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TURINYS

Lietuvos miškininkų sąjunga
ir
Miško bičiulių klubas
„Miškas Visiems”
2020 m. rugpjūčio 14-16 d.

kviečia atvykti į „ForestSport 2020“
tarptautinį susitikimą—stovyklą
skirtą miškininkams ir visiems mylintiems mišką.

•Vieta: Nausodžio k., Vėžaičių seniūnija, Klaipėdos r.,

		

55.7265000, 21.4784833.

•Renginio tikslas:
		
Trijų dienų stovykla – Lietuvos, Latvijos, Estijos,
		
Lenkijos miškininkų ir miško mylėtojų susitikimas,
		
geras laiko praleidimas, dalyvavimas diskusijose,
		
paskaitose apie miškus, linksmose sporto
		
ir orientacinėse varžybose.

•Renginys pritaikytas šeimoms, jaunųjų miško bičiulių lauks
įdomios edukacijos, konkursai su prizais.

•Dalyvauti galima stovykloje visas tris dienas arba atvykti
ir prisijungti vienai dienai.

ForestSport 2020 programa
Penktadienis (rugpjūčio 14 d.)
Atvyksta „kiečiausi“ stovyklos dalyviai ir savanoriai,
norintys padėti užbaigti parengiamuosius darbus.
Ruošime pietus ir vakarienę. Bus pirtis bei idealus laikas
diskusijoms ir poilsiui, po kurio vyks muzikos vakaras.
Šeštadienis (rugpjūčio 15 d.)
Pradėsime nuo rytinės treniruotės!
Varžybų dalyvių poilsis 11–12 val.
Pietūs – apie 12 val.
14 val. – varžybų „ForestSport2020“ startas.
Laimėtojų ir dalyvių laukia daugybė prizų ir apdovanojimų.
Atskira programa vaikams, kad tėvai galėtų ramiai „bėgioti“.
Vakarienė bus ruošiama kolektyviai.
Po vakarienės – laikas diskusijoms ir galimybė apšilti
tikroje indėniškoje pirtyje.
Fejerverkai ir didelis laužas apšvies dangų vidurnaktį.
Kino naktis paslaptingoje miško aplinkoje:
garsaus Federico Fellini darbai.
Sekmadienis (rugpjūčio 16 d.)
Keliamės (8 val.) ir rytą pradedame nuo mankštos,
maudynių, pusryčių, rūgščių kopūstų sriubos.
Norintiems, bus organizuojama ekskursija į arboretumą,
medelyną ir keletą įdomių bandomųjų želdinių miške.
Diskusijos. Pietūs, kava,
atsisveikiname ir išvykstame namo.
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Liepos 3 d. Lietuvos zoologijos sode Kaune
įvyko 82-ajam gimtadieniui skirta šventė, kuri
tęsėsi net tris dienas. Pirmą kartą po karantino vėl buvo surengti gyvūnų pristatymai
ir jų parodomieji šėrimai. Duris atvėrė nauja
dekoratyvinių balandžių ekspozicija. Šalia
jos visą dieną veikė dekoratyvinių balandžių
ir Lietuvos laukinių balandžių iškamšų iš T.
Ivanausko muziejaus parodos. Liepos 5 d.
vyko čia balandžio 24 d. gimusio stumbriuko
Kaukio vardynos. Ateinančių metų pradžioje
Lietuvos zoologijos sodas bus uždarytas renovacijai, kuri truks keletą metų ir po kurios jis
neatpažįstamai pasikeis.
Liepos 3 d. Vyriausybė pritarė Aplinkos
ministerijos parengtiems naujiems Žuvinto
biosferos rezervato nuostatams. Naujieji nuostatai aiškiau apibrėžia biosferos rezervato
steigimo tikslus ir išskirtinę vertę, apsaugos ir
tvarkymo ypatumus (detalizuojami skirtingose rezervato funkcinio prioriteto zonose),
nustato aiškesnius reikalavimus ūkinei veiklai,
bendruosius biosferos rezervato valdymo organizavimo principus, taip pat lankymosi jame
pažintiniais, mokomaisiais ar kitais tikslais
taisykles. Vietos gyventojams suteikta daugiau
teisių biosferos rezervato teritorijoje uogauti,
grybauti ir žvejoti. Įteisinta iki šiol nereglamentuota galimybė kai kurių kaimų gyventojams grybauti Žuvinto biosferos rezervato
Buktabalės ir Liūliškio gamtiniuose rezervatuose. Aiškiau reglamentuotos galimybės vietos
gyventojams vykdyti limituotą žvejybą žiemą
Žuvinto gamtiniame rezervate (Žuvinto ežere).
Pagal naujuosius nuostatus tokia galimybė
suteikta visų besiribojančių kaimų ir viensėdžių
gyventojams, kurie yra deklaravę gyvenamąją
vietą šiuose kaimuose. Tokių kaimų yra 14.
Liepos 7-10 d. atlikta ketvirta žievėgraužių
apskaita ir pakeistas Acumodor vilioklis IBL3 tipo gaudyklėse. Susumuoti pirmos kenkėjo
generacijos rezultatai. Duomenys rodo, kad 8
iš 9 VMU regioniniuose padaliniuose, kuriose
vykdomas šio kenkėjo monitoringas, pirmos
generacijos vystymosi metu sugautų vabalų
skaičius buvo gerokai mažesnis lyginant su 2019
metų pirma generacija. Tik Anykščių RP kenkėjo
populiacija buvo 10 proc. didesnė nei pernykštė.
Vidutiniškai per Lietuvą viršūninio žievėgraužio
I generacijos populiacija buvo daugiau nei perpus mažesnė: 2019 metais vidutiniškai buvo
sugauta 272±24 vnt. vabalų/gaudyklėje, o 2020
metais - 124±18 vnt. vabalų/gaudyklėje. Kenkėjo
populiacija labiausiai sumenko Telšių, Veisiejų,
Kazlų Rūdos ir Jurbarko r. pušynuose.

Absoliučiai gausiausia pirma viršūninio
žievėgraužio generacija fiksuota Ignalinos
(185±80 vnt. vabalų/gaudyklėje) ir Prienų
(186±70 vnt. vabalų/gaudyklėje) regioninių
padalinių prižiūrimuose miškuose. Menkiausia šių kinivarpų populiacija buvo Dubravos
(55±12 vnt. vabalų /gaudyklėje) ir Kazlų Rūdos
(73±26 vnt. vabalų/gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose. Didžiausią įtaką viršūninio
žievėgraužio populiacijos sumažėjimui turėjo
vėsus gegužės mėnuo ir lietingas birželis,
kuomet kritulių norma atskiruose rajonuose
buvo net 2,7 didesnė už įprastą.
Liepos 7 d. Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija iškilmingame renginyje Vilniaus rotušėje
atsiėmė sertifikatą, liudijantį, jog yra vertybės –
Drevinė bitininkystė Varėnos krašte – teikėja
ir saugotoja. Ši vertybė įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
Tai vienas seniausių girios verslų, ilgiausiai
išsilaikiusių šilinių dzūkų kaimuose. XX–XXI
a. sandūroje Dzūkijos NP direkcijos darbuotojų
dėka nykstanti drevinio bitininkavimo tradicija buvo perimta iš krašto drevininkų. 2006 m.
įrengtas drevinės bitininkystės bitynas Musteikoje, atkurtas senasis bitininkavimo ciklas
nuo drevės įrengimo iki medaus kopinėjimo
tradiciniais įrankiais.
Liepos 13 d. prasidėjusi neformali ES
aplinkos ministrų vaizdo konferencija, kurią
sukvietė ES Tarybai pirmininkaujanti Vokietija, buvo skirta aplinkos ir klimato kaitos
politikos priemonių, žiedinės ekonomikos,
skaitmeninių technologijų taikymui atsigaunant nuo COVID-19 pandemijos padarinių.
Lietuvos požiūrį išsakė aplinkos viceministrai
Justina Grigaravičienė ir Marius Narmontas. Konferencijos dalyviai diskutavo apie
pagrindinių Europos žaliojo kurso tikslus
atitinkančių priemonių – Žiedinės ekonomikos
veiksmų plano, ES biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m. ir Europos klimato teisės akto –
indėlį įgyvendinant ES ekonomikos atsigavimo
planą. Šio plano dalis – perėjimas prie žaliosios
ekonomikos ir skaitmeninė transformacija.
Liepos 14 d. Aplinkos ministras Kęstutis
Mažeika sraigtasparniu kartu su miškininkais iš
oro apžiūrėjęs Dzūkijos miškus, konstatavo, kad
Dainavos girioje nerimą kėlę medynai atsigauna – laiku buvo imtasi prevencinių priemonių,
ir tai duoda rezultatų. Tačiau susirūpinimą tebekelia dėl žievėgraužio tipografo džiūstantys
eglynai ir pušynai Punios šile.
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Skrydžio metu džiūstančių medynų pastebėta ir už šio šilo ribų – kitapus Nemuno.
Pažeistų plotų yra ir privačiuose miškuose,
kurių savininkams už nepriežiūrą gresia
atsakomybė.

Liepos 16 d. Lietuvos zoologijos sodas
pirmą kartą pažymėjo Tarptautinę gyvačių
dieną. Jos tikslas – supažindinti visuomenę
su gyvatėmis ir jų svarba. Net trečdaliui
suaugusių žmonių būdinga ofidiofobija –
jie paniškai bijo gyvačių. Įveikti šią baimę,
susipažinti su paslaptingu gyvačių gyvenimu
ir kvietė zoologijos sodas.
Liepos 31 d. naujai pastatytoje VMG
grupės medienos drožlių plokščių gamykloje
Akmenėje pagaminta pirmoji plokštė. Numatoma, kad metiniai gamyklos pajėgumai
sieks 600 tūkst. m3 medienos drožlių plokščių,
o vėliau našumas dar augs. Gamyklos statybą
VMG grupė pradėjo 2018 m. rugpjūčio mėn.,
o jos oficialus atidarymas planuojamas š. m.
rugsėjo pirmojoje pusėje.

Nuo šių metų liepos 21 d. visuomenei
pristatomas Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Prienų regioninio padalinio dalies (nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2019
m. sausio 1 d. buvusio Alytaus regioninio
padalinio) administruojamų miškų vidinės
miškotvarkos projekto keitimas, planuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2019 m. rugpjūčio 7 d. pavedimu Nr.
D18-33 „Dėl apsaugos priemonių Punios šilo
botaninio-zoologinio draustinio teritorijoje“.
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto

rengėjui iki viešo svarstymo ir jo metu. Viešas
keičiamo projekto svarstymas įvyks 2020 m.
rugpjūčio 18 d. 16 val. VĮ Valstybinių miškų
urėdijos Prienų regioninio padalinio salėje
(Miškininkų g. 2, Ignacavos k., Prienų r.).

■ Per pirmuosius du š. m. ketvirčius
Valstybinės miškų tarnybos ir Valstybinių
miškų urėdijos pareigūnai nustatė 70 neteisėtų miško kirtimo atvejų, kai buvo iškirsta 870 m3 medienos, – 14 atvejų mažiau
negu pernai per tą patį laikotarpį. Daugiau
kaip pusė šių atvejų (44) – valstybiniuose
miškuose. Jų metu iškirsta 541 m3 medienos
– 99 m3 daugiau negu per tokį pat laikotarpį
2019-aisiais. Privačiuose miškuose nustatyti
26 neteisėti miško kirtimo atvejai, kai iškirsta
329 m3 medienos – 120 m3 mažiau nei per
praėjusių metų antrąjį ketvirtį. Palyginus
pirmąjį (565 m3) ir antrąjį ketvirtį (305 m3)
nustatytos neteisėtai iškirstos medienos kiekį
matyti, kad antrojo metu iškirsta mažiau. Per
abu ketvirčius neteisėtais kirtimais valstybiniuose ir privačiuose miškuose padaryta 140,7
tūkst. eurų žalos aplinkai, 5,2 tūkst. eurų žalos
– miško valdytojų turtui.
Valstybiniuose miškuose nustatyta 17
pagamintos miško produkcijos grobimo
atvejų, kai buvo pagrobta 198 m3 medienos
(per 2019 m. tą patį laikotarpį nustatyti 9
atvejai, kai pagrobta 29 m3 medienos). Už
neteisėtus miško kirtimus ir kitus Miškų
įstatymo pažeidimus administracine tvarka
nubausti 178 asmenys. Jiems skirta 9,3 tūkst.
eurų baudų.
■ Vyriausybei pakeitus Paramos aukštųjų
mokyklų studentams teikimo tvarką, AM
sudaryta galimybė iš jai skirtų valstybės
biudžeto asignavimų skirti tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, besimokantiems valstybės finansuojamose vietose pagal
I ir II pakopos studijų programas, susijusias
su miškininkyste. Įvertinusi užsakyto tyrimo
rezultatus (2021 m. rugpjūtį), AM svarstys
galimybę skirti tikslines skatinamąsias stipendijas miškininkystę stu-dijuosiantiems
pirmakursiams. Nusprendus juos paremti,
bus nustatytas šių stipendijų dydis ir skaičius,
numatyta, kaip jas paskirstyti pagal studijų
programas ir aukštąsias mokyklas.
■ Valstybinių miškų urėdija įsigijo 7
švedų gamintojo Komatsu, kurio oficialus
atstovas Lietuvoje yra UAB „DOJUS agro“,
medkirtes ir 8 medvežes. Jos iškeliaus į VMU
regioninius padalinius.

Nauja technika medienos ruošos procesą
padarys efektyvesnį, pagerins operatorių darbo sąlygas, užtikrins ir medienos sortimentų
kokybę. Visi medienos ruošos operatoriai bus
apmokyti dirbti naująja technika, kad ji būtų
naudojama efektyviai ir našiai.

Medienos ruošos technika įmonėje paskutinį kartą buvo atnaujinta prieš ketverius
metus – tuomet buvo nupirktos 2 medkirtės
ir 2 medvežės. Kadangi sena, nusidėvėjusi
technika reikalauja daug lėšų remontui ir
techniniam aptarnavimui, ateityje planuojama įsigyti dar 17 medkirčių ir medvežių.
Iš viso VMU kasmet paruošia apie 3,6
mln. m3 žaliavinės medienos, turi 23 medkirtes ir 44 medvežes. Nuosava medienos
ruošos technika urėdija atlieka apie 30 proc.
medienos ruošos darbų, likusią dalį atlieka
samdomi rangovai.
■ Bražuolės užtvanka Neries regioniniame parke – pirmoji šalyje gamtosaugos
tikslais demontuota užtvanka. Ji išardyta
gamtiniu požiūriu svarbios upės laisvai tėkmei
atkurti. Šiuo projektu, kurį įgyvendina Lietuvos gamtos fondas (LGF), siekiama paskatinti
šalyje atkurti upių ekologinę būklę ir tęsti kitų
užtvankų demontavimo darbus.

Demontavus bešeimininkę, daug metų
nenaudotą ir avarinės būklės Bražuolės
užtvanką, pagerės upės ekologinė padėtis, atsivers nerštavietės migruojančioms žuvims.
Bražuolėje yra retų gyvūnų rūšių, lašišinių
žuvų nerštavietės. Ji teka išskirtinėje vietoje,
kuri dėl savo unikalios buveinės priskirta ES
saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“.
2020 liepa
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Antroji miškų politikos diskusija
„Lietuvos miškai po 2020 metų“
Tęsiant vasario 28 d. LR Prezidento kanceliarijoje pradėtą miškų politikos diskusiją „Lietuvos miškai po 2020 metų“,
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupė birželio 23 d. surengė nuotoliniu būdu antrąją konferenciją-diskusiją „Lietuvos
miškai po 2020 metų: miškų potencialo didinimas klimato kaitos kontekste“.
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės patarėja Zita Bitvinskaitė pristatė išsamų pranešimą „Miškingumo didinimo
raida ir perspektyvos“, Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai Gintaras Kulbokas ir Vaiva Kazanavičiūtė – „Klimato
kaitos švelninimo potencialas Lietuvos miškuose“.

Miškingumo didinimo raida ir perspektyvos
Zita Bitvinskaitė pranešime informavo apie Lietuvos miškingumo raidą 1938–2019 m. ir palygino su ES šalių miškingumu (2015
m. duomenimis), įvardino, kokie buvo priimti politiniai sprendimai dėl miškų veisimo atkūrus Lietuvos valstybę ir kokie gavosi tų
sprendimų įgyvendinimo praktiniai rezultatai.
Pirmieji politiniai sprendimai dėl miškų veisimo atkūrus
Lietuvos valstybę. LR Vyriausybės 1997 m. lapkričio 5 d. nutarime
„Dėl miškų želdinimo žemdirbystei netinkamoje ir laisvos valstybinės
žemės fondo žemėje“ buvo numatyta padidinti šalies miškingumą
2–3 proc. arba iki 32–33 proc., pirmiausia apželdant kalvotą ir
nederlingą žemę. Tuometinei Aplinkos apsaugos ministerijai pavesta
parengti išeksploatuotų karjerų ir durpynų panaudojimo projektą
ir miškų plėtros strategiją, išsaugant krašto ekologinį tvarumą ir
kraštovaizdį, o Žemės ir miškų ūkio ministerijai parengti miškų
veisimo išeksploatuotuose durpynuose ir karjeruose, žemdirbystei
netinkamoje ir laisvos valstybinės žemės fondo žemėje artimiausio
dešimtmečio programą.
LR Seimui patvirtinus 2002 m. spalio 29 d. Lietuvos teritorijos
bendrąjį planą, numatyta perspektyvoje bendrą šalies miškingumą
padidinti iki 37–38 proc., o Dzūkijoje ir Rytų Aukštaitijoje – net iki
54–62 proc., Žemaitijoje – iki 38–39 proc. Vakarinėje Žemaitijos dalyje
miškingumas turėtų siekti 29 proc., Vidurio Lietuvoje – 23–27 proc.
6
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Dar tais pačiais metais, gruodžio 2 d. aplinkos ministro ir žemės
ūkio ministro įsakymu patvirtinus Lietuvos miškingumo didinimo programą, joje numatyti realesni siekiai – iki 2020 m. padidinti
šalies miškingumą 3 proc. arba iki 34,2 proc. Šis rodiklis išliko ir LR
Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu patvirtintoje Nacionalinėje
miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programoje.
Šiems siekiams įgyvendinti buvo priimti teisės aktai, reglamentuojantys miško įveisimo privačioje ne miško žemėje veisimo tvarką ir
žemės plotų kategorijas, kuriose miško veisimui teikiamas prioritetas.
Parengtos 51 savivaldybės teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos
schemos, kuriose numatyti prioritetiniai plotai miš-kų įveisimui (iš
viso 757,5 tūkst. ha). Įveisus juose mišką, šalies miškingumas būtų
padidėjęs apie 11 proc. arba iki 41 proc. Taip pat buvo atlikta 50 metų
apimanti miškų įveisimo Lietuvoje patirties analizė, parengti ne
miško žemėje veisiamų miškų technologiniai modeliai, organizuotos
konferencijos, pasitarimai, seminarai miško veisimo klausimais, modernizuoti valstybiniai miško medelynai, siekiant išauginti reikiamą
kiekį miško sodmenų miškams veisti.
Nuo 2004 m. veisiantiems mišką valstybinėje ir privačioje žemėje
skirta finansinė parama iš Lietuvos kaimo plėtros ir Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programų lėšų. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose buvo projektuojami ir perduodami laisvos
valstybinės žemės fondo žemės sklypai miškui veisti valstybinių
miškų valdytojams (miškų urėdijoms).

aktualijos

Per 21 metus šalies miškingumą pavyko padidinti 3,4
proc. Keičiantis šalyje valdžioms, didingi užmojai ėmė bliūkšti. Daugiausia laisvos valstybinės žemės fondo žemės veisti miškams buvo
perduota tuometinėms miškų urėdijoms 2001–2002 m., o vėliau –
staigus sumažėjimas, besitęsiantis iki dabar. Rezultatas: nuo 1997 m.
per 21 metus šalies miškingumą pavyko padidinti 3,4 proc., kuris 2019
m. sausio 1 d. duomenimis buvo 33,7 proc.
Pranešėjos teigimu, per 1997–2019 m. šalies miškų plotas padidėjo 218,9 tūkst. ha: 49,8 tūkst. ha buvo pasodinti (30 tūkst. ha
privačioje žemėje ir 19,8 tūkst. ha valstybinėje), 169,1 tūkst. ha savaime apaugo mišku arba 77 proc. viso įveisto miško ploto.
Ženkliai išsiskyrė miško įveisimo tempai valstybinėje ir privačioje žemėje, kurioje didžiausias šuolis pastebimas nuo 2004 m.
iki 2011 m., po to ėmė slūgti ir 2018 m. susilygimo su įveistu plotu
valstybinėje žemėje.
Kodėl nepavyko pasiekti strateginiuose šalies dokumentuose planuoto miškingumo: LR teritorijos bendrajame plane
37–38 proc. ir Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus 2012– 2020 m.
plėtros programoje 34,2 proc.?
Pranešėja įvardino kelias pagrindines priežastis, stabdančias
miškų plėtrą. Valstybinių institucijų, nuo kurių priklauso miškingumo didinimo įgyvendinimas, veiklos prioritetai liko nesubalansuoti: pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerija siekia išsaugoti žemės ūkio
naudmenas žemės ūkio produkcijos gamybai ir ją plėsti, o Aplinkos
ministerija, siekdama didinti miškingumą, kartu vykdo ir saugomų
teritorijų plėtrą miškuose.
1999–2006 m. rengtose savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo
žemėtvarkos schemose suprojektuota daugiau kaip 0,7 mln. ha
prioritetinių plotų miškams veisti valstybinėje ir privačioje žemėje,
tačiau į jų sprendinius neatsižvelgta, vykdant saugomų teritorijų,
žemės ūkio ir kitos veiklos plėtrą. Dabar šie sprendiniai jau neatitinka
realios situacijos.
Pasikeitė ir visuomenės požiūris į miškų ūkį: tai ekonomiškai
nepatraukli ūkio šaka, nes įdėtos didelės investicijos atsiperka tik po
60–100 metų, todėl ir pralaimi konkurencinę kovą su žemės ūkiu,
kitais verslais. Lietuvai gaunant ES finansinę paramą žemės ūkio
veiklai, išaugo laisvos valstybinės žemės fondo žemės nuomos paklausa tiesioginėms išmokoms žemės ūkio naudmenas gauti.
Miškų plėtrą privačioje žemėje stabdo didėjanti administracinė
našta ir su tuo susijusios finansinės išlaidos. Norintiems veisti mišką ne
miško žemėje būtini kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, planuojamo
veisti miško poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kadastriniai matavimai, siekiant įtraukti įveistą mišką į žemės naudmenų apskaitą ir kt.
Nuo 2012 m. įsigaliojus LR Miškų įstatymo 13 str. 2 d. pakeitimui, mišku apskaitoma ne jaunesniais kaip 20 metų medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė. Norint įtraukti į miško žemės
apskaitą jaunesniais kaip 20 metų medžių savaiminukais apaugusią
žemę, būtina gauti leidimą veisti mišką ne miško žemėje, įrašyti į
Miškų valstybės kadastrą ir Nekilnojamojo turto kadastrą. To nepadarius, tokie plotai traktuojami kaip apleista žemė ir skiriamos
baudos. Todėl pastaraisiais metais daug perspektyvių savaiminių
jaunuolynų (pušynų, beržynų) privačioje žemėje sunaikinama.
Nacionalinės žemės tarnybos 2020 m. gegužės 1 d. duomenimis,
Lietuvoje buvo 49326 ha sumedėjusiais augalais (medžiais, krūmais)
apaugusių apleistų žemės ūkio naudmenų (1,2 proc. bendro žemės
ūkio naudmenų ploto). Per metus jų sumažėjo 3000 ha.

Pastaraisiais metais paspartėjo miško žemės vertimas kitomis naudmenomis šalies infrastruktūros plėtrai, krašto apsaugos
tikslams, naudingųjų iškasenų telkinių eksploatacijai. Dalis miškų
tampa medynais neapaugusia miško žeme, vykdant gamtosauginius
projektus – formuojant pelkes, atviras laukymes miško paukščiams
ir pan. Pranešėjos duomenimis, 2012–2019 m. buvo pasodinta 19
137 ha naujo miško, bet netekome 2863 ha miško žemės, kuri paversta kitomis naudmenomis.
Kokios šalies miškingumo didinimo perspektyvos?
Naujuose šalies strateginiuose dokumentuose nepaisant nurodytų
priežasčių, vėl įvardijami panašūs miškingumo didinimo skaičiai.
LR Seimo 2015 m. balandžio 16 d. patvirtintoje Nacionalinėje
aplinkos apsaugos strategijoje numatoma šalies miškingumą padidinti iki 35 proc., ateityje įveisiant 89 tūkst. ha naujų miškų. Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos veiksmų plane (iki 2030 m.)
numatoma kasmet įveisti po 8000 ha naujų miškų arba iki 2030 m.
– 80 tūkst. ha tokių miškų. LR teritorijos bendrojo plano valstybės
teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai (patvirtinti LR Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. XIII-302) numato šalies miškingumą padidinti iki 38 proc.,
ateityje įveisiant net 284 tūkst. ha naujų miškų.
Priežastys, dėl kurių šalies miškingumas artimiausią
dešimtmetį galėtų didėti ne daugiau kaip iki 34 proc. Tai
išlikęs prioritetas laisvos valstybinės žemės fondo žemės nuomai
žemės ūkio veiklai vykdyti, o ne miškams veisti; draudimas veisti
mišką kai kuriose saugomose teritorijose, jų plėtra buvusiose pievose,
ganyklose, net buvusioje ariamoje ir kitoje privačioje žemėje; nepalanki administracinė ir finansinė našta veisiant mišką privačioje ne
miško žemėje ar įtraukiant medžių savaiminukais apaugančią ne
miško žemę į apskaitą bei skiriamos baudos už apleistą, bet mišku
apaugančią žemę.
Priemonės, siekiant šalies miškingumą padidinti iki 35
proc. (įveisiant 80-90 tūkst. ha). Valstybinės miškų tarnybos 2020
01 01 duomenimis, šalyje yra 16747 ha privačios žemės, apaugančios
mišku (vidutinis savaiminukų amžius – iki 20 m.), o Nacionalinės
žemės tarnybos 2020 05 01 duomenimis, net 49326 ha apleistų
žemės ūkio naudmenų, apaugusių sumedėjusiais augalais. Norint šias
žemes paversti mišku, būtina mažinti administracinę naštą ir teikti
valstybės finansinę paramą privačios žemės savininkams rengiant dokumentus leidimui veisti apleistose žemės ūkio naudmenose gauti bei
kadastriniams matavimams atlikti; į miško žemės apskaitą įtraukti ir
savaiminius jaunuolynus, kurių vidutinis amžius iki 20 metų; stiprinti
bendradarbiavimą tarp Valstybinių miškų urėdijos ir Nacionalinės
žemės tarnybos, teikiant prioritetą ne nuomai žemės ūkio veiklai, bet
mišku apželdinant tinkamą miškui veisti laisvos valstybinės žemės
fondo žemę; mažinti galimybes, verčiant mišku apaugusią miško
žemę kitomis naudmenomis; ieškoti kitų alternatyvų.
Miškų plotų plėtros priemonės, siekiant šalies miškingumą padidinti iki 38 proc. (įveisiant 284 tūkst. ha). Valstybės
lygmeniu reikėtų subalansuoti žemės naudojimo prioritetus,
leidžiant veisti mišką ne tik nederlingoje, žemės ūkiui netinkamoje, bet ir derlingoje ne miško žemėje; įvykdžius įsipareigojimus ES
dėl „Natura 2000“ teritorijų plėtros, prioritetą teikti miškų, kurie iš
2020 liepa
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esmės užtikrina biologinę įvairovę, plėtrai; subalansuoti tiesiogines
išmokas, užtikrinant, kad miško veisimas taptų finansiškai patrauklus; iki minimumo sumažinti administracinę naštą, atsisakant
papildomų dokumentų rengimo išduodant leidimus miškui veisti ir
įtraukiant įveistą mišką ar medžių savaiminukais apaugusį ne miško
žemės plotą į miško žemės apskaitą; riboti miško veisimą tik tais
atvejais, kai miškas veisiamas žemėje, kurioje yra veikiančios melioracijos sistemos ar saugomos teritorijos, kuriose veisiamas miškas
pablogins jų būklę.

Miško vaidmuo,
įgyvendinant „Žaliojo kurso“ politiką
ES Taryboje priėmus „Žaliojo kurso“ politinę kryptį iki 2050
m., miškams skiriamas klimato kaitos stabilizavimo vaidmuo, o
miškininkai turėtų auginti tokius miškus, kurie ilgalaikėje perspektyvoje sukauptų daugiau anglies ir absorbuotų daugiau anglies dvideginio.
Pirmoje konferencijoje Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojo dr. Alberto Kasperavičiaus aptartą šią aktualiją
pratęsė Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas ir šio skyriaus vyr.
specialistė Vaiva Kazanavičiūtė bendrame pranešime „Klimato kaitos švelninimo potencialas Lietuvos miškuose“. Jame priminta, kaip
vyksta anglies kaupimo ciklas miškų ekosistemoje, koks metinis
anglies pokyčio balansas Lietuvos miškuose, kokie prognozuojami
anglies sankaupų pokyčiai naujuose miškuose ir numiškintuose
plotuose. Pranešėjų teigimu, kasmet Lietuvos miškuose ir iš jų gaunamuose medienos produktuose absorbuojama iki 4 mln. t anglies.
Pateikti siūlymai, kaip padidinti ŠESD absorbciją miškuose.
* * *
Surengtoje diskusijoje dalyvavo aplinkos viceministras Marius
Narmontas, žemės ūkio ministro patarėja Giedrė Pupšytė, AM Miškų
politikos grupės patarėja Zita Bitvinskaitė, LAMMC Miškų instituto
direktorius dr. Marius Aleinikovas, VDU Žemės ūkio akademijos prof.
dr. Algirdas Augustaitis, Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės
miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas Gintaras Kulbokas ir Aplinkosaugos koalicijos atstovė Lina Paškevičiūtė.
Aplinkos ministerijos Miškų ūkio politikos grupė, siekdama
iki metų pabaigos parengti naują miškų politikos strategiją artimiausiam dešimtmečiui, šiais renginiais suteikia galimybę visoms
suinteresuotoms žmonių grupėms, nevyriausybinių organizacijų
atstovams išsakyti savo nuomonę, diskutuoti ginčytinais klausimais ir ieškoti bendrų sprendimų, kurie atsispindėtų rengiamame
nacionalinės miškų politikos strategijos dokumente.
MG inf.
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er pirmą šių metų pusmetį vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių,
abiotinių ir kitų veiksnių pažeidimų valstybiniuose
miškuose iš viso užregistruota 10115 ha plote ir tai yra 1166
ha daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Miško sanitarinės apsaugos
priemonės židiniuose atliktos 5628 ha plote.
Pirmą pusmetį vabzdžių pažeidimai užregistruoti 848 ha plote
(apie 8 proc. nuo visų židinių ploto). Iš vabzdžių žalingiausi buvo
žievėgraužis tipografas, kurio pažeidimai fiksuoti 623 ha plote, sanitariniais miško kirtimais židiniuose iškirsta apie 18794 ktm medienos
561 ha plote. Lyginant su 2019 metų I pusmečiu žievėgraužių židiniai
išaugo 45 hektarais.
VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose taikomos miško sanitarinės apsaugos profilaktinės priemonės turi didelę
įtaką šio kenkėjo populiacijos sumažinimui bei židinių plitimui: per
pirmą pusmetį buvo išdėstytos 4100 feromoninių gaudyklių ir 3966
ktm vabzdžiagaudžių medžių ir medienos.
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistų vykdomas žievėgraužio tipografo populiacijos
sekimas parodė, kad pirmos generacijos skraidžiusių vabalų kiekis
buvo trečdaliu mažesnis nei pernai. Viršūninio žievėgraužio židiniai
valstybiniuose miškuose kol kas fiksuoti tik 71 ha plote. Sanitariniai
kirtimai atlikti 64 ha plote, kuriame iškirsta apie 4241 ktm medienos.
Miško želdinius ir žėlinius, kaip ir įprasta, labiausiai niokojo pušiniai
straubliukai – 99 ha plote. Priemonės nuo pušinių straubliukų
židiniuose atliktos 21 ha. Išvengti didesnių pušinių straubliukų
pažeistų plotų leido atliktos profilaktinės miško sanitarinės apsaugos
priemonės, tokios kaip duobučių pušiniams straubliukams sugaudyti
iškasimas 332 ha plote.
Medžių grybinės ligos registruotos 1432 ha plote (apie 14 proc.
nuo visų židinių ploto). 147 ha židinių likviduoti atlikus priemones.
Didžiausius ligų židinių plotus ir toliau tradiciškai sudaro chroniškos
ligos: drebulinės pinties pažeisti medynai (701 ha) ir džiūstantys
uosynai (478 ha). Šakninė pintainė spygliuočių medynuose fiksuota
145 ha. Chroniškų ligų židinių po truputį mažėja, antram pusmečiui
lieka 1180 ha plote.
Žvėrys mišką pažeidė 2530 ha (apie 25 proc. nuo visų pažeidimų).
Priemones žvėrių daromai žalai sumažinti židiniuose atliktos 68 ha
plote. Žvėrių pažeidimų 303 ha gausiau nei 2019 metų I pusmetį
(2227 ha). Daugiausia žalos padarė elniniai žvėrys (2477 ha):

aktualijos

Valstybinių miškų 2020 m. I pusmečio
sanitarinės būklės apžvalga
Kęstutis Grigaliūnas, Valstybinė miškų tarnyba

nukandžioti ūgliai želdiniuose ir žėliniuose
užregistruoti 1199 ha, žievė jaunuolynuose nulaupyta 1107 ha, briedžiai viršūnes
pušynuose laužė 170 ha plote.
Abiotinių ir kitų veiksnių sukeltų pažeidimų per 2020 metų I pusmetį užregistruota
5305 ha ir jie sudarė daugiau nei pusę (52 proc.)
visų židinių ploto. Daugiausia (95 proc.) šios
kategorijos pažeidimų, kaip ir kasmet, sukėlė
vėjas – įvairiu intensyvumu mišką išvertė ir
išlaužė medžius 5056 ha (13 kartų daugiau nei
pernai tuo pačiu metu, 394 ha).
Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos informacija, 2020 metų I pusmetį
didžiausias vėjo greitis registruotas kovo
12-os vakare ir kovo 13-os naktį, kai vietomis Vakarų Lietuvoje pasiektas stichinio
reiškinio kriterijus – 28–31 m/s; kitur vėjo
greitis pasiekė pavojingo reiškinio lygį, 19–
26 m/s (internetinė prieiga: http://www.meteo.lt/2020-kovas).
Vidutiniškai per Lietuvą, registruotuose židiniuose buvo išversta/išlaužta apie
18 proc. medžių. Padariniai likviduoti 4751
ha plote, kuriame pagaminta 87,7 tūkst.
kietmetrių medienos. Sausros padariniai
užfiksuoti 85 ha, šalnos – 72 ha. Nuo gaisrų
miškas valstybiniuose miškuose nukentėjo
29 ha plote.
Per pirmą 2020 metų pusmetį atlikta
daug miškų sanitarinės būklės gerinimui
skirtų, profilaktinių darbų: iškabinti net 8348
inkilai, išvalyta 6814 ankstesniais metais
iškeltų inkilų, aptverti 422 skruzdėlynai,
atrinkti ir pažymėti 1036 uoksiniai medžiai,
76 ha želdinių/žėlinių plote įrengtos 59 stebyklos plėšriesiems paukščiams nutūpti.

2020 metais per pirmą pusmetį valstybiniuose miškuose užregistruoti pažeidimai, (ha)

Sanitariniu požiūriu nepalankiausia
padėtis 2020 metų II pusmetį numatoma
pusamžiuose ir vyresniuose eglynuose,
kur laiku nebuvo sutvarkytos žalios eglių
vėjavartos–vėjalaužos, neiškirsti pirmame
pusmetyje susidarę žievėgraužio tipografo židiniai ar neišvežti medžių liemenų
pavojingų kenkėjų apnikti spygliuočių medienos sandėliai.
2020 liepa
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Miškuose padaugėjo gaisrų

V

alstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių pateiktais preliminariais duomenimis, šiais
metais, iki liepos 26 d., Lietuvos miškuose
užregistruota 120 miško gaisrų 57,2 ha plote,
iš jų 49 miško gaisrai privačiuose miškuose
29,7 ha plote (2019 metais tuo pačiu laikotarpiu šalyje buvo užregistruota 260 miško
gaisrų 197,4 ha plote). Valstybinių miškų
urėdijos regioninių padalinių priešgaisrinės
komandos bei miškų pareigūnai, pagal gautus
pranešimus apie kilusius miško gaisrus, buvo
išvykę į gaisravietes daugiau nei 390 kartų.
VMU miškininkai dvi dienas gesino
miško gaisrus prie Trakų – mišką ir durpyną
šalia Kerėplio ežero Trakų regioninio padalinio Onuškio girininkijoje. Įtariama, kad
pušynas padegtas tyčia, todėl miškininkai
kreipėsi į policijos pareigūnus, kurie pradėjo
tyrimą. Iš viso liepos 25 d., šeštadienį,
kilusio gaisro vietoje išdegė 0,1 hektaras
miško, o sekmadienį po pietų kilus gaisrui
išdegė dar apie 1,6 hektarų miško. Liepos
27 d. miškininkai dar dirbo gaisravietėse ir
stebėjo, kad ugnis neįsipliekstų iš naujo.
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Skaudžios nelaimės pavyko išvengti
Juodkrantės girininkijoje liepos 20 d. vakarą,
kai miškininkai laiku pastebėjo ir užgesino
ugnį. Visi dar iki šiol prisimena 2006 metų
penkias dienas trukusį Kuršių nerijos gaisrą,
kurio metu sudegė apie 235 ha miško.
Visoje Lietuvoje liepos paskutiniomis
dienomis daugumoje VMU regioninių
padalinių paskelbta I, II ir III gaisringumo
klasė, pietų Lietuvoje ir dalyje Šakių RP –
IV, o Varėnos RP teritorijos pietuose – V
gaisringumo klasė.
Nuo pavasario, kai tik prasideda
gaisrams kilti palankus laikotarpis, Lietuvos miškus stebi Valstybinių miškų
urėdijos antžeminė automatinė miško
gaisrų stebėjimo sistema, kuri operatyviai
užfiksuoja dūmus. Prie mo-nitorių pasikeisdama budi apie 50 žmonių komanda, taip
pat pasiruošusios gesinti kilusius miško
gaisrus budi 57 Valstybinių miškų urėdijos
priešgaisrinės komandos, sudarytos iš
papildomai samdomų apie 250 darbuotojų.
Apie 300 specialistų pajėgos sudaro rezervines komandas, kurios mobilizuojamos

esant didesniems gaisrams, dar 30 žmonių
nuolatos budi priešgaisriniuose bokštuose.
Valstybinių miškų urėdija įsigijo ir 23
naujus padidinto pravažumo automobilius,
skirtus miško gaisrams gesinti, kuriuose
sumontuotos 300 litrų vandens talpyklos
– tokių visureigių iš viso visoje Lietuvoje
yra 38, darbui paruoštos dar 20 vandens
cisternų ir 61 priešgaisrinis automobilis.
Miškininkai įspėja, kad privalu laikytis
lankymosi miške taisyklių ir priešgaisrinės
apsaugos reikalavimų, nes daugiau kaip
90 proc. miško gaisrų kyla dėl neatsargaus
žmonių elgesio.
Pamačius gaisrą užgesinti ugnį ir
neleisti jai išplisti į didesnius plotus galima
paprasčiausiomis priemonėmis: užplakant
liepsną medžių šakomis, užtrypiant kojomis
arba užkasant žemėmis, užpilant vandeniu.
Visgi, jei ugnies įveikti nepavyks, nedelsiant
reikia skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti ta kryptimi, iš kur
pučia vėjas – negalima bėgti pavėjui.
VMU inf.

aktualijos

VMU miškininkai surinko rekordinį
išmestų padangų kiekį
Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninis padalinys bendradarbiaujant su Jonavos rajono savivaldybės Turto
ir aplinkos apsaugos skyriumi vien liepos
mėnesį Šveicarijos seniūnijoje surinko ir utilizavimui išvežė apie 10 tonų automobilinių
padangų – apie 1000 vienetų. Teritorijo-e
įrengta miškininkų nuotolinė mobili aplinkos stebėjimo vaizdo sistema, kuri padės
užkardyti neteisėtą veiką ir šiukšlinimą
miškuose bei nubausti pažeidėjus.
Kituose padaliniuose surinktų padangų
skaičiai taip pat įspūdingi: Nemenčinės regioniniame padalinyje miškininkai pašalino
20 tonų senų padangų, Kretingos – 16 tonų,
Kazlų Rūdos – 16 tonų.
Per šį pusmetį utilizuota 71% (123 tonos)
surinktų, miškuose paliktų padangų.
2019 m. iš viso miškuose išmestų nenaudojamų padangų rasta beveik 157 tonos,
2018 m. – 99,7 tonos.
Miškuose padangų daugiausia randama
jų keitimo sezonu – pavasarį ir rudenį. Čia
paliktos padangos dūla ir išskiria žmogaus
sveikatai pavojingas medžiagas, sunkiuosius metalus. Karštymečiu kyla ir nemenkas
gaisro pavojus, kurio metu deganti guma
išleidžia itin toksiškus dūmus. Tokie gaisrai
yra sunkiai gesinami ir gali užsitęsti net kelias savaites. Padangos natūralioje gamtoje
irsta 120 metų.
Miškininkai primena, kad paprasčiausias
būdas atsikratyti senų padangų – atiduoti
jas padangų pardavėjams. Jeigu padangų yra
atiduodama tiek pat, kiek perkama, ir jos
skirtos to paties tipo transporto priemonei,
visi pardavėjai privalo nemokamai iš vairuo-

tojo paimti senas padangas. Tai taip pat galima padaryti automobilių remonto įmonėse
– keičiant ten padangas, senosios turi būti
priimamos nemokamai. Senas nenaudojamas padangas, iki penkių vienetų, taip pat
galima nugabenti į didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelę.
VMU inf.

VMU archyvo nuotraukos

P

er šių metų I pusmetį Valstybinių
miškų urėdijos miškininkai Lietuvos miškuose išmestų padangų
surinko daugiau nei per visus 2019 m. ar 2018
m. Visuose regioniniuose padaliniuose iki
birželio 1 d. iš viso surinktos 173 tonos naudojimui nebetinkamų padangų. Tai reiškia,
jog beveik 5,2 tūkst. automobilių savininkų
nusprendė atsikratyti sudėvėtomis ar
pažeistomis padangomis, išmesdami jas tiesiog miškuose.
„Mūsų miškininkai kasdien lankosi
miškuose ir tokie kiekiai žmonių ar įmonių
išmestų padangų, kurias jie randa – tikrai
liūdina. Mes tikėjomės, kad gyventojų
sąmoningumas kasmet auga, tačiau skaičiai,
deja, rodo kitaip – auga tik padangų kiekiai.
Dėl Covid-19 pandemijos šiais metais gyventojai daugiau keliauja ir leidžia laiką Lietuvos
miškuose, todėl turėtume atsakingai pagalvoti, ką mūsų miškuose rasime juose lankydamiesi“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos
vadovas Valdas Kaubrė.
Daugiausia padangų surinkta Šalčininkų
RP – beveik 42 tonos. Regioninio padalinio vadovė Božena Golubovska sakė, jog
tai – beprecedentis įvykis. Tokio kiekio
neatsakingai miške išmestų įvairių dydžių
automobilių padangų regioninio padalinio
darbuotojai dar nematė. Kovo–gegužės mėnesiais šiukšlinimas padangomis buvo intensyviausias, o darbuotojams pašalinti tokį
kiekį atliekų – didžiulis iššūkis. Šalčininkų
RP vadovė pabrėžia, jog situaciją suvaldyti
miškininkams darosi vis sudėtingiau, todėl
piliečių sąmoningumas ir pilietiškumas
miškui yra gyvybiškai reikalingas.

2020 liepa

11

Iškilmingai įteikti studijų baigimo diplomai

V

ytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje liepos 2 d.
iškilmingai įteikti studijų baigimo
diplomai šiųmečiams Miškų ir ekologijos
fakulteto absolventams. Į garbingą miškininkų
ir aplinkosaugininkų bendruomenę įsiliejo
šiuolaikišką išsilavinimą ir kompetencijas
įgijusių jaunų žmonių būrys, pasiryžęs dirbti
Lietuvos miškų ir švarios aplinkos labui.
VDU Rektorius prof. Juozas Augutis,
kreipdamasis į šventės dalyvius, pastebėjo, kad
šiųmečiai absolventai universiteto metraštyje
užims ypatingą vietą kaip savarankiškam
gyvenimui pasirengę jauni žmonės, sugebėję
įveikti pasaulį sukausčiusios pandemijos
mestą iššūkį, nuosekliai studijavę socialinės
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izoliacijos sąlygomis bei nuotoliniu būdu
sėkmingai apgynę baigiamuosius darbus.
„Visų mūsų noras gyvai susitikti po ilgos
pertraukos – puikus įrodymas, kad kokius
išmanius ekranus beturėtume, gyvas bendravimas vis tiek išlieka neįkainojama vertybė.
Tad ir patys ateityje savo darbe kurdami
inovatyvias technologijas, vadovaukitės šio
laikotarpio patirtimi ir pasistenkite, kad tarp
tų technologijų visada būtų vietos ir žmogui“
– kalbėjo J. Augutis, pastebėdamas, kad
absolventų įgytas universitetinis išsilavinimas
yra ir bus nekintantis jų asmenybės pamatas.
Rektorius ragino netrukus po Lietuvą ir
galbūt po visą globalų pasaulį pasklisiančius
absolventus niekada neslopinti savyje noro

sugrįžti į gimtąją Alma Mater čia vėl studijuoti, kelti kvalifikaciją ir tiesiog pabendrauti
su buvusiais dėstytojais, nes toks dialogas
svarbus bei naudingas abiem pusėms.
„Jūs tampate avangardu, kuris geriausiai jaus, ko trūksta ir ką reikia daryti kitaip,
kad Lietuva būtų dar žalesnė ir gražesnė“, linkėjo J. Augutis.
VDU ŽŪA vicekanclerė docentė Jurgita Baranauskienė teigė neabejojanti, kad
šiųmečiai absolventai į gyvenimą išeina
įgiję tvirtų žinių bei suprasdami, kad tai
yra didžiulė vertybė, kurią reikia stengtis
kuo prasmingiau panaudoti. O akademija
visada bus pasirengusi padėti šį žinių bagažą
papildyti.

aktualijos

Sveikina VDU Rektorius prof. Juozas Augutis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, sveikindamas fakulteto
absolventus, paminėjo, kad su jauduliu lipo
į sceną, kurioje prieš 18 metų jam pačiam
buvo įteiktas miškininko diplomas. Direktorius pabrėžė, kad gavus diplomą absolventų
lauks svarbių sprendimų, kokį tolesnį gyvenimo kelią pasirinkti, priėmimas. O tas
pasirinkimas bus teisingas, jei bus tikima
pasirinktu keliu. Direktorius absolventams
palinkėjo dirbti taip, kad Lietuvoje visada
oštų miškas ir juose visiems būtų gera.
Valstybinės miškų tarnybos direktorius
Karolis Mickevičius savo sveikinimo kalboje
palinkėjo absolventams ryžtingai žengti į
pilną pokyčių pasaulį, susidūrus su iššūkiais
drąsiai juos įveikti, atrasti savo kelią, gerbti ir
puoselėti miškininko profesiją.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis pasidžiaugė absolventais ir patikino, kad jie pasirinko patį geriausią, patį žaliausią fakultetą.
Direktorius patikino, kad tiek miškininkai,
tiek taikomosios ekologijos studijų programų absolventai yra laukiami saugomose
teritorijose, kur reikia naujų žinių, naujų
idėjų, nuoširdaus darbo. Direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad dalis absolventų jau
dirba saugomose teritorijose ir studijuodami
pakėlė kvalifikaciją. A. Stanislovaitis dalyvavo baigiamųjų darbų vertinimo komisijos
darbe, todėl už labiausiai patikusį baigiamąjį
darbą studentei Agnetai Dragytei įteikė
specialų VSTT prizą.
Baigdamas sveikinimo kalbą direktorius palinkėjo absolventams kuo greičiau
įsijungti į saugomų teritorijų komandą.
MEF dekanas prof. Edmundas Bartkevičius susirinkusius salėje ir stebinčius
diplomų įteikimo šventę internete supažindino su šių metų „derliumi“. Fakultetą šiemet

baigė 112 absolventų (56 bakalaurai ir 56
magistrai): 41 – miškininkystės, 8 – medienos mokslo ir prekybos, 7 – taikomosios ekologijos studijų programų bakalaurai.
Didžioji dalis jų (45 studentai) diplomo siekė
studijuodami nuolatinėse studijose.
Magistrantūros studijas baigė 33 miškininkystės, 11 – laukinių gyvūnų išteklių
ir jų valdymo, 10 – taikomosios ekologijos
ir 2 – miestų ir rekreacinės miškininkystės
studijų programų absolventai. Skirtingai
nuo bakalaurų, didžioji dalis jų (47 studentai)
studijavo ištęstinėse studijose.
Kalbant apie miškininkystės magistrus atskirai reikėtų paminėti tuos studentus, kurių baigiamieji darbai buvo
įvertinti puikiai. Beje, jie nagrinėjo šių
dienų miškininkystei aktualias temas. Tai
Gerda Junevičiūtė („Medžių konkurencijos
ir našumo tyrimai mišriame paprastosios
pušies (Pinus sylvestis L.) ir paprastojo buko
(Fagus sylvatica L.) medyne“. Vadovas doc.
dr. Edgaras Linkevičius), Diana Sidabrienė
(„Lietuvos miškų pagrindinių medžių rūšių
ekofiziologinės reakcijos ekstremalaus
meteorologinio streso sąlygomis“. Vadovas prof. dr. Algirdas Augustaitis), Dainius
Matyžonok („Plynųjų miško kirtimų įtaka
paklotės vabalų bendrijoms paprastosios
pušies (Pinus sylvestris L.) medynuose“.
Vadovas doc. dr. Vytautas Tamutis), Edvinas
Bekeris („Grybų, kolonizuojančių skirtingo
sveikatingumo paprastojo uosio (Fraxinus
excelsior L.) lapus, įvairovė“. Vadovė dr. Diana Marčiulynienė).
Labai aktualias laukinių gyvūnų, miško
ir žmogaus santykių temas nagrinėjo laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų
programos absolventai. Paminėsime tik
tuos, kurių darbai įvertinti puikiai. Tai
Povilas Bukevičius („Laukinių žvėrių padarytos žalos žemės ūkio pasėliams vertinimo skirtingais metodais palyginimas“.
Vadovas lekt. Kastytis Šimkevičius), Tadas
Godvaišas („Tauriųjų elnių (Cervus elaphus L.) ir stirnų (Capreolus capreolus L.)
trofėjų kokybę lemiantys veiksniai“. Vadovas lekt. Kastytis Šimkevičius), Domantas Marcinkevičius („Bebrų (Castor fiber
L.) užtvankų įtaka medžiojamųjų gyvūnų
judėjimui miškuose“. Vadovas lekt. Kastytis
Šimkevičius). Komisiją labai sudomino ir
Mindaugo Račkausko darbas („Pakarklės
miške paleistų į laisvę danielių (Dama
dama L.) užimamų buveinių ir pasiskirstymo dėsningumų tyrimas“. Vadovas lekt.
Kastytis Šimkevičius).

Daug gražių žodžių ir palinkėjimų pasakė
MEF dekanas prof. Edmundas Bartkevičius

Taikomosios ekologijos studijų programos studentų darbai buvo artimai susiję
su miškininkyste. Savo moksliniu gilumu
išsiskyrė Loretos Bisikirskienės („Urbanizacijos įtaka paukščių bendrijoms Kauno mieste“. Vadovas prof. dr. Gediminas Brazaitis),
Agnetos Dargytės („Medžio mikrobuveinių
Europos Bendrijos svarbos natūraliose miškų buveinėse vertinimas“. Vadovas lekt. dr.
Žydrūnas Preikša), Kęstučio Katiliaus („Uosialapio klevo (Acer negundo L.) formuojamos fitocenozės ir įtaka natūralių paupių
bendrijų sudėčiai“. Vadovas prof. dr. Vitas
Marozas) darbai.
Po dekano sveikinimų ir linkėjimų MEF
absolventus muzikiniu kūriniu pasveikino
Muzikos akademijos studentai.
VDU ŽŪA MEF inf.
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Diplomų įteikimo šventė KMAI kolegijoje

D

iplomų įteikimo šventė Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko birželio 26 d. Mums
visiems ilgai laukta šventė reiškė ne tik mokslo
metų, įtemptų darbų, pabaigą, tačiau ir naujo
kelio pradžią dabar jau diplomuotiems įvairių
sričių specialistams. Džiaugėmės karantino
pabaiga ir atsivėrusia galimybe gyvai įteikti
diplomus mūsų absolventams – nuotoliniu
būdu tai daryti būtų buvę kažkaip keista, svetima... Nesvarbu, kad per karantiną išmokome
dirbti „ekstremaliomis sąlygomis“ – beveik
viską daryti nuotoliniu būdu, neišeidami iš
namų. KMAIK nuotolines studijas pradėjo
vykdyti nuo pat 2020 m. kovo 16 dienos, t. y.
iš karto, vos tik Švietimo, mokslo ir sporto ministro nutarimu karantino laikotarpiui buvo
uždarytos visos švietimo įstaigos. Atrodytų, iš
dalies tam buvome pasirengę: kylantys reikalavimai aukštajam mokslui ir mokymo sistemoms, pasikeitęs studento profilis ir poreikiai
(darbo ir studijų derinimas, gyvenimas emigracijoje ir kt.) – visa tai privertė mus pradėti galvoti apie nuotolinio mokymo sistemos diegimą
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jau gerokai anksčiau. Tad teko pasitikrinti, kiek
esame pajėgūs nuotolines studijas vykdyti
praktiškai. KMAIK – nedidelė kolegija, tačiau
stebėtina, kiek daug mes padarėme kartu, kaip
šauniai pavyko tvarkytis šioje neįprastoje situacijoje, nors iššūkių netrūko. Situacija nebuvo
paprastai sprendžiama dar ir dėl to, kad kolegija
iš esmės yra orientuota į praktinį mokymą, taigi
daugelį praktikų teko atidėti vėlesniam laikui –
juk nejau studentas miškininkas supras savo
būsimą specialybę stebėdamas mišką kompiuterio ekrane?.. Joks nuotolinis mokymas, kad
ir kaip gerai organizuotas jis bebūtų, neatstos
tikro prisilietimo prie miško, medžio, įrankio,
neatstos betarpiško, gyvo bendravimo.
O šiemetinė diplomų įteikimo šventė
KMAIK įvyko ir neabejotinai pavyko – netrūko šiltų sveikinimo kalbų, absolventų ir jų
artimųjų šypsenų, gėlių, fotoaparatų blyksčių;
šventinę nuotaiką padėjo kurti profesionalių
muzikantų ir ilgamečių scenos partnerių duetas - vokalistė Justė Kraujelytė ir klavišininkas
Saulius Sakavičius. Džiaugėsi diplomais mūsų
studentai, džiaugėmės į gyvenimą išleidę dar

Sveikina KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis

vieną KMAIK absolventų laidą ir mes – kolegijos administracija, dėstytojai.
Diplomantus, kolegijos darbuotojus ir
svečius šia gražia proga sveikino KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, Valstybinės miškų
tarnybos direktorius, kolegijos Miškininkystės
studijų programos baigiamųjų egzaminų
komisijos pirmininkas VMT direktorius
Karolis Mickevičius, KMAIK Miškininkystės

miškininkystė

Padėkos žodį taria absolventai

Asta Doftartė

Dr. Edita Abalikštienė

Kalba Miškininkystės katedros
vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla

Dr. Ernesta Liniauskienė ir Gitana Vyčienė

Atminimo dovaną ilgamečiam KMAIK direktoriui
dr. Albinui Tebėrai įteikia VMT direktorius Karolis Mickevičius

Dr. Algis Kvaraciejus

Arvydas Rutkauskas

Dr. Vilimantas Vaičiukynas

katedros vedėjas doc. dr. Vidmantas Verbyla, Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros vedėja Asta Doftartė, KMAIK Hidrotechninės statybos katedros vedėja Gitana Vyčienė ir buvusi šios
katedros vedėja doc. dr. Ernesta Liniauskienė, Nekilnojamojo turto
kadastro katedros vedėja doc. dr. Edita Abalikštienė, kolegijos socialinio partnerio Rokų medelyno, UAB „Želdynėlis“ savininkas ir vadovas,
Lietuvos dendrologų draugijos ir jos Valdybos pirmininkas Arvydas
Rutkauskas, kolegijos socialinio partnerio VDU Žemės ūkio akademijos
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas daktaras Algis Kvaraciejus, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos
prezidentas, kolegijos docentas dr. Vilimantas Vaičiukynas, absolventų
vardu padėkos žodį tarė miškininko specialybę šiemet įgijęs KMAIK
Studentų atstovybės prezidentas Martynas Matijoška.
Šiemet aukštojo mokslo diplomai įteikti 190 KMAIK absolventų.
Gausumu išsiskyrė Miškininkystės studijų programa – diplomai
įteikti 75 absolventams. Diplomus kitose studijų programose gavo:
Želdynų dizainas – 28, Sodininkystė – 10, Žemėtvarka – 43, Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai – 19 ir Hidrotechninė statyba – 15 absolventų.
Dešimt moksleivių šiemet baigė KMAIK Profesinio mokymo
skyrių: keturiems iš jų suteikta Miško darbininko kvalifikacija,
šešiems – Miško darbuotojo kvalifikacija.
KMAIK inf.
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Aplinkos veiksnių įtaka maumedynų
tvarumui ir produktyvumui
Dr. Kšištof Godvod, prof. dr. Gediminas Brazaitis

Introdukuotos arba reintrodukuotos medžių rūšys Lietuvoje nevaidina didelio vaidmens miško pramonėje, nors jų auginimas skaičiuoja ne vieną šimtą metų. Beveik visoje Lietuvos teritorijoje esančiuose miškuose galima rasti mažesnio ar
didesnio ploto medynų su ne vietinės kilmės medžių priemaiša, kurie ypač būdingi pietvakarių bei vidurio Lietuvos regionams. Minėtus medynus dažniausiai sodino tarpukario bei pokario metais, kadangi esant dideliam medienos poreikiui,
miškininkai dideles viltis siejo su nevietinėmis, tikėtinai produktyvesnėmis medžių rūšimis. Tokiu būdu atsiradę medynai,
šiuo metu sudaro vertingą tyrimų potencialą, kuris iki šiol nėra pakankamai išnaudotas. Nevietinių medžių rūšių medynai
nuolat sulaukia mokslininkų dėmesio, ypač jei tos rūšys savo augimu pralenkia vietines rūšis.
Dvidešimto amžiaus šeštajame ir septintajame dešimtmetyje buvo parengta daug darbų apie svetimžemių medžių rūšių
augimą mūsų respublikos sąlygomis. Tyrimai dažniausiai buvo vykdomi vyresnio amžiaus medynuose. Tirtos veimutinės
pušys (Repšys, 1961), tuopos (Daraškevičius, 1962), riešutmedžiai (Ramanauskas, 1963), Bankso pušys (Kobeckis, 1966)
ir, be abejo, maumedžiai, kurių populiarumo era prasidėjo šeštajame dešimtmetyje M. Jankausko (1954) dėka. Nuo to laiko
minėtos rūšys yra tiriamos iki šiol, tik jau ne taip masiškai.
Kai kurie autoriai nesutaria dėl europinio maumedžio statuso Lietuvoje. Vieni teigia, kad jis yra introdukuotas, kiti laiko
savaimine rūšimi (Jankauskas, 1954; Gradeckas, Malinauskas, 2005).
Lietuvoje auginamos 9 maumedžių rūšys (Januškevičius, Būdriūnas, 1987), tačiau jų skaičius gentyje nepastovus, nes
maumedžiai augdami greta arba arealų sandūroje, lengvai kryžminasi savaime ir prisitaikydami prie aplinkos sąlygų, sudaro
nemažai hibridinių ir ekologinių formų, kurioms kai kurie autoriai suteikia rūšies rangą (Keliauskas, 1971).

Tyrimų tematikos aktualumas, mokslinis naujumas,
teorinė ir praktinė reikšmė
Maumedžių veisimas Lietuvoje turėjo nemažai trūkumų. Kaip
didžiausias klaidas skirtingi autoriai nurodo maumedžio želdinimo
darbų praktikos stoką ir sodinamosios medžiagos kilmę. Dažniausiai
buvo sodinamos Lietuvos klimato sąlygomis prastai augančios maumedžių rūšys – sibirinis (Larix sibirica Ledeb.) ir rusinis (Larix
archangelica Lawson) maumedžiai (Vasiliauskas, 1998; Gradeckas,
Malinauskas, 2005; Danusevičius ir kt., 2006).
Minėtoms maumedžių rūšims, pradėjus masiškai eliminuotis iš
medynų dėl maumedžių vėžio, maumedžių želdinimo darbų apimtys
mūsų šalyje sumažėjo kardinaliai, ką netiesiogiai patvirtina Miškų
kadastro duomenys (2017), nežiūrint to, kad europinių ir hibridinių
maumedžių medynai kuo puikiausiai kaupė didžiausius tūrius.
Dėl liūdnos (Lietuvos klimatui netinkamų rūšių) maumedžių
veisimo patirties, maumedžiams yra „klijuojama neproduktyvios
ir neatsparios rūšies etiketė“ ir neretai vengiama juos sodinti miško
želdiniuose. Miškų kadastre ir kituose teisiniuose dokumentuose, visų
rūšių maumedžiai, pasižymintys skirtingu augimu bei biolo-gija, yra
aprašomi tiesiog kaip „maumedis“, todėl svarbu išgryninti vertingiausių
rūšių – europinio maumedžio ir jo hibridų medynus ir nustatyti realią
jų būklę bei produktyvumą.
Apibendrinus Lietuvos ir Europos šalių mokslininkų maumedžių tyrimų rezultatus akivaizdu, kad kai kurie svarbūs klausimai Lietuvoje nagrinėti tik epizodiškai. Tiek maumedžių auginimo
šalininkai, tiek priešininkai, dažniausiai remiasi atskirais darbais,
pavieniais tyrimais, atliktais skirtingose Lietuvos, Europos dalyse
ar Sibire, neretai nekreipdami dėmesio nei į skirtingas klimatines,
16
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dirvožemines sąlygas ar net į skirtingas aptariamas rūšis.
Dėl klimato kaitos dabar daug diskutuojama medynų tvarumo klausimais. Paprastai šis terminas suprantamas kaip medyno
geba išlaikyti produktyvumą, stabilumą, biologinę įvairovę ir gerą
sveikatingumą (Ozolinčius, 1998), todėl buvo nuspręsta išsiaiškinti ar
Lietuvos maumedynai pasižymi tvarumu: yra stabilūs, produktyvūs,
geros sanitarinės būklės ir ar sugeba savaime atsikurti.
Darbas pasižymi moksliniu naujumu ir originalumu, kadangi
maumedynai Lietuvos mastu išsamiai buvo tyrinėjami daugiau nei
prieš pusę amžiaus, tad besikeičiančio klimato kontekste svarbu
išsiaiškinti, kokios medžių rūšys bei aplinkos sąlygos (ir kokiu laipsniu) daro įtaką maumedžių augimo spartai.
Darbo rezultatus galima pritaikyti praktikoje, veisiant sutrumpintos ir trumpos apyvartos plantacinius želdinius bei atkuriant ar
įveisiant naujus medynus. Vadovaujantis darbo išvadomis galima
parinkti optimaliausią plantacinių želdinių rūšinę sudėtį, tankį bei
auginimo laikotarpį skirtingose augavietėse.

MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimo objektas – gryni ir mišrūs Ia-II boniteto Lietuvos
maumedynai.
Reikalingi duomenys tikslui pasiekti buvo renkami dviem būdais:
1) naudojami Valstybinio miškų kadastro (2015-2017 m.) duomenų
bazėje esantys duomenys;
2) duomenys renkami natūroje, įvertinant kiekvieno atrinkto
sklypo ypatybes bei dendrologinius ir dendrometrinius parametrus.
Išanalizavus visus duomenis, nuspręsta tyrimui parinkti tik Ia-II
boniteto medynus. III ir IV bonitetų medynų tyrimų atsisakyta, ka-
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Šių metų birželio 25 d. VDU Žemės ūkio akademijoje miškininkas KŠIŠTOF GODVOD apgynė žemės ūkio mokslų srities,
miškotyros krypties mokslo daktaro disertaciją „Aplinkos veiksnių
įtaka maumedynų tvarumui ir produktyvumui“.
Disertacijos mokslinis vadovas prof. dr. Gediminas Brazaitis.
Kšištof Godvod 2007-2011 m. sėkmingai baigė miškininkystės
studijas ir įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2013 m. parengė magistro kvalifikaciniam laipsniui darbą „Paprastosios eglės (Picea abies
(L.) H. Karst.) puvinio paplitimo modeliavimas“ (vadovas doc. dr.
E. Petrauskas), už kurį gavo Lietuvos Mokