje populiacijoje neleidžiama įsivyrauti 
nepageidaujamoms medžių rūšims ir raci-
onaliai išsaugoma rūšies genetinė įvairovė.

Paprastosios pušies genetinio medyno 
45 proc. ploto užima 101–137 metų pušy-
nai (dažniausiai su eglių priemaiša), kurių 
generatyvinė funkcija pastaruoju metu taip 
pat ženkliai mažėja. Apie 39 proc. ploto už-
ima 81–100 metų pušynai, kurių sudėtyje 
dar dažnesnė eglių priemaiša. Likusiame 
10 proc. ploto auga 41–80 metų medynai 
ir 6 proc. – jaunuolynai bei sanitariniais 
kirtimais dėl žievėgraužių tipografų pažei-
dimų iškirstos biržės. Vykdant plynus sa-
nitarinius kirtimus, būtina juos panaudoti 
medyno atkūrimui, o susidariusias aikštes 
praplėsti iki rekomenduojamo dydžio ki-
tais specialiaisiais kirtimais. Šiame geneti-
niame medyne šiemet suderinti ir įvykdyti 
9 plynieji ir atrankiniai sanitariniai kirti-
mai, jais iškirsta 629 m3 pušies medienos. 

Šių metų pavasarį buvo atkurtos 7 bir-
žės (0,2–0,8 ha ploto), anksčiau iškirstos 
plynais  kirtimais dėl susidariusių kenkė-
jų židinių. Deja, tokio mažo ploto biržė-
se sėkmingas šviesamėgių pušų atkūri-
mas neužtikrinamas. Sanitarinių kirtimų 
metu plynai iškirstą dar vieną 0,5 ha plo-
to biržę  (40 kv.) planuojama atkurti 2020 
m. pavasarį genetinio medyno medžių pa-
likuonimis, bet dėl išsidėstymo padėties 
rytų-vakarų kryptimi, nuo miško sienos 
krentančio šešėlio želdiniai ateityje gali su-
nykti. Atsižvelgiant į tai, 2020 m. pradžioje 
iš pietinės pusės specialiaisiais kitais kirti-
mais atkuriamą plotą būtina išplėsti 30–40 
metrų. Nuo nukirstų medžių reikia surink-
ti kankorėžius ir paruošti dauginamąją me-
džiagą šiam medynui atkurti.

VMT specialistų manymu, reikia rū-
pintis ne tik augalijos, bet ir miško gene-
tinių medynų išteklių išsaugojimu, atkū-
rimu šile, tam parinkti 10 sklypų (po 5 
sklypus paprastosios eglės ir pušies). 

Parengta pagal VMT inf. 

Po audrų išplitusių kinivarpų židinių išretintas genetinis eglės draustinis 
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Antri metai verdant aistroms dėl Pu-
nios šilo statuso, pamiršome, kad 
1987 m. šilui buvo suteiktas geneti-

nio rezervato statusas, parengti tvarkymo 
nuostatai ir nustatyti tikslai – saugoti uni-
kalias vietines miško medžių populiacijas 
kartu su visomis gyvomis miško ekosiste-
mos dalimis. 2001 m. rezervato statuso at-
sisakyta dėl įvairių priežasčių: 1) genetinių 
miško medžių išteklių saugojimo metodai 
ir strategija neatitiko tarptautinių standar-
tų, reikėjo atsižvelgti ir į praktinę genetikų 
patirtį; 2) beveik 3000 ha plotas buvo per 
didelis, kad gamtinės vertybės būtų tin-
kamai saugomos, tokiame plote sudėtinga 
vykdyti rūšių būklės monitoringą; 3) reikė-
jo užtikrinti ne tik miško medžių genofon-
do, bet ir kitų gyvosios gamtos komponen-
tų (žolinių augalų, gyvūnų ir kt.) apsaugą ir 
išlikimą, o tam trukdė rezervato režimas; 
4) kenkėjų pažeisti šilo eglynai patyrė labai 
daug nuostolių, nes dėl rezervato režimo 
nebuvo laiku iškirsti ir atkurti. 

Panaikinus rezervato statusą, šile iš-
skirti keli skirtingo apsaugos režimo plo-
tai: rezervatinė dalis, botaninis-zoologi-
nis draustinis, įsteigta apie 300 ha bendro 
ploto pušies ir eglės genetinių draustinių. 
Tai suteikė galimybių ne tik saugoti rūšis, 
bet ir jas atkurti, vykdyti įvairių krypčių 
mokslinius tyrimus.

Kadangi visas Punios šilas – valstybi-
nės reikšmės miškas, jame nebuvo ir nėra 
jokių kliūčių sudaryti palankias sąlygas 
visos miško ekosistemos apsaugai, atkū-
rimui, patenkinti dabar skirtingose bari-

kadų pusėse besikaunančių norus: išsau-
goti ir atkurti miško medžių genetinius 
išteklius; sudaryti palankias sąlygas gyvū-
nams, augalams, paukščiams, vabalams ir 
kitiems gyviems organizmams gyventi ir 
vystytis; žmonėms – pažinti mišką, rezer-
vatinėje dalyje – stebėti neliestą gamtą ir 
vykdyti mokslinius tyrimus. 

Manau, kad Punios šilo „karas“ kilo ir 
dėl mūsų savanaudiškumo, siaurų tikslų 
ir negebėjimo pažvelgti į mišką iš ateities 
perspektyvos. Kol kas šiame mūšyje gar-
siausiai skamba entomologų ir kriptogamų 
šalininkų balsai, bet šile turi teisę gyventi 
ir unikalios medžių populiacijos. Jos – tarsi 
savita bažnyčia, terpė ir saugus prieglobs-
tis kitiems gyvosios gamtos altorėliams, 
dėl kurių sureikšminimo dabar ir verda ar-
šus ginčas. Teigiama, kad nieko tokio, jei 
spygliuočius medžius pakeis lazdynai, kiti 
krūmai, o svarbiausia – kerpės ant miru-
sių medžių, kinivarpos ar žvėrys, nors dėl 
jų sparčiai augančios populiacijos ir iškilo 
didžiulis pavojus šilo jaunuolynams. 

Negirdėjau, kad rezervato idėjos gynė-
jai jaudintųsi dėl unikalios šilo  paprasto-
sios pušies apykaklinės formos ar kitų me-
džių, išskirtinėse šilo ekologinėse sąlygose 
suformavusių unikalius genotipus, išliki-
mo. Nustačius rezervato statusą, kaip ir 
prieš 30 metų, būtų „užkonservuotos“ uni-
kalios pušies ir eglės populiacijos, kurių 
dalį jau praradome, kai šilas buvo paskelb-
tas genetiniu rezervatu. Šilo medžiai svar-
būs ir tuo, kad panaudojant jų dauginamą-
ją medžiagą vykdomi moksliniai tyrimai 

ir kuriama sėklinė miško bazė būsimiems 
Lietuvos miškams atkurti. Miško medžių 
genetiniai ištekliai išsaugomi tik vykdant 
intensyvias ūkines priemones, formuojant 
įvairiaamžį mišką, kol medžiai nepersenę 
ir geba gausiai derėti. Tik taip galima už-
tikrinti medžių atsikūrimą ar atkūrimą, o 
ne „saugojimą“, kol jie pavirs trąša. Todėl 
sunku suprasti, kodėl daugelis gamtininkų 
medžių genetinės įvairovės nelaiko biolo-
ginės įvairovės dalimi ir gamtine vertybe. 

Ar šį turtą pakankamai vertina patys 
miškininkai? Objektyvumo dėlei Miški-
ninkų dienos išvakarėse apsilankėme Pu-
nios šile. Nors Punios šilo prieigose guli 
sengirių saugojimo aktyvistų atridentas 
gedulingas akmuo, J. Marcinkevičiaus žo-
džiais apraudantis sunaikintus miškus, ši-
las man pasirodė dar gyvas ir nuostabus: 
Kunigaikščių ąžuolų alėja, Lietuvos parti-
zanų bunkeris, dar tvirti pušynai, apjuosti 
mėlynu Nemuno kaspinu, griovos... 

Kiek niūresnė atrodė rezervatinė da-
lis. Virš mirusių pušų ir eglių skleidžiasi 
tankios lazdynų vėduoklės, žadančios me-
džiams ilgą amžiną ramybę... Kita vertus, 
jei nebūtų rezervato, nepajustume medžių 
laikinumo...

Labiausiai norėjau pamatyti Punios šilo 
vaikus – jaunąją pušų ir eglių kartą, kuriai 
teko svarbi medžių genetinių vertybių iš-
saugojimo misija: Punios pušys ir eglės įra-
šytos ir į Europos genetinių išteklių sąrašus. 
Genetiniame draustinyje po sanitarinių 
kirtimų atsiradusiose mažose kirtavietėse 
2018 m. pavasarį pasodinti dvimečiai eglių 
daigeliai ir po 2 metų augimo miške atro-
do nekaip. Šiemet čia dar nevykdyti eglučių 
priežiūros darbai. Kai kurių viršūnės nu-
laužtos. Gal traukiant kirtavietėje paliktas 

ar verti Punios šilo?

Šakų krūvos trukdo augti pasodintiems želdiniams genetiniame draustinyje Taip atrodo dabar atkuriamas pušies genetinis draustinis
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Pritaikytos įvairiems miško ir
kelių tiesimo darbams
ypač sudėtingomis sąlygomis

ir vėliau kenkėjų pažeistas egles, gal griū-
nant sausuoliams. Kirtavietėje nereikėtų 
palikti žalių eglių, kad vėliau jas kirsdami 
išvengtume jaunų medelių pažeidimų. Žel-
diniai aptverti tinklo tvora, nauji kuolai 
net iš tolo šviečia, bet vos pajudini ranka – 
svyruoja. Tvoros tinklą keliose vietose su-
gniuždė griūvantys medžiai, todėl į apžel-
dintą plotą gali laisvai patekti žvėrys – šalia 
eglaičių jau įspaustos jų pėdos. 

Šiemet atkurta nedidelė pušies gene-
tinio draustinio plyna kirtavietė užgrioz-
dinta šakų krūvomis, kirtimo atliekomis, 
o pušelėms augti liko mažai vietos. Šakos 

biologinės įvairovės nedidina. Nors auga-
vietė neskurdi, pušų želdinių priežiūra irgi 
nevykdyta. Jie „apsaugoti“ panašia „girta“ 
tvora, kaip ir eglutės. Tvorą išlaužė virs-
tantys biologinei įvairovei palikti stuobriai 
ir beržai. 

Mums besidairant pro šalį praslen-
ka sunkioji kirtimo ir medienos išvežimo 
technika – svetimkūniai Punios šilo pei-
zaže. Manau, būtų laikas keisti požiūrį į 
miškininkystės technologijas ekosistemų 
apsaugos miškuose.

Teigiama, kad pavienius beržus pušy-
nuose reikalauja palikti miškų sertifikato-
riai. Man neaišku, kaip tokie medžiai, pa-
smerkti išvirsti nuo didesnio vėjo, didina 
biologinę įvairovę ir miškų stabilumą? 

Lenkų miškininkai elgiasi  išmintin-
giau: biržėje prie gretimo miško sienos pa-
lieka apie 5 proc. neiškirsto miško, taip iš-
saugodami nepaliestos miško ekosistemos 
dalį, daug naudingesnę bioįvairovei nei pa-
vieniai nestabilūs medžiai. Pavienius būtų 
galima palikti tik ąžuolus ar kitus vėjui at-
sparius medžius. Mažose biržėse reikėtų 
patrumpinti paliktus stuobrius, kad griū-
dami nesugadintų medelių apsaugai skirtų 
tvorų. Šile esant žvėrių pertekliui, jų neap-
saugo plastikiniai gaubtai. 

...Einu įspūdinga Kunigaikščių ąžuolų 
alėja. Ąžuolams jau 300–500 metų. Vie-
ni iš jų gražiai žaliuoja, kiti – vėtrų nu-
laužti, trečių – tik kelmai belikę. Nors 
aplink ąžuolų kelmus pakankamai švie-
sos ir erdvės, tyliai lyja gilių lietus, aplink 

skleidžiasi ne jauni ąžuoliukai, o lazdynų 
vėduoklės. Tai kas gi liudys Lietuvos kuni-
gaikščių nuopelnus po kito šimtmečio? 

Punios šilo problemas padėtų išspręs-
ti tik kruopštus darbas, sukauptos patir-
ties ir ilgalaikės visų Punios šilo gamtinių 
vertybių, įskaitant ir medžius, stebėsenos 
analizė, noras peržengti savo tikslų ribas 
ir pažiūrėti į vertybes plačiau. Tik abejoju, 
ar mes tam pasiruošę. 

ZITA BITVINSKAITĖ 
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 

ir miškų politikos grupės patarėja

Reta paprastosios pušies apykaklinė forma pušies 
genetiniame draustinyje

Vietoj žuvusių ąžuolų 
želia lazdynai, ko neturėtų būti
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Prof. anDriUs KUlieŠis, Gintaras KUlboKas, valstybinė miškų tarnyba

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

Medienos prieaugio vertinimai 
Lietuvos miškuose

Bendras vidutinis metinis einamasis tūrio prieaugis (toliau tūrio prieaugis) per visą medyno auginimo laiką – nuo įveisimo iki 
jo atkūrimo (iškirtimo) – yra svarbiausias parametras bendrajam miškų našumui įvertinti. Tikslingas ūkininkavimas visada 
yra siejamas su derliaus įvertinimu, ūkininkavimo modelio, kurio pagalba galima pasiekti vieną ar kitą derliaus lygį, parinkimu. 
Miškas, derliaus vertinimo požiūriu, yra sudėtingas objektas: reikalingi vertinimai per visą medyno auginimo laikotarpį, 
trunkantį ne vieną dešimtmetį, taip pat reikalingi metodai ir normatyvai, užtikrinantys palyginamus duomenis už atskirus 
miško auginimo laikotarpio etapus. 

Lietuvos valstybinių miškų medienos tūrio prieaugis pirmą 
kartą buvo įvertintas 1937 m. pagal sklypinės inventoriza-
cijos duomenis ir augimo eigos lenteles (1 pav.). Nuo 1958 

m. tūrio prieaugis buvo vertinamas pagal sklypinės inventoriza-
cijos duomenis ir einamojo tūrio prieaugio procentus, vėliau ( 
1966–1988 m.) pagal prof. V. Antanaičio modelį, o nuo 1989 m.  
pagal našumo modelį (A. Kuliešis, 1993). Tai netiesioginiai tūrio 
prieaugio įvertinimo metodai, dėl ko gautų rezultatų patikimu-
mas žymiu laipsniu priklauso nuo medyno tūrio ir kitų medyno 
rodiklių įvertinimo tikslumo. Sklypinės inventorizacijos metu 
šis metodas naudojamas iki šiol. 

Duomenų, gautų pagal skirtingus modelius, lenteles ir nor-
matyvus, palyginamumui įvertinti reikalinga speciali studija.  
Šiame straipsnyje paanalizuosime Lietuvos miškų medienos tū-
rio prieaugio kaitą nuo 1969 m., kai buvo pradėti naudoti pusiau 
tiesioginiai ir tiesioginiai metodai, pagal kuriuos gauti duome-
nys yra objektyvūs ir pilnai sulyginami.

Valstybinių miškų tūrio prieaugis 1969 m., pirmą kartą Lie-
tuvos istorijoje, buvo įvertintas naudojant atrankinį, objektyvų, 
pusiau tiesioginį metodą, kai išmatuojamas skersmens prieau-
gis gręžinėlių pagalba, o kiti reikalingi parametrai gaunami re-
gresijos būdu. Nuo 1969 m. atsirado du duomenų šaltiniai apie 
Lietuvos miškų medienos tūrio prieaugį (1 pav.). Tai objekty-
vūs, išmatuoti atrankos būdu prieaugiai ir gauti kombinuojant 
modelius bei subjektyvius sklypinės inventorizacijos duomenis. 

Lietuvos miškų medienos tūrio prieaugiai pagal abu šaltinius metų 
eigoje išlaiko labai panašias kaitos tendencijas su vienu esminiu 
skirtumu (1 pav.).

Prieaugiai, gauti subjektyviais metodais, yra sumažinti viduti-
niškai 20 proc. Prieaugio skirtumai pirmoje eilėje susidaro dėl tū-
rių, ir kitų rodiklių, nustatytų sklypinės ir atrankinės inventori-
zacijų metu, skirtumų. Taikant tokiu būdu nustatytus prieaugius 
praktiniams sprendimams, miško naudojimui analizuoti, juos rei-
kia atitinkamai koreguoti. 

Užbaigus 2002 m. pirmąjį nacionalinės miškų inventorizacijos 
darbų ciklą, einamasis tūrio prieaugis visoje šalyje buvo įvertintas 
taip pat pusiau tiesioginiu būdu gręžinėlių pagalba. Nuo 2007 m. 
Lietuvos miškų našumo apskaitoje atverstas naujas puslapis. Kas-
met yra įvertinamas ne tik bendras einamasis tūrio prieaugis, bet ir 
jo struktūra, t.y. prieaugio pasiskirstymas į kaupiamą, iškertamą tar-
piniais, pagrindiniais kirtimais, žuvusių medžių tūrį bei kirtimais 
išimamą jo dalį. Reguliariai gaunami tūrio prieaugio ir jo struktūros 
duomenys už įmanomai ilgesnį laiko tarpą leidžia surasti optimalius 
ūkininkavimo sprendimus, patikimai planuoti miško naudojimą.

1 pav. Vidutinio metinio tūrio prieaugio kaita Lietuvos miškuose 
pagal sklypinės (SMI) ir atrankinės (NMI) miškų inventorizacijų duomenis

Įtemptai dirbama apskaitos barelyje
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Medžių stiebų tūrio prieaugis priklau-
so nuo medžių rūšies, amžiaus, o mūsų 
atveju taip pat nuo matavimo laikotarpio 
(2 pav.).  Medyno ar jų natūralios eilės me-
dienos tūrio prieaugis didėjant amžiui di-
dėja, pasiekia maksimumą, po to pradeda 
mažėti. Prieaugio maksimumas neretai 
naudojamas augaviečių našumo bonita-
vimui. Didžiausiu vidutiniu metiniu tū-
rio prieaugiu visuose Lietuvos miškuose 
pasižymi drebulynai (12–17 m3/ha). Po jų 
rikiuojasi eglynai (11–16 m3/ha), juodalks-
nynai (11–13 m3/ha), pušynai (10–12 m3/

ha), baltalksnynai (10–12 m3/ha) ir galiau-
siai beržynai (9–10 m3/ha) su mažiausiu 
maksimaliu prieaugiu (2 pav.).

Intervalo pirmoji reikšmė rodo prieau-
gio maksimumą pirmo penkmečio me-tu, 
o antroji – ketvirto penkmečio metu. Ge-
rėjant augimo sąlygoms, įvertintoms aukš-
čio augimo indeksu, prieaugio maksimu-
mas didėja, ypač intensyviai drebulynuose 
ir eglynuose, pasižyminčiuose intensy-
viausiu augimu. Mažiausi maksimalaus 
prieaugio pokyčiai stebimi beržynuose su 
mažiausiu augimo intensyvumu. Beržynai 
ir baltalksnynai pasižymi daugmaž vie-
nodu bei mažiausiu tūrio prieaugiu. Ma-
žiausi prieaugių, nustatytų amžiaus kla-
sėse, skirtumai yra tarp pirmojo ir antrojo 
penkmečių. Gerokai didesni skirtumai yra 
tarp pirmojo ir trečiojo bei tarp antrojo ir 
ketvirtojo penkmečių prieaugių (2 pav.) 
Medienos tūrio prieaugio skirtumų ten-
dencijos atitinka augaviečių našumo pagal 
augimą į aukštį skirtinguose penkmečiuo-
se skirtumų tendencijas. Vidutinis metinis 
nagrinėjamos medžių rūšies tūrio prieau-
gis be jau paminėtų veiksnių priklauso nuo 
medynų amžiaus struktūros, t.y. plotų pa-
siskirstymo pagal amžiaus klases, taip pat 
nuo augaviečių našumo pokyčių skirtin-
guose penkmečiuose.

2 pav. Vidutinio metinio tūrio prieaugio kaita Lietuvos miškuose pagal amžiaus klases: pušynuose (P), 
eglynuose (E), beržynuose (B), drebulynuose (D), juodalksnynuose (J), baltalksnynuose (Bt)

Visų Lietuvos miškų (1969 m. valstybi-
nių miškų) medienos tūrio prieaugis 1969–
2017 m. laikotarpyje kinta gana dėsningai: 
mažėja iki 2007–2009 m., vėliau didėja iki 
2013 – 2017 m. (priklausomai nuo vyrau-
jančios rūšies) iki pasiekia maksimumą (3 
pav.). Tūrio prieaugio mažėjimo laikotar-
pis yra labiau susijęs su medynų vidutinio 
amžiaus didėjimu, kirtimų intensyvėjimu 
šiame laikotarpyje bei atitinkamais poky-
čiais medynų amžiaus struktūroje.

Vidutinio metinio tūrio prieaugio di-
dėjimas antrame laikotarpyje be toliau 
vykstančių amžiaus struktūros pokyčių 
daugiau yra sąlygotas augimo sąlygų gerė-
jimo, tame tarpe ir dėl klimato kaitos. 

Visame 1969–2017 m. laikotarpyje di-
džiausiu prieaugiu pasižymi drebulynai (3 
pav.). Eglynai tik 2012 m. aplenkė pagal prie-
augio dydį šiuo metu trečioje vietoje esan-

čius juodalksnynus. Iki 2012 m. 
eglynų vidutinis metinis tūrio prie-
augis dėl jų amžiaus struktūros I–
III amžiaus klasių jaunuolynų vyra-
vimo buvo mažesnis ir už pušynų 
prieaugį. Eglynai dėl jaunuolynų 
plotų, gerokai viršijančių tolygaus 
pasiskirstymo normą, šiuo metu 
ir artimiausioje perspektyvoje turi 
potencialias galimybes didinti vi-
dutinį metinį tūrio prieaugį. Ma-
žiausi visame nagrinėjamame lai-
kotarpyje išlieka beržynų ir kiek 
didesnis baltalksnynų vidutiniai 
metiniai tūrio prieaugiai. 

Išretinti ligų ir ūkinės veiklos ąžuo-
lynai bei uosynai nekonkuruoja prieau-
gio dydžiu su kitų rūšių medynais. Vidu-
tinis metinis tūrio prieaugis kiekvienose, 
apibrėžtose augaviečių, klimato sąlygose 
turi savo ribas. Dauguma medžių rūšių, 
analizuojamame laikotarpyje yra  pasie-
kę vidutinio metinio prieaugio ir mini-
mumą (2006–2009 m.) ir maksimumą 
(2013–2017 m.), eglynuose vidutinis meti-
nis prieaugis, nors ir nežymiai, bet dar di-
dėja. Skirtumai tarp maksimalaus ir mini-
malaus prieaugių intensyviai augančiuose 
eglynuose ir drebulynuose siekia apie 30 
proc., kitų medžių rūšių medynuose – 
apie 20 proc.

Atskiros medžių rūšies medynų augimo 
intensyvumą visumoje yra patogu išreikšti 
einamojo metinio stiebų tūrio prieaugio ir 
medžių stiebų tūrio santykiu – tūrio prie-

4 pav. Vidutinio metinio tūrio prieaugio dinamika
3 pav. Vidutinio metinio bendrojo tūrio prieaugio kaita 
Lietuvos miškuose pagal vyraujančią medžių rūšį 
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augio procentu. Vidutinis visų medžių rūšių medynų tūrio prie-
augio procentas analizuojamame laikotarpyje didėjo nuo 3,5 
proc. laikotarpio pradžioje  iki 3,8 proc. antrame dešimtmetyje. 
(4 pav.). Augimo intensyvumas ir jo kaita labiausiai susiję su vidu-
tinio metinio tūrio prieaugio dinamika, o pastaroji priklauso nuo 
augimo sąlygų ir medynų amžiaus struktūros kaitos. Didžiausiu 
augimo  intensyvumu pasižymi baltalksnynai (4,9–5,5 proc.) su 
mažiausios trukmės apyvartos periodu, vidutiniu – drebulynai 
(3,5–4,6 proc.), juodalksnynai (3,9–4,4 proc.), eglynai (3,5–4,4 
proc.) ir beržynai (3,4–4,2 proc.) su vidutinės trukmės apyvartos 
periodu. Mažiausiu, bet stabiliausiu augimo intensyvumu pasižy-
mi pušynai (2,9–3,2 proc.) su ilgiausios trukmės apyvarta. Dau-
gumos medžių rūšių medynų prieaugio procentai laikotarpyje 
1998–2012 m. didėja su nežymiu stabtelėjimu 2003–2007 metais. 
Prieaugio procentų kaitos tendencijos žymiu laipsniu priklauso 
nuo medynų amžiaus struktūros. Po 2012 m. stebimas pušynų, 
juodalksnynų ir baltalksnynų prieaugio procento mažėjimas. Tai 
susiję su vyresnio amžiaus medynų kaupimuisi ir mažesniais in-
tensyviausio augimo 20–30 metų jaunuolynų plotais, lyginant su 
tolygaus pasiskirstymo amžiaus klasėmis plotais šiuose medy-
nuose. Eglynuose, beržynuose ir drebulynuose prieaugio procen-
tas didėja ir 2012–2017 metais. Šių medynų amžiaus struktūra 
yra palanki prieaugio stabilumui ar net nežymiam augimo inten-
syvumo didėjimui ateityje.

Rugsėjo 6–7 d. Ukmergės r., netoli Lyduokių kaimo pirmą 
kartą surengta miškininkystės paroda-festivalis „Miškai: 
inovacijos ir tradicijos“. Renginį organizavo tinklalapis 

www.miskininkas.eu (vadovas Dainius Šeronas) kartu su bendro-
ve „Nosted&“, Lietuvos žemės ir miško savininkų, Miško darbų 
rangovų asociacijomis, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kole-
gija, Ukmergės rajono savivaldybe. Paroda surengta miškininkų, 
dirbančių ir valstybiniame, ir privačiame miškų sektoriuje, vie-
nybei stiprinti bei Lietuvos miškų urėdijų įsteigimo 100-mečio 
jubiliejui ir artėjančiai Miškininko dienai paminėti.

Dvi dienas trukusi paroda vyko išskirtinėje rajono vietoje – 
Lyduokių seniūnijos Slabados kaime, Siesarties upės slėnyje, Al-
girdo ir Audronės Augūnų privačioje valdoje. Čia auga apie 500 
metų amžiaus gamtos paminklas – Felinkos ąžuolas, o užpernai 
LMSA iniciatyva pasodinta Lietuvos šimtmečiui pažymėti ąžuo-
lų giraitė, pastatytas stogastulpis. 

Liepos 6-ąją, parodos atidarymo metu, organizatorius ir da-
lyvius sveikino naujojo ES parlamento narys Juozas Olekas, LR 
Seimo Aplinkos komiteto narys miškininkas Kęstutis Bacvinka, 
aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė, Ukmergės rajono sa-
vivaldybės meras Rolandas Janickas, jo pavaduotoja Agnė Bal-
čiūnienė, administracijos direktorius Darius Varnas, LAMMC 
Miškų instituto direktorius dr. Marius Aleinikovas, VDU Že-
mės ūkio akademijos MEF dekanas prof. Edmundas Barkevičius, 
KMAI kolegijos direktorius dr. Vaidotas Lygis, Valstybinių miškų 
urėdijos valdybos pirmininkė dr. Ina Bikuvienė, LMSA valdybos 
pirmininkas dr. Algis Gaižutis ir LMSA Ukmergės skyriaus va-
dovas Antanas Hofmanas, kiti svečiai. 

Aidint pučiamųjų orkestro maršų garsams, renginį nuotai-
kingai vedė aktorius Giedrius Arbačiauskas, vaidinęs „Dviračio 
žinių“ personažą – ūkininką Leonardą iš Suvalkijos.

Seimo narys Kęstutis Bacvinka perskaitė LR Seimo pirmininko 
V. Pranckiečio sveikinimą ir įteikė LR Seimo Aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininko padėkas parodos organizatoriams ir rėmėjams. 
Viceministrė R. Vaitkevičiūtė perdavė aplinkos ministro K. Mažei-
kos padėką parodos sumanytojui ir organizatoriui Dainiui Šeronui. 
Šis įteikė parodos rėmėjams ir draugams po simbolinį bendradar-
biavimo įrankį – dviejų rankenų aštrų pjūklą medžiams pjauti.

Sveikinimo kalbose buvo linkima, kad baigtųsi žmones bau-
ginančios permainos miškų ūkio sektoriuje, įsigalėtų stabilumas, 
vėl susitelktume bendram darbui, kad vieni kitus girdėtume ir 
suprastume, kad visus jungtų bendras siekis – rūpintis Lietuvos 
miškais, pasitelkiant sukauptą praktiką ir pažangias naujoves.              

Kad išsakyti žodžiai nesiskirtų nuo realybės, Lietuvos šim-
tmečio giraitėje pasodintas vienybės ąžuoliukas. Šis svarbus 
darbas patikėtas profesionalams miškininkams – buvusiems 
Ukmergės miškų urėdijos urėdams Antanui Hofmanui, Kaziui 
Grybauskui, Vigantui Kraujaliui ir dabartiniam Valstybinių miš-
kų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio vadovui Virgilijui 
Šiaučiūnui. Pasodinus sugiedotas šalies himnas.                     

Miškų kirtimui, jaunuolynų, kelių priežiūrai, medienos gabe-
nimui ir kitiems miško darbams skirtą techniką pristatė bendro-
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vės „Konekesko Lietuva“, „Rovaltra“, „DOJUS agro“, „Biržų žemtiekimas“, „PGM 
technika“, „Nostedmechanika“ ir kitos. Pavyzdžiui, prieš 16 metų įsikūrusi nor-
vegų kapitalo įmonės „Nosted &” miškininkystei įrangą gamina Utenoje, savo 
gaminius teikia ir užsienio rinkai. UAB „Biržų žemtiekimas” pristatė ekonomiš-
ką suomišką „Logset 8H GTE Hybrid“ medkirtę, AB „Vimek“ gamina moder-
nias miškų ūkio mašinas retinimui ir miško priežiūrai.

Nors pirmą dieną parodoje nebuvo gausu lankytojų, KMAI kolegijos ir kitų 
įstaigų lektoriai surengė teminius seminarus, diskusijas, Valstybinės darbo ins-
pekcijos atstovai informavo apie darbo saugą miške, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro specialistai konsultavo apie erkių platinamas ligas, jų gausos mažini-
mo prevencines priemones. Pristatytas gamtinis turizmas, surengtos profesi-

nio meistriškumo (pjūklininkų, 
medvežių ir medienvežių opera-
torių) bei sporto  varžybos, pro-
tmūšis. Savo trofėjus demons-
travo  Ukmergės rajono ir kiti 
medžiotojai.

Pasak KMAIK direktoriaus 
V. Lygio, surengtas renginys turė-
jo išjudinti kiek apsnūdusią  Lie-
tuvos miškininkystės padangę.

MG inf. 

Miškininkystės parodoje – 
inovacijos ir tradicijos
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Lietuvos šimtmečio giraitėje pasodintas vienybės ąžuoliukas
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Lietuvos miško ir miško pramonės 
darbuotojų profesinių sąjungų fe-
deracija, gegužę paminėjusi savo 

veiklos tęstinumo šimtmetį, š. m. rugsėjo 
27–28 d. surengė devintą LMPF suvažiavi-
mą, kuris vyko Trakų rajone, Penkininkų 
kaimo paežerėje įsikūrusiame viešbutyje 
„Margis“.

Dabar LMPF  jungia 37 profesines są-
jungas, kuriose yra 1647 nariai, tarp jų – 
apie 1500 dirba Valstybinių miškų urėdi-
jos įmonėje.

Galima pasidžiaugti didėjančiu prof-
sąjungiečių aktyvumu: į 9-ąjį suvažiavimą 
atvyko 80 delegatų iš išrinktų 85, o 2014 m. 
į 8-ąjį suvažiavimą  buvo išrinkti 67 dele-
gatai, dalyvavo 62. Pamažu dalis buvusių 
miškų urėdijų profesinių sąjungų jungiasi 
į stambesnes VMU regioniniuose padali-
niuose: jau apsijungė VMU Varėnos RP bei 
Kuršėnų RP, žada jungtis buvusios Dubra-
vos ir Jonavos miškų urėdijos profsąjungos.                          

Pabendrauti su profsąjungiečiais, iš-
reikšti jiems solidarumą atvyko nema-
žai svečių, tarp jų – LMPF partneriai iš 
Skandinavijos, Latvijos, europarlamenta-
ras Juozas Olekas, LR Seimo narys Kęstu-
tis Bacvinka, laikinasis Valstybinių miškų 
urėdijos vadovas Valdas Kaubrė, VMU val-
dybos pirmininkė Ina Bikuvienė, Lietuvos 
pramonės profesinių sąjungų federacijos 
pirmininkas Juozas Neverauskas, buvęs il-
gametis LMPF pirmininkas Algirdas Rau-
ka, LMSA pirmininko pavaduotojas Kazi-
mieras Šiaulys.    

išrinkta nauja LMPF vadovybė 
Sveikindamas suvažiavimo dalyvius, 

europarlamentaras Juozas Olekas, dirban-
tis EP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komi-
tete, kvietė profsąjungiečius prisidėti prie 
Europos šalių miškų ir miškininkystės sek-
toriuje dirbančių žmonių socialinių pro-
blemų sprendimo, teikti įvairius siūlymus. 
VMU vadovas Valdas Kaubrė patikino, kad 
VMU yra  socialiai atsakinga įmonė ir rei-
kia kartu siekti, kad būtų atkurtas ankstes-
nis miškininkų įvaizdis visuomenėje ir pa-
sitikėjimas jais. 

LMPF ilgametis partneris Ole Kristian 
Paulsen iš Norvegijos pasidžiaugė jau 15 
metų besitęsiančiu bendradarbiavimu, sie-
kiant į profesinių sąjungų veiklą pritraukti 
naujų narių, svarstė, kaip aktyvius žmones 
nukreipti ir globalių problemų sprendi-
mui. Latvijos miško pramonės profesinių 
sąjungų federacijos pirmininkė Inguna Si-
nica taip pat pasisakė už tamprų bendra-
darbiavimą su Baltijos šalių giminingomis 
profesinėmis sąjungomis, kad neatsitiktų 
kaip Estijoje, kur miškų ir medienos sekto-
riuje neišliko profesinės sąjungos.  

Popietę svečiams iš užsienio šalių su-
rengta pažintinė išvyka į Aukštadvario re-
gioninį parką.  

Vadovauti suvažiavimo eigai patikė-
ta aktyviems VMU regioninių padalinių 
profsąjungų komitetų pirmininkams – 
Evaldui Vitkevičiui (Dubravos RP), Auš-
rai Beresnevičienei (Kuršėnų RP), Dainiui 
Dapkui (Radviliškio RP), Alai Vitkevičie-
nei (Biržų RP).   

Lietuvos profesinių sąjungų konfede-
racijos ir LMPF pirmininkė Inga Ruginie-
nė apžvelgė federacijos veiklą ir spręstus 
probleminius klausimus per permainingą 
ataskaitinį 2014–2019 m. laikotarpį, suta-
pusį su valstybinių miškų valdymo refor-
ma. „Aštrios natos mano ataskaitoje tegul 
jau skamba paskutinį kartą, nes reikia pra-
dėti naują gyvenimo ir veiklos etapą“, – pa-
žymėjo pranešime I. Ruginienė. 

Nepavykus įvairiomis protesto for-
momis sustabdyti daugeliui miškininkų 
nepriimtinos skubotos miškų urėdijų re-
formos, LMPF vadovybė ėmėsi diploma-
tijos – siekė socialinio dialogo su sukur-
tos VMU įmonės vadovybe parengiant ir 
pasirašant kolektyvinę sutartį, koreguo-
jant regioninių padalinių veiklos funkci-
jas, etatus, darbo užmokestį. Taip pat įdė-
ta nemažai pastangų, sumanumo 2018 m. 
sausio pabaigoje sudarant VMU veikiančią 
profesinių sąjungų Jungtinę atstovybę. Į 
VMU valdybą buvo deleguotos dvi akty-
vios profesinių sąjungų atstovės – Asta Če-
pienė ir Ina Bikuvienė, kuri išrinkta VMU 
valdybos pirmininke. Joms pavyko VMU 
valdybą priartinti prie realaus miškininkų 
gyvenimo, kad miške ne viską gali išspręs-
ti vien vadybininkas ar finansininkas, kad 
svarbūs ne vien finansiniai rodikliai.

LMPF pirmininkė linkėjo, kad federa-
cijos nariai taip pat siektų, jog jų darbda-
vys – VMU būtų lydere tarp kitų valstybės 
įmonių, kad joje būtų visiems gera dirbti ir 
norėtųsi būti šio kolektyvo nariu.    

Tvirtą poziciją LMPF užėmė siekdama 
įteisinti palankesnes sąlygas darbuotojams 
rengiant ir priimant  naują Darbo kodeksą. r
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LMPF pirmininke išrinkta Diana Raitelaitienė

LMPF pirmininkė Inga Ruginienė apžvelgė federacijos 2014-2019 m.veiklą
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Bendradarbiauta su kitų šalių profesi-
nėmis sąjungomis. Nuo 2015 m. kartu su 
Šiaurės šalių profsąjungų federacija vykdo-
mas bendras BOA projektas, kuriuo siek-
ta, kad  AB „Šilutės baldai“, miškų urėdi-
jų darbuotojai liktų profesinėse sąjungose. 
Dabar šio projekto koordinatoriumi LMPF  
pradėjo dirbti Algis Vaitkevičius, buvęs 
Vilniaus miškų urėdijos vyr. miškininkas 
ir profsąjungos komiteto pirmininkas. Ti-
kimasi, kad jam pavyks sutelkti reformos 
metu kai kuriuose VMU regioniniuose 
padaliniuose išsivaikščiojusius buvusius 
profsąjungiečius bei įtraukti į šią veiklą 
naujus įmonės darbuotojus. 

Nemažu profsąjungos narių rezervu 
galėtų būti Valstybinėje miškų tarnyboje, 
miškininkystės mokymo įstaigose, priva-
čiame sektoriuje (miškų ūkio rangos dar-
bų įmonėse,  medžio apdirbimo, logistikos 
įmonėse) dirbantys žmonės, kurie ypač 
priklausomi nuo darbdavio valios.    

Pažymėta, kad LMPF sprendimai buvo 
priimami kolegialiai, per 5 veiklos metus 

įvyko 29 valdybos ir 13 tarybos posėdžių, 
atnaujinta valdybos sudėtis. LMPF teisi-
niais klausimais konsultuoja pasamdyti 
advokatai.   

Suvažiavime patvirtinti pakeitimai ir 
papildymai LMPF įstatuose, finansų kon-
trolės grupės nuostatuose, numatytos veik-
los gairės 2020–2024 metams.  

Nuo 2012 m. dirbusiai LMPF pirmi-
ninko pavaduotoja, 2014 m. išrinktai fede-
racijos pirmininke Ingai Ruginienei pernai 
tapus Lietuvos profesinių sąjungų konfe-
deracijos pirmininke ir kartu ėjus LMPF 
pirmininkės pareigas, nutarta rinkti naują 
LMPF vadovybę.

Iš dviejų kandidatų LMPF pirmininke 
balsų dauguma išrinkta AB „Grigeo” dar-
buotoja, LMPF aktyvistė Diana Raitelai-
tienė (už ją balsavo 73 delegatai, už VMU 
Trakų RP profsąjungos iškeltą mažai kam 
žinomą kandidatą, Lietuvos teisėsaugos 
pareigūnų federacijos pirmininko pava-
duotoją Robertą Pranckūną – 5). Baigusi 
Vilniaus universitetą, D. Raitelaitienė įsi-

darbino ,,AB „Grigeo”, kur iki šiol dirba 
metrologijos vadove bei darbuotojų saugos 
ir sveikatos inžiniere. Nuo 1990 m. ji ren-
kama bendrovės profsąjungos komiteto 
pirmininke, yra LMPF tarybos ir valdybos 
narė, Darbo ginčų komisijos prie Valstybi-
nė darbo inspekcijos narė.  

Į atnaujintą LMPF valdybą išrink-
ti: LMPF pirmininkė Diana Raitelaitienė, 
LMPF pirmininko pavaduotojas Juozas 
Ūsas, įmonių profesinių sąjungų komitetų 
pirmininkai – Ina Bikuvienė (VMU Miš-
kotvarkos padalinys), Aušra Beresnevičie-
nė (Kuršėnų RP), Asta Čepienė (Kazlų Rū-
dos RP), Rūta Kilčauskienė (Raseinių RP), 
Dainius Dapkus (Radviliškio RP), Rokas 
Lastauskas (Varėnos RP), Irena Keliaus-
kienė (AB „Šilutės baldai”). 

Federacijos įstatuose pakeitus LMPF 
tarybos formavimo tvarką, atnaujinta ir 
jos sudėtis. Nuo šiol visų LMPF priklau-
sančių profesinių sąjungų vadovai įeis į 
LMPF tarybą, o profesinės sąjungos, turin-
čios 70 ir daugiau narių, į tarybą deleguos 
ir antrą narį.

Už aktyvią profsąjunginę veiklą LMPF 
įsteigtais „Padėkos lašais” buvo apdovano-
ti VMU regioniniuose padaliniuose dir-
bantys profesinių sąjungų komitetų pirmi-
ninkai: Vigantas Balinskas (Ignalinos RP), 
Aušra Beresnevičienė (Kuršėnų RP, Žy-
drūnas Bagdonas (Tauragės RP), Antanas 
Šeduikis (Švenčionėlių RP), Asta Čepienė 
(Kazlų Rūdos RP) ir buvusi LMPF vadovė 
Inga Ruginienė.

Suvažiavime priimta rezoliucija „Dėl 
socialinės atsakomybės ir valdymo princi-
pų VĮ Valstybinių miškų urėdijoje”. Ją nu-
tarta pateikti Valstybinių miškų urėdijai ir 
Aplinkos ministerijai bei paskelbti viešai.
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Atnaujinta LMPF valdyba

Suvažiavimo delegatai ir svečiai 
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Beveik du metus veikianti VĮ Vals-
tybinių miškų urėdija (toliau – VMU) be 
teigiamų dalykų išryškino ir tam tikras 
centralizuoto valdymo problemas ir trū-
kumus. Abejonės, kurias prieš valstybinių 
miškų valdymo reformos pradžią reiškė 
LMPF, buvo pagrįstos. Vykdant reformą 
skubos tvarka, jai nebuvo tinkamai pasi-
ruošta. Regioninių padalinių administra-
cijos darbuotojų skaičius sumažintas iki 
minimalaus, argumentuojant, kad bendro-
sios funkcijos bus centralizuotos, tačiau  
realiai dauguma jų iki šios dienos vykdo-
mos regioniniuose padaliniuose, normi-
niai dokumentai ir procedūros nesupa-
prastintos, o kai kurie procesai dar labiau 
subiurokratinti ir išplėsti. Neapjungtos ar 
netinkamai tarpusavyje integruotos kom-
piuterinės apskaitos programos bei miško-
tvarkos medžiaga verčia daug skaičiavimų 
regioniniuose padaliniuose atlikti ranki-
niu būdu. Nemažėjantis popierizmas, rei-
kalavimai daugumą informacijos pateikti 
skubos tvarka kai kurių regioninių pada-
linių specialistų darbo krūvius padarė ne-
adekvačiais, viršijančiais normalią darbo 
laiko trukmę ir neatitinkančius patvirtin-
tų  pareigybių aprašymų.  

VMU, deklaruodama esanti šiuolai-
kiška, atvira įmone, ėmėsi vadovautis ne 
modernia, demokratiška, darbdavio–dar-
buotojų  pasitikėjimu paremta žmogiškų-
jų išteklių valdymo praktika, bet nukrypo 
į vadovavimą biurokratinėmis priemonė-
mis ir darbuotojų psichologinį spaudimą. 
VMU specialistai prieš metus, o darbinin-
kai prieš pusę metų naujose darbo sutar-
tyse pasirašytinai buvo įpareigoti laikytis 
darbo tvarkos taisyklių, saugoti konfiden-
cialią darbdavio informaciją ir t. t. Nors 
darbuotojai įpareigoti laikytis nesamų vi-
daus teisės aktų, pirmiausia skubiai ruo-
šiamos tvarkos darbuotojų kontrolei ir 
stebėjimui, įvairiems suvaržymams, kas 
žlugdo darbuotojų saviraišką ir mažina 
motyvaciją dirbti įmonėje. 

Išsiplėtus centrinei administracijai 
ir jos specialistams patvirtinus ženkliai 

lmPF iX suvažiavimo rezoliucija
Dėl socialinės atsakomybės ir valdymo principų VĮ Valstybinių miškų urėdijoje

didesnius atlyginimus nei regioniniuo-
se padaliniuose, taupoma tik regioninių 
padalinių darbuotojų sąskaita. Nesan-
čio darbuotojo pavadavimas, papildomų 
funkcijų vykdymas, pareigybių sugretini-
mas nelaikomi papildomais darbais ir už 
tai neapmokama. Regioninių padalinių 
struktūrose yra laisvų etatų, kurių išlaiky-
mas turi būti įtrauktas į darbo užmokesčio 
fondą ir iš kurio socialiai atsakinga įmonė 
turėtų mokėti priedus už papildomus dar-
bus ir nesančių darbuotojų pavadavimą. 
Pirmą kartą nepriklausomybės istorijoje 
miškininkams į vidutinį darbo užmokes-
čio skaičiavimą uždrausta įtraukti premi-
jas, gautas už metinius darbo rezultatus. 
Nesilaikoma LR Vyriausybės nutarimo 
Nr. 496, pagal kurį už ypatingą darbų po-
būdį, darbuotojams, kurie ne mažiau kaip 
pusę viso darbo laiko dirba lauko sąlygo-
mis, privaloma skirti kasmet 2 darbo die-
nas papildomų atostogų. Iki šiol nėra sezo-
ninių, pavojingų darbų, adaptuotų VMU 
veiklai, sąrašo. 

Yra darbuotojų, kuriems vis dar mo-
kamas mažesnis nei Darbo užmokesčio 
sistemoje nustatytas bazinis darbo užmo-
kestis. Pastarieji iki reformos gavo ženkliai 
mažesnius atlyginimus, todėl jiems riboja-
mas darbo užmokesčio kėlimo procentas. 
Iki šiol nesuformuluoti Darbo užmokesčio 
sistemoje numatyti  kintamosios  darbo 
užmokesčio dalies skyrimo kriterijai. Nėra 
vieningo, visai įmonei pritaikyto darbų 
saugos reglamentavimo ir tvarkų. 

VMU administracija, turėdama savo 
Teisės skyrių ir gerai apmokamus speci-
alistus, informavimo–konsultavimo, ko-
lektyvinių derybų procedūroms, darbo 
ginčams spręsti samdo garsią  ir brangią 
advokatų kontorą. Tai taip pat simbolizuo-
ja atitinkamą įmonės administracijos po-
žiūrį į eilinius darbuotojus, juos atstovau-
jančias profesines sąjungas, per finansinę 
galią demonstruojama teisinė galia. 

Praėjusi krizė ir paskutinių medienos 
aukcionų rezultatai parodė, kiek yra rizi-
kinga pajamų priklausomybė tik iš vieno 

pajamų šaltinio – prekybos mediena. Pa-
rengtoje VMU strategijoje  neieškoma gali-
mybių gauti papildomų pajamų iš karjerų, 
durpynų eksploatavimo, pirminio medie-
nos apdirbimo, turizmo, rekreacijos, me-
chanizmų ir patalpų nuomos, paslaugų 
miško savininkams, mokymo įstaigoms, 
kitų alternatyvių veiklų. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, 
9-tojo LMPF suvažiavimo delegatai ragina 
VMU vadovybę:

1. Tinkamai pasirinkti prioritetus, pir-
maeilį dėmesį skirti skubiam kompiuteri-
nių programų pritaikymui centralizuotos 
įmonės poreikių tenkinimui ir kuo skubiau 
perimti iš regioninių padalinių numatytas 
centralizuoti funkcijas;

2. Atsižvelgiant į darbuotojų skaičiaus 
sumažėjimą ir siekiant sumažinti biu-
rokratijos krūvius, inicijuoti teisės aktų, 
nuostatų, normatyvų, reglamentuojančių 
miškininkystės veiklą, supaprastinimą, at-
sisakant nereikalingos biurokratijos ir nor-
mavimo;

3. Atsisakyti nedemokratiško ir biuro-
kratinio įmonės valdymo, įsprausto į įvai-
rių perteklinių tvarkų rėmus, perdėtą dar-
buotojų stebėseną ir kontrolę. Vadovautis 
šiuolaikine žmogiškųjų išteklių valdymo 
praktika, skatinant darbuotojų iniciatyvas 
ir  įmonės motyvaciją siekti gerų darbo re-
zultatų;

4. Nutraukti taupymą ir įmonės finan-
sinių rodiklių gerinimą regioninių padali-
nių darbuotojų sąskaita. Darbų vadybą ir 
žmogiškųjų resursų valdymą organizuoti 
taip, kad taupant lėšas kuo daugiau darbų 
atliktų patys brangiai apmokami centrinės 
administracijos specialistai ir kuo mažiau 
paslaugų būtų perkama iš šalies; 

5. Ieškoti galimybių plėsti įmonės pa-
jamų šaltinius iš papildomų veiklų,  inici-
juojant atitinkamos įstatyminės bazės kei-
timą;

6. Ne tik deklaruoti, bet ir realiai tap-
ti demokratiška, socialiai atsakinga, savo 
darbuotojus vertinančia ir saugančia  vals-
tybės įmone. 
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Genetiniai tyrimai atskleidė, kad Lietuvoje gyvenan-
čių vilkų populiacija buvo patyrusi ženklų genetinės 
įvairovės sumažėjimą (šis mažėjimas tiesiogiai siejasi 

su individų kiekio mažėjimu), vadinamą „butelio kaklelio efek-
tu“, ir yra sėkmingo genetinės įvairovės atstatymo proceso eigoje. 
Tyrimai taip pat parodė, kad šiuo laikotarpiu vyksta būklės atsi-
statymas per genų migraciją – per į Lietuvą atklystančius vilkus 
iš Šiaurės ir Rytų šalių. 2018–2019 m. medžioklės sezono duome-
nys rodo, kad Šiaurės Rytų ir Rytų regionuose sumedžioti vilkai 
pasižymėjo didesne genetine įvairove, o Vakarų regione genetinė 
įvairovė buvo mažesnė. Ypač aukštu genetiniu turtingumu pa-
sižymėjo vilkai, sumedžioti aplink Biržus ir Molėtus. Rytinėje 
Lietuvos dalyje buvo sumedžioti retas genų formas turėję vilkai. 
Retosios genų formos yra tolimo genų srauto indikatoriai ir labai 
svarbios sveikai rūšies evoliucijai. Būtent retieji genai dažnai gel-
bėja populiacijas epidemijų atveju ir jų turtingumas yra vienas 
svarbiausių genetinių išteklių išsaugojimo tikslų.

Genetinių tyrimų metu nustatytą prieš 40–50 metų buvu-
sį vilkų gausos sumažėjimą patvirtina ir istoriniai duomenys 
– apie 1970 m. Lietuvos teritorijoje begyveno 15–65 vilkai. Tai 
virš 10 kartų mažiau nei 1950 m. (1 pav.). Po II pasaulinio karo 

vilkų buvo gausu visoje Europoje, ko pasėkoje vyko ženklus iš-
augusios vilkų populiacijos mažinimas. XX a. 7 dešimtmetyje 
dėl per didelio medžiojimo intensyvumo vilkų populiacijoje pa-
sireiškė ženklus inbrydingas (kai besiveisiančias poras sudarė 
artimai giminiški individai). Tai patvirtino Bulgarijoje, Švedijo-
je, Šiaurės Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje atlikti tyrimai. 

Įdomus genetiniuose tyrimuose naudojamas rodiklis, at-
skleidžiantis tėvų giminystės laipsnį, parodė, kad didžiosios 
daugumos 2018–2019 m. medžioklės sezono metu sumedžiotų 
vilkų tėvai turėjo santykinai didesnį giminystės laipsnį nei po-
puliacijose, nepatyrusiose butelio kaklelio efekto ar pilnai at-
stačiusiose genetinę įvairovę. Džiugu, kad nepasitaikė nei vieno 
individo, kurio tėvai būtų buvę broliai ar seserys. Tačiau apie 
17 proc. individų tėvų turėjo kiek tolimesnės giminystės ryšius. 
Tikėtina, kad tai aukčiau minėto genetinės įvairovės susiaurė-
jimo pasekmė. 

1 pav. Vilko populiacijos dydžio pokyčiai Lietuvoje pagal J. Prusaitę 
(iš D.I. Bibikov 1985 m. knygos): juodi apskritimai rodo 5–10 vilkų, pusiau 

juodi 1–5 vilkus; viršuje –1950 m., viduryje – 1970 m., apačioje – 1980 m.

Be kitų senėjimo marazmų, mane vis dažniau kamuoja 
pyktis. Pikta dėl neteisybės. Kodėl?! Kodėl man reikėjo 
atsirasti prieš šešiasdešimt metų? Ech, būtų mano me-

trikose įrašyta nors 2013... Spjaučiau aš į savo paaugliškus svaičio-
jimus apie meilę gamtai, spjaučiau į savo mokyklinę svajonę apie 
biologijos studijas universitete (tada vieninteliame) ir eičiau į pra-
našus. Tai mano vaikystės laikais retas pranašas su savo pranašys-
tėm pasiekdavo gretimą parapiją, o dabar...

Dabar pranašams, ypač jaunesniems, tikras rojus! Užtenka 
mokėti guglinti ir feisbukinti. O, jeigu dar moki ir tviterinti, ins-
tagraminti bei jutubinti – visas pasaulis tau po kojom. Na o tikroji 
ir svaiginanti jaunųjų pranašų sėkmė ateina tada, kai juos pastebi 
gerieji tetos ir dėdes. Ypač, kai tie tetos ir dėdės būna iš įtakingų 
senutės Žemelės gelbėtojų sambūrių. Va tada gali ir pasaulio ga-
linguosius susodinti į mokyklinius suolus, treptelti kojele bei pa-
grasinti pirščiuku: nu, nu, nu besarmačiai, mes jus stebime. Taip 
jiems ir reikia, tiems galiūnams, jeigu jau iki to nusirito.

Bet, ką aš čia spangstu apie pasaulinę pranašų lygą. Nearti dir-
vonai plyti ir nacionalinėje, ir net parapijinėse lygose. Ech, būtų 
man nors šešiolika. Parodyčiau aš jiems... Graudu žiūrėti koks 
siauras šiuolaikinių jaunųjų pranašų akiratis. Na prisiriša prie pa-
smerkto medžio, na pastato prieš centrinį valdininkijos bunkerį 
kartoninių vilkų, na palaisto raudonais dažais šaligatvį prie bel-
zebubų medžiotojų sambūrio. Ir viskas?! 

Negi tik medžiai, vilkai ir vargšai briedžiai su stirnelėm ken-
čia. Juk aplinkui pilna jautriasielių pagalbos klykiančių gyvų bū-
tybių. Ir visai šalia. Nereikia net į Amazonės džiungles trenktis. 
Štai, viena oficiali dvikojų planetos niokotojų institucija, prisi-
dengusi kovos su užkrečiamomis ligomis skraiste, atvirai ragina 
vykdyti seniausių mūsų kaimynėlių, vargšų pacukų (nemaišyti su 
garsios ir nusipelniusios giminės palikuonimis) genocidą. O va, 
žiniasklaida su fanfaromis praneša apie cheminę ataką prieš dar 
negimusius nabagus Druskininkų mašaliukus. O kaip jums ar-
šiausių supermamyčių, kaip liūtės saugančių savo išlepintus bam-
blius, raginimai išdusinti vįsą erkių giminę? Aš jau nekalbu apie 
nuolatinių patyčių užguitus varguolius šliužus ir gyvates. Ar visi 
šitie Dievo tvarinėliai neverti, kad geresnioji žmonijos dalis išties-
tų jiems pagalbos ranką?!

Ech, kodėl aš per anksti gimiau?
Su auksiniu rudeniu, mielieji.

Eugenijus TIJUŠAS

P.S. Perkūnas žino kodėl, bet stebint Jungtinių Tautų posė-
džius ir jo sukeltas bangeles bei burbuliukus, mano seniokiškoje 
atmintyje iškilo tokio tūlo Pavliko Morozovo ir garsiųjų XX am-
žiaus diktatorių, glostančių papurusias vaikų galveles, paveikslė-
liai. Bet gal čia tik man? 

Žodis
skaitytojui

26       2019 rugsėjis
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Dauguma giminingus tėvus turėjusių vilkų sumedžiota Biržų 
– Kupiškio rajonuose ir rajonuose aplink Vilnių. Biržų – Kupiš-
kio rajonuose taip pat rasta ir visiškai negiminiškus tėvus turėjusių 
individų, todėl šių populiacijų tėvų giminiškumo vidurkis nebu-
vo išsiskiriantis. Rajonuose aplink Vilnių galimi antropogeniniai 
barjerai vilkų migracijai, lemiantys uždaresnes poravimosi grupes.

Kitas svarbus vilko (individo lygmenyje) genetinės įvairovės 
rodiklis yra individo retų genų formų skaičius (2 pav.). Genetinis 
tyrimas parodė didesnę retų genų formų koncentraciją rytinėje 

aiškinti, kokie yra migracijos keliai ir kodėl jie yra būtent tokie.
Šio genetinio tyrimo rezultatai rodo, kad nėra reikšmingų bar-

jerų tarp regionų genų migracijai, o vilkų populiacijos genetinė 
struktūra Lietuvos mastu yra gana vienoda. 

Gauti populiacijų skirtumai tikėtina yra stipriau lemiami mi-
gracijos pobūdžio (iš kur eina genų srautas) ir demografinės vilkų 
gaujų (šeimų grupių) teritorinės struktūros. Skirtingose Nemuno 
pusėse sumedžiotų vilkų genetinis panašumas rodo, kad Nemu-
nas nėra rimtas barjeras vilkų migracijai.

Kitos genetinės analizės metu gautas grupių pasiskirstymo po-
puliacijose žemėlapis tik patvirtino geografinių populiacijų geneti-
nį panašumą Lietuvoje ir sub-populiacijų struktūros nebuvimą, t.y. 
Lietuvoje gyvenantys vilkai nesudaro geografiškai koncertuotų už-
darų grupių. Matyti kad patinų populiacija yra genetiškai įvairesnė 
nei patelių populiacija (tikėtina dėl silpnesnės migracijos).

Programiškai analizuojant bendrą šunų – vilkų imtį (99 vilkų 
ir 18 šunų) pagal DNR duomenis gautos 2 grupės. Į pirmą genetinę 
grupę pateko visi 99 vilkai, o į antrą grupę  – visi 18 šunų (3 pav.). 
Tačiau priskyrimo tikimybės vienai iš dvejų grupių buvo nevie-
nodos – nedidelė dalis vilkų individų turėjo genetines asociacijas 
su šunų populiacija, kurios rodo genetinį panašumą su šunimis. 
Didesnės nei 50 proc. tikimybės rodo tėvų ar senelių kartų hibri-
dizacijos atvejus (mūsų tyrime tokių nerasta), o mažesnės nei 50 
proc. – prosenelių ir senesnių kartų hibridizacijos atvejus. Mūsų 
tirtoje vilkų populiacijoje priskyrimo prie šunų grupės tikimybės 
buvo žemos (nesiekė 10 proc.), išskyrus kelis atvejus, kur 6 iš 99 
individų turėjo tikimybes nuo 10 proc. iki 17 proc. ir tikėtina yra 
turėję genetinių ryšių su šunimis senesnėse nei senelių kartose (4 
patinai, 2 patelės). Mažas populiacijos dydis gali lemti didesnį hi-
bridizacijos intensyvumą su kitomis rūšimis, jei savos rūšies porų 
skaičius mažas. Žinant, kad Lietuvoje vilkų populiacijos ženklus 

renata ŠPinKYtė-bačKaitienė, DariUs DanUsevičiUs, vDU Žemės ūkio akademija 

2018–2019 m. medžioklės sezono metu 
sumedžiotų vilkų tyrimai

Lietuvos teritorijoje 2018–2019 m. medžioklės sezono metu buvo sumedžioti 102 vilkai. Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba skyrė finansavimą šių vilkų tyrimams. Laimėjus konkursą buvo pasirašyta sutartis su VDU Žemės ūkio akade-
mijos Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkais, kurie atliko 2018–2019 m. medžioklės sezono metu sumedžiotų vilkų 
genetinius, amžiaus nustatymo ir produktyvumo tyrimus.

2 pav. Retų genų formų geografinis pasiskirstymas Lietuvoje. Taškai žymi vilkų 
sumedžiojimo vietas 2018–2019 m., kurių dydis yra proporcingas to individo 
retų genų formų skaičiui. Pvz., jei individas turi 5–7 retas genų formas, tai apie 
1/3 jo visų genų formų yra retos ir jis ar jo tėvai yra migrantai iš tolesnio geno-
fondo populiacijos. Tokie individai žemėlapyje pažymėti raudonai.

Lietuvos dalyje. Tačiau nemažai jų rasta ir Šilalės populiacijoje. 
Mažiausiai retų genų formų turėjo Suvalkijoje sumedžioti vilkai. 

3 pav. 99 vilkų ir 18 šunų individų priskyrimo vienam iš dviejų genetinių grupių 
tikimybės pagal DNR tyrimo rezultatus: vilkams būdinga 1 grupė (geltona kairėje), 

o šunims – 2 grupė (raudona dešinėje). Kiekvienas stulpelis yra atskiras individas.

Retų genų formų dažnis pas patinus buvo ženkliai 
didesnis nei pas pateles. Tai rodo, kad toliau mi-
gruojantys patinai yra svarbesni retų genų formų 
platintojai nei patelės. Pagal patinų retų genų formų 
išsidėstymą galima prielaida, kad vilkų migracija iš 
Rytų stipriau vyksta per Latvijos sieną nei per Bal-
tarusijos sieną ir eina žemyn iki Nemuno, kur su-
kasi jūros link ir plinta Žemaitijoje. Alternatyviai į 
Žemaitiją migrantai gali patekti tiesiogiai iš Latvi-
jos. Šioms prielaidoms testuoti reikia didesnių imčių 
Žemaitijos teritorijoje. Pavyzdžiui būtų įdomu išsi-
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sumažėjimas vyko apie 1970 m., hibridiza-
cijos su šunis genetiniai pėdsakai turėtų 
palikti panašius genetinės tikimybės dy-
džius, kaip gauti mūsų tyrime. 

Palyginimui paimti hibridizacijos in-
tensyvumo rezultatai Čekijoje, Lenkijoje ir 
Ispanijoje, kur vilkų priskyrimo šunų gru-
pei tikimybes neviršijo 15 proc., Ispanijos 
Iberijos dalyje apie 4 proc. tirtų individų 
turėjo introgresijos su šunis apie 10–12 
proc. tikimybes.

Kitas svarbus rezultatas yra tai, kad 
vilkų individų tikimybės hibridizacijai 
su šunimis geografiškai koncentruojasi 
šiaurės rytinėje Lietuvoje, Biržų-Kupiš-
kio-Utenos-Ignalinos rajonuose. Net trys 
didžiausias priskyrimo šunų klasteriui ti-
kimybes turintys vilko individai rasti ne-
toli vienas kito rytinėje Utenos – Ignalinos 
rajonų dalyje ir Kupiškio rajone.

Atliekant sumedžiotų vilkų genetinius 
tyrimus buvo nustatyta ir keletas gėdingų 
atvejų. Išaiškinti keli atvejai, kai sumedžio-
jus vilko patelę, medžiotojas deklaravo, jog 
sumedžiotas patinas. Taip pat atliekant ge-
netinius tyrimus nustatyti keli vilkų klo-
nai. Tai reiškia, kad medžiotojai pasidalino 
vieno vilko mėsa ir tyrėjams perdavė kaip 
dviejų vilkų mėginius.

Ištyrus sumedžiotų vilkų apatinius il-
tinius dantis, nustatyta, kad net 61,4 proc. 
individų sudarė 5–9 mėn. jaunikliai. Paly-
ginimui Latvijoje tarp sumedžiotų vilkų 
pirmamečiai jaunikliai per pastaruosius 
penkis medžioklės sezonus sudarė 45–

60,6 proc. nuo visų sumedžiotų vilkų. Es-
tijoje šis skaičius svyravo nuo 37 proc. iki 
67 proc. arba vidutiniškai  56 proc.

Antramečiai jaunikliai sudarė vos 6,9 
proc. nuo visų per pastarąjį sezoną Lietu-
vos teritorijoje sumedžiotų vilkų. Vyres-
nių amžiaus grupių sumedžiotų vilkų kie-
kis svyravo nuo 1 (1 proc.) iki 7 (6,9 proc.) 
individų kiekvienoje amžiaus grupėje. Vy-
riausias sumedžiotas vilkas (patelė) ėjo de-
šimtus metus. Palyginimui Latvijoje 2017–
2018 m. medžioklės sezono metu buvo 
sumedžioti du dešimtus metus ėję pati-
nai (tyrimo imtis buvo 102 vilkai), o anks-
tesniais metais vyriausių individų amžius 
siekdavo 6–8 metus. Lenkijoje XX a. 9 de-
šimtmetyje vyriausi sumedžioti vilkai te-
buvo tik 5 metų. Mokslininkai to priežas-
timi laikė populiacijos permedžiojimą.

Lietuvoje vidutinis sumedžiotų vilkų 
amžius (atmetus pirmamečius ir antrame-
čius jauniklius) praėjusį sezoną buvo 5,25 
metų. Latvijoje per pastaruosius 5 metus 
šis rodiklis svyravo tarp 3–4 metų.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 2018–
2019 m. sezono metu Lietuvoje buvo su-
medžiota palyginti daug aštuntus metus 
ėjusių vilkų (4 pav.). Toks skaičius yra pa-
lyginti didelis tarp vyresnio amžiaus suau-
gusių vilkų. Įdomu pastebėti, kad šie vil-
kai gimę 2012 m. pavasarį, po neįprastai 
anksti (2011 m. lapkričio 13 d.) pasibaigu-
sio 2011–2012 m. medžioklės sezono. Šiam 
sezonui buvo nustatytas 5 vilkų sumedžio-
jimo limitas, o sumedžiota 11 vilkų.

2018–2019 m. medžioklės sezono me-
tu didelės pirmamečių jauniklių dalies 
susidarymą tarp sumedžiotų vilkų galėjo 
įtakoti keletas priežasčių. Pirmiausia, kad 
jauniklių gyvybingoje populiacijoje turė-
tų būti daug. Kita labai tikėtina priežastis, 
kad jaunikliai dar prastai išugdę savisau-
gos instinktus ir patirtį, nes medžioklės 
sezono laikotarpis sutampa su pirmaisiais 
jų nuo gaujos atsiskyrimo žingsniais. Taip 
pat būtų galima svarstyti apie gaištančių 
šernų gausos įtaką ir su tuo susijusį mity-
binės bazės pagerėjimą, o tai galėjo teigia-
mai įtakoti veisimosi intensyvumo padidė-
jimą bei jauniklių išgyvenamumą.

Atliktas sumedžiotų patelių gimdų 
tyrimas atskleidė, kad, iš 31 į laboratoriją 
parsivežtos užšaldytos gimdos, tinkamai 
buvo išimtos tik 9 gimdos (29 proc. atvejų; 
5 pav.), 16 atvejų (51,6 proc.) paimta tik da-

4 pav. Metinės rievės 8 metų vilko 
danties cementito sluoksnyje. 

Prie matomų 4 rievių reikia pridėti dar vieną, 
nes pirmąją gyvenimo žiemą rievė nesusidaro.
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lis gimdos bei 6 atvejais (19,4 proc.) paimti kiti vidaus organai. Daž-
niausia pasitaikiusi medžiotojų klaida buvo ta, kad jie paimdavo ne 
visą gimdą (vienas iš gimdos ragų arba dalis jų būdavo nupjauta). 
Tyrimams tinkamos gimdos turėjo būti su gimdos ragais užsibai-
giančiais kiaušidėmis. Pasitaikė ne vienas atvejis, kai medžiotojai 
tyrimams perdavė vilko šlapimo pūslę, manydami, kad tai gimda.

Išanalizavus tinkamai ir dalinai išimtas gimdas, galime daryti 
kai kurias išvadas. Apžiūrėjus antramečių jauniklių patelių gim-
das, galima konstatuoti, kad jos jauniklių dar nebuvo turėjusios. 
Iš tinkamai išimtų dviejų suaugusių patelių gimdų, viena 3 metų 
patelė pastarąjį kartą buvo vedusi 6 jauniklius, kita 9 metų patelė 
pastarąjį kartą buvo vedusi 4 jauniklius (5 pav.). Latvijoje atliekami 
tyrimai rodo, kad patelė nešioja vidutiniškai 6 embrionus.

5 pav. Teisingai išimta 
sumedžiotos 9 m. 
vilkės gimda. 4 tamsios 
juostelės reiškia, kad 
paskutinio sezono 
nėštumo metu gimdoje 
augo 4 vilkiukai.

Apžiūrėjus tinkamai ir dalinai išimtas suaugusių patelių gim-
das, galima preliminariai teigti, kad pusė iš jų buvo pastarąjį se-
zoną nevedusios jauniklių. Ilgalaikiai Latvijoje atliekami tyrimai 
rodo, kad kaimyninėje šalyje jauniklius veda vidutiniškai apie 57 
proc. suaugusių patelių, tačiau šis skaičius metai iš metų svyruoja.
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Kraujasekiai
aleKsanDras KUleŠa

Pirmas pratimas būtų komanda „Gulėti” – pasilikimas 
vietoje, kas labai praverčia paguldant šunelį po bokš-
teliu arba sėlinant prie sužeisto žvėries, apžiūrint pa-

šovimo vietą ir pan.  Mokymą pradedame nuo elementaraus 
šuns paguldymo šalia savęs. Įsisavinus pradžią, nueiname nuo 
šuniuko per kelis žingsnius ir stebime, kad jis nepakiltų be ko-
mandos. Vėl grįžtame ir davus komanda  pasodiname šunelį, 
glostome, giriame, duodame skanuką. Antras to paties pratimo 
variantas: pašaukiame šunelį pas save ir skatiname analogiškai. 

Įsisavinus pradinius pratimus, galime palaipsniui juos da-
ryti sudėtingesnius: sugrįžę prie gulinčio šuniuko ne iš karto jį 
pasodiname, o  apeiname ratu iš vienos ir iš kitos pusės, per-
žergiame gulintį ir tik po to duodama komanda „Sėdėti”, šu-
niukas skatinimas. Palikdami šunelį vietoje (galime padėti kokį 
nors savo daiktą arba šuns patiesalą), palaipsniui didiname nu-
einamą atstumą, iš kurio pašaukiame pas save šunelį (analo-
giškai darome sugrįždami pas paguldytą šuniuką). Iš to seka 
papildomas pratimas guldant atgal pagal komandą „Į vietą” at-
ėjusį pas mus šuniuką. Atstumas palaipsniui gali būti didina-
mas iki 200–300 m. Kai šuo nemato vedlio, tikslinga pratinti 
prie šūvio. Šuo negali pakilti be komandos. Jei pratimas nepa-
vyksta, grįžtame prie anksčiau įsisavinto lygio ir vėl palaipsniui 
darome pratimą sudėtingesniu. Šuo turi priprasti pasitikėti ve-
dliu ir nebijoti kuriam laikui likti vienas. Taip pratiname šunį 
medžioklės metu gulėti po bokšteliu. 

Dar reikia išmokyti šunį pranešti apie surastą gulintį žvė-
rį. Šunys tai atlieka aplodami arba anonsuodami (pranešdami) 
apie surastą žvėrį. Kurį būdą pasirinkti, sprendžiame stebėda-
mi šuns polinkius, jo elgesį prie sumedžioto žvėries. Dažnai 
būna naudinga kažkieno iš draugų pagalba stebint arba filmuo-
jant šuniuko elgesį, kaip ir pagalba klojant dirbtinus pėdsakus, 
kad šuo nepriprastų prie to paties žmogaus kvapo. Šuniuko el-
gesio stebėjimui užvedame jį ant sumedžioto žvėries pėdsako 
arba ant dirbtinai pakloto ir paleidžiame jį laisvai iš 30–50 m 
atstumo. Patys liekame vietoje, kad šuniukas jūsų nematytų. 
Pribėgęs prie gulinčio kailio arba sumedžioto žvėries, šuo iš 
pradžių apuosto „radybas”, po to arba pradeda urgzti ir šiauštis, 
arba apsidairo ieškodamas vedlio, arba net padaro kelis žings-
nius atgal. Čia aprašyti du ryškūs skirtingi elgesio atvejai, lei-
džiantys pasirinkti tolimesnio perspektyviausio mokymo ke-
lią. Urzgiantis ar bandantis loti šunelis yra natūraliai linkęs 
aplojimu pranešti apie „radybas”. Šią savybę būtina kryptingai 
vystyti. Būdų yra daug: pvz., komanda „Balsas”, kurią įsisavi-

nus, tai kartojama prie surasto kailio, palaipsniui vedliui tolstant nuo 
surasto žvėries ir nustojant duoti komandą, kad šuo išmoktų sava-
rankiškai aploti (nematydamas vedlio). Kitas pavyzdys, kai po kailio 
gabalu padėtas indelis su maistu ir šuo paklotu pėdsaku atveda jus 
prie kailio. Jis virve ar pagaliu judinamas, imituojant žvėries jude-
sius. Taip dresuojamas šuo skatinamas loti (vedlys imituoja urzgimą 
arba lojimą). Kai tik šuo suloja, tuoj pat nukeliamas kailis ir šuniui 
duodame ėsti. 

Įsisavinus pradinį lygmenį, pratimas daromas sudėtingesnis: il-
gėja atstumas iki vedlio, kol jis tampa nematomu už krūmų, ilgina-
mas lojimo laikas iki skanuko gavimo. Taip siekiame, kad laisvai pa-
leistas šuo, sekdamas pėdsaku, rastų žvėrį apie 150 m atstumu ir lotų 
iki vedliui ateinant apie 4–5 min. 

Kiek sudėtingesnis yra anonso (pranešimo) mokymas. Vokiečių 
medžiotojai pasiekia tokį lygį, kai panašiomis sąlygomis paleistas šuo 
randa tariamai sumedžiotą žvėrį (mokymo metu – kailį ar kabantį 
prie antkaklio ožiuko ragą, oda aptrauktą pagaliuką ir atneša jį ve-
dliui, taip parodydamas, kad rado grobį). Toliau pririštas ant pasaičio 
atveda vedlį prie radybų vietos. Skamba kiek fantastiškai, bet viskas 
pasiekiama kantrybės ir triūso dėka. 

Taikomi ir kiti anonsavimo būdai. Tai gali būti ir atsisėdimas 
prieš vedlį; kelis kartus trumpas pabėgėjimas grobio link, vis sugrįž-
tant ir pabėgėjimu kviečiant vedlį paskui save; pagavimas už skverno 
ir begalė kitų variantų. Svarbu, kad jie būtų aiškūs ir vienodi suradi-
mo atvejais. Yra sakoma, kad pirmus metus medžiotojas atiduoda šu-
niui, o visą savo likusį gyvenimą šuo atiduoda medžiotojui. 

Apibendrinant išsakytus patarimus, norėtųsi, kad jie padėtų iš-
ugdyti  kraujasekį, kaip drausmingą šunį, aistringą vedlio padėjėją, 
dirbantį poroje su žmogumi, kur kiekvienas pasitiki porininku ir pa-
pildo vienas kito darbą. Sunku aprašyti džiaugsmą ir pasididžiavimą, 
kai jūsų augintinis atlieka tai, ko buvo mokomas, ir taip, kaip jūs to 
norite. Pasakojama, kad kai kuriems medžiotojams kitų medžiotojų 
sužeistų žvėrių paieška tapo įdomesnė už paprastą medžioklę. Pama-
tyti paieškos grožį galima per LMŽD organizuojamus lauko bandy-
mus. Jų grafiką rasite LMŽD internetiniame puslapyje. Kviečiu atva-
žiuoti į tokius bandymus, pasižiūrėti, pasigrožėti paieškos darbu. Gal 
pamačius atsiras daugiau entuziastų, galinčių apie save pasakyti, kad 
neįsivaizduoja medžioklės be šuns.

Žurnalo 8 nr. spausdintame straipsnyje buvo glaustai 
aprašyta apie kraujasekio šuns mokymo pirmuosius 
žingsnius. Tęsiant temą, autorius pasakoja apie papil-
domus dresavimo pratimus, kurių įsisavinimas labai 
pravers būsimose medžioklėse. 

mEDŽiOkLė
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 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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La Palma – Kanarų perlas
eGlė manKevičienė

Autorė – seniausioje Kanarų saloje Fuerteventūroje

„Oi kokia graži Dievų buveinės sala!
Vidury tarp vandenų
Ant žalio pakloto ją prausia 
kvepiantys Atlanto vėjai
Tarp medžių tankmių ją 
dabina aukso gėlėmis“

/Iš graikų lyriko Pindaro poemos/

Jau graikų, romėnų mitoligi-
joje La Palma, kaip ir visos 
Kanarų salos, buvo apipintos 

mistinėmis legendomis. „Sėkmės 
salomis“ vadinamos tolimos, atskir-
tos nuo visų žemynų salos nuo senų 
senovės traukė pasaulio keliauto-
jus. Matyt, tam turėjo įtakos šiltas 
klimatas, jūrinei prekybai palankūs 
Atlanto vėjai, nes La Palmos sosti-
nė Santa Cruz de La Palma senovėje 
buvo vienu iš trijų pirmųjų pasauli-
nių laivybos uostų (kiti – Cadiz Is-
panijoje, Amberes Olandijoje), o gal 
garsiosios Atlantidos paslaptys... Gal 
būt ir šiandien senovėn nugrimzdu-
sios legendos gyvos, nes pasaulio ke-
liautojai ir toliau atranda Dievų nu-
mylėtinę La Palmą. Atradęs šią salą 
keliautojas gauna nematomą sėkmės 
krikštą, kuris pakreipia gyvenimo 
vėjus reikiama, dažnai net neįtaria-
ma, kryptimi.

Kraštovaizdžio kontrastai 
La Palma yra viena stačiausių salų pasau-
lyje. Sąlyginai mažame, tik 726 kvadrati-
nių kilometrų, plote stūkso beveik 2,5 km 
aukščio vulkaninės kilmės kalnai. Krašto-
vaizdis tiek skirtingas, kad net nestebina, 
jog maža salos teritorija, kurioje gyvena 
vos per 80 tūkst. gyventojų, suskirstyta į 
keturiolika municipalitetų (isp. Ayunta-
miento). Skirtingas kraštovaizdis įtakoja 
ir skirtingą mikroklimatą. Nors La Palma 
vadinama amžinojo pavasario sala, žie-
mos mėnesiais kuprinėje reiktų turėti len-
gvą šiltą striukę, pirštines bei kepurę. Jų 
tikrai prireiks vaikštant salos viršukalnė-
mis. Tačiau pasivaikščiojus po snieguotą 
kraštovaizdį ir nusileidus žemyn į vaka-
rinę pakrantę, jau galima mėgautis sau-
le, vandenynu ir šiltu, barchatiniu juodu 
smėliu. Taigi amžinojo pavasario, žydin-
čios žalumos ir malonios 22 0C oro tempe-
ratūros čia galima atrasti bet kuriuo metų 
laiku.

Gamtos turtai 
Iš visų Kanarų salų La Palma turtingiausia 
natūraliu gėlu vandeniu. Stabilus kritulių 
kiekis išlaiko turtingą augmeniją bei aprū-
pina gyventojų ūkius vandeniu. Kiekvie-
name, net atokiausiame paplūdimyje rasi-
te įrengtą dušą, kiekvienoje sodyboje bus 
vandens rezervuaras augalams lieti, o kal-
nuose – šaltiniai švaraus geriamo vandens. 

Iš aukščiausiuose salos taškuose horizan-
taliomis srovėmis per vulkanines olas iš-
trykštantis vanduo vamzdžiais bei specia-
liais tuneliais teka iki pat pakrantės. Tokie 
natūralūs vandens šaltiniai vadinami Van-
dens gimimo vietomis.

Nors salos reljefas gana sudėtingas, 
auga labai daug įvairios augmenijos: su-
skaičiuotos 904 laukinės rūšys, iš kurių 
per 20 proc. būdingos tik Kanarų saloms. 
La Palma turtinga įvairių veislių palmė-

Kelyje į vandens gimimo vietą Marcos y Cordero 
praeinama pro 14 skirtingo ilgio tunelių

Nacionalinio parko panorama
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PAŽintinės kELiOnės 

mis, kurios natūraliai auga ir pakrantėse, 
ir miesteliuose, ir aukštai kalnuose. Visa 
salos ketera apaugusi vešliais pušynais. 
Kanarinės pušys, vadinamos amžinosio-
mis, čia atlieka ypatingą misiją. Jos saugo 
salą, kad ji nuolat vadintųsi Žaliąja, nes po 
didžiulio gaisro pušynas atsistato per 3–5 
metus. Kita jų misija – aukštai kalnuose 
sugerti debesų drėgmę. 

Vešlūs Laurisilva miškai jau prieš dau-
gelį metų paskelbti UNESCO biosferos re-
zervatu, kuris šiuo metu apima visą salą.

Kanarijos simboliu vadinamos gė-
lės Tajinaste, kurios žydi gegužės mėnesį. 
Daug žmonių važiuoja į nacionalinio parko 
pasivaikščiojimo takus pasigrožėti didžiu-
lėmis žydinčiomis avietinės spalvos kolo-
nomis. Priėjus arčiau galima stebėti ir būrį 
čia besidarbuojančių kanariškų juodųjų bi-
čių. La Palmos medus nacionalinio pavel-
do žinovų pripažintas vienu geriausių vi-
suose Kanaruose.

debesis praduriančios viršūnės 
ir žvaigždžių turizmas 
Iš 15 nacionalinių parkų, esančių Ispanijos 
Karalystėje, 4 yra Kanarų salose. Vienas iš 
jų – La Palmoje. Tai Caldera de Taburiente 
nacionalis parkas.

Nacionalinio parko širdis – didžiau-
sias pasaulyje erozijos suformuotas kra-
teris. Tai ypatinga vieta, reikšminga ge-
ografine, geologine, istorine ir kultūrine 
prasme. Čia susijungia visos gamtos jėgos: 
Žemės grožis, kraterį paslaptimi pripil-
dantys Dangaus šviesuliai, vėjų, vandens 
ir tylos muzika bei pilna harmonija. Dau-
giau nei 10 km skersmens kraterio dugnas 
ir šlaitai yra apaugę kanariškomis pušimis, 
o kraterio kraštų smailios viršūnės iškilę 
virš debesų. Krateryje yra nemažai pasi-
vaikščiojimo takų, įrengtas informacinis 
centras. Čia galima aplankyti spalvotuo-
sius šaltinius.

Aukščiausias salos taškas vadinamas 
Roque de Los Muchachos (2426 m), kas 
lietuviškai reikštų – Bernelių viršukalnė. 
Čia įsikūręs astrofizikos institutas, dan-
gaus kūnų stebėjimo observatorijoje įreng-
tas vienas iš didžiausių teleskopų pasauly-
je. Gatvės apšvietos tik geltonos spalvos į 
žemę nukreiptais žibintais, virš salos ne-
skraido lėktuvai. Visa tai – dangaus kūnų 
stebėjimui. 

Saloje taip pat vystoma nauja turizmo 
rūšis – žvaigždžių turizmas, pritraukiantis 
vis daugiau smalsuolių. Net sodyboje, kur 
gyvenu, turistai galėtų užsisakyti profesio-

nalaus astrofiziko paslaugas ar romantišką 
vakarienę po žvaigždėtu dangumi.

Tradicinės šventės 
Be gamtos grožio La Palma turtinga tradi-
cinėmis šventėmis. Gegužinės, vakaronės, 
koncertai, religinės šventės, procesijos, 
turgūs... Palmerai taip mėgsta linksmintis, 
kiekvieną dieną čia galima apsilankyti di-
desnėje ar mažesnėje šventėje. Yra ir kele-
tas ypač gilias tradicijas turinčių švenčių. 
Viena tokių – žymusis palmerų karnavalas 
Los Indianos. Tai vasario mėnesį vykstan-
čios originalios linksmybės. Balti arba lino 
spalvos rūbai ir aksesuarai – būtinas kar-
navalo atributas. Šiam kostiumui nemažai 
dėmesio skiria ne tik moterys, bet ir vyrai. 
O ypač jo detalėms – skėčiams, skrybė-
laitėms, vualiams, pirštinaitėms, segėms, 
dirbtinėms gėlėms ir plunksnoms, vėduo-
klėms, batams, kojinėms, lagaminėliams 
ir lagaminams su pinigais, iš kišenių ky-

šančiais pieštais doleriais ir cigarais. Visa 
tai simbolizuoja kadaise iš Kubos ir Ve-
nesuelos sugrįžusius turtingus La Palmos 
emigrantus. Sostinės gatvės per karnavalą 
atrodo kaip daugiatūkstantinės baltos ves-
tuvės! Svarbios karnavalo detalės – talko 
pudra, kurios debesyje skendi visas mies-
tas, ir nepaliekantys abejingų kubietiškos 
muzikos ritmai.

Kita žymi šventė – kas 5 metai orga-
nizuojama Švč. Mergelės salos globėjos 
garbei – Bajada del Virgen (Mergelės nu-
žengimas). Ji vyks ateinančių metų liepos 
mėnesį ir sala jau ruošiasi: tvarkomos ga-
tvės, gražinami fasadai, apie artėjančias 
didžiules linksmybes primena iškabos. Ją 
ir aš stebėsiu pirmą kartą. 

Ypatinga šios šventės detalė – šokan-
tys nykštukai, kurie yra salos ir Mergelės 
globėjos simboliai. Didžiulės kepurės ir iš 
jų kyšančios trumpos šokančios kojos dar 
šiandien yra paslaptis, nes visai nesima-

Žygis po pietinę salos dalį

Autorė – sodyboje Finca La Principal
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to nykštukais persirengusių artistų veidų. 
Atrodo lyg iš tiesų šoktų mistiški veikėjai.

Dar vienas kultūrinis salos reliktas 
– turgūs, kurie čia vadinami Rastro arba 
Mercadillo. Jie man panašūs į lietuviškus 
vietinių augintojų daržovių turgelius ar 
sendaikčių blusturgius. Palmerietiškuose 
turguose gausu rankų darbo dirbinių, dro-
žinių, meno dirbinių, įvairių senienų, dė-
vėtų drabužių, papuošalų, augalų, vaisių, 
daržovių ir muzikantų. Vienas toks turgus 
jau dveji metai vyksta mūsų sodyboje. Kie-
kvieną penktadienį nuostabioje aplinkoje 
skamba gyva muzika, susirenka vietiniai 
prekeiviai, lankosi turistai. Čia dažnai ten-
ka ir pačiai pasmuikuoti su jau bičiuliais 
tapusiais vietiniais muzikantais. Neretai 
užklystantys į salą menininkai mielai pri-
sijungia prie mūsų gyvos improvizuotos 
muzikos vakarų.

Antri namai istorinėje sodyboje
Atvykusi į La Palmą apsigyvenau augme-
nijoje skendinčioje sodyboje, kuri gyvuoja 
nuo XVI a. Sodyba visada priklausė vie-
nai vietinių gyventojų šeimai, todėl man 
labai pasisekė – sužinojau visą salos isto-
riją, etnografiją ir kitas įdomybes iš pir-
mų lūpų. Anksčiau sodyboje buvo augina-
mas tabakas, grūdinės kultūros, kiti žemės 
ūkio produktai. Išlikusi senovinė akmeni-
mis grįsta aikštelė Era, kurioje buvo ku-
liami grūdai. Name buvo įrengtas maldos 
kambarys, o jame „gyvenęs“ šventas Jonu-
kas dabar puikuojasi savo stiklinėje navoje 
namo svetainėje. 

Šiuo metu sodyboje yra didžiausia eg-
zotiškų gėlių Strelitzia reginae plantacija, 
avokadų sodas. Sodyba yra kraštovaizdžio 
draustinis, statiniai – architektūros pavel-
do objektas. Skoningai įrengtuose kamba-

riuose apsistoja įvairių šalių turistai, čia 
mielai švenčia savo gražiausias asmenines 
šventes vietiniai palmerai bei salos svečiai. 

  
Nauja atlantiška veikla 
Sakoma: „Nori prajuokinti Dievą, papa-
sakok jam savo planus“. Važiuodama tęsti 
savo gyvenimo istorijos į La Palmą, numa-
čiau keletą žingsnių į priekį. Tačiau ne vis-
kas susidėliojo būtent taip. Tiksliau sakant 
– mažai kas susidėliojo būtent taip. Su visu 
bagažu sukauptų žinių apie gamtą, mišką, 
žmogaus ryšį su Žeme ir su savo šaknimis, 
apie dvasinį žmogaus tobulėjimą, apie mus 
supantį daugiamatį pasaulį ir Visatos dės-
nius, priėjau tam tikrą vidinį „nulinį meri-
dianą“ ir gyvenimas apsivertė kaip smėlio 
laikrodis. Didelis gyvenimo pokytis buvo 
nenuspėjamas, reikėjo laiko vidinei trans-
formacijai, tačiau tai padėjo atrasti dar 
daugiau gyvenimo pusių, spalvų, atspalvių.

Nuostabi La Palmos gamta traukė 
mane daug keliauti po salą ir po visus Ka-
narus. Aplankiusi salas kaimynes, išvaikš-
čiojusi La Palmos girias, ugnikalniais be-
sidriekiančius kelius, akimis ir širdimi 
išglosčiusi nuostabias salos pakrantes, at-

radau naują save. Gimusi, užaugusi tarp 
miškų, pusę gyvenimo atidavusi darbui 
miškuose, iš naujo atradau Gamtą. Virtu-
alioje erdvėje sukūriau „Įdomaus gyveni-
mo dirbtuves“ ir pasijutau esanti ten, kur 
ir turiu būti. Iki šiol organizuodama pato-
gų poilsį ar stovyklas turistams, gyveni-
mo pokyčių ieškotojams, organizuodama 
renginius sodyboje, atradau dar vieną nau-
ją veiklą, kurią pavadinau holistiniais žy-
giais. Man pačiai tai buvo atradimas – juk 
tai nauja turizmo šaka! Ji teikia ne tik poil-
sį, turi pažintinę vertę, bet ir duoda didelę 
naudą. Tai daugiau nei pasivaikščiojimas 
po vaizdingus salos maršrutus, tai sąmo-
ningas bendravimas su gamta, kaip su sa-
vęs paties tęsiniu. Skamba gal kiek įman-
triai, bet tai, iš esmės, žmogaus ir gamtos 
ryšio abėcėlė, kurios, deja, niekas nemoki-
na. Ją žinojo mūsų protėviai, senovės civi-
lizacijos. Ir kol su gamta gyveno darniai ir 
supratingai, tol ir gyveno...

Holistinis požiūris į gyvenimą (visa 
yra vienis) – tai mano kasdienybė, kurios 
vis mokausi, atrandu nauja, tobulėju ir tuo 
dalinuosi. Vienas iš didžiųjų XX a. fizikos 
pasiekimų, pavadintas „Drugelio efektu”, 
teigia, kad „maži trukdžiai atmosfero-
je gali sukelti milžiniškus klimato poky-
čius“. Tai įrodo akivaizdžią tiesą, kad esa-
me Vienis. Kiekviena mintis, kiekvienas 
žodis, kiekvienas veiksmas yra tam tikras 
signalas atmosferoje. Ryšyje su Gamta 
glūdi mūsų ryšiai su protėviais, mūsų vi-
dinis žinojimas kaip gyventi, kaip išlaikyti 
save ir savo aplinką sveiką, gyvybingą, kū-
rybingą, sėkmingą.

Savo naujos veiklos projektą jau prista-
čiau vietinei administracijai, Biosferos re-
zervato direkcijai. Lyg nieko ypatingo ne-
įvyko, tačiau gavusi veiklos – inovatorės 
sertifikatą, dar kartą supratau, kad esu tin-
kamoje vietoje ir tinkamu laiku. Tad drą-
siausius, nebijančius ilgos kelionės, Sėkmės 
krikšto ir paslaptingų Atlantidos vėjų, 
kviečiu aplankyti žaliąją salą, žaliąją gra-
žuolę La Palmą.

Vienas iš gražiausių paplūdimių – San Domingo 

Penktadienio turgus
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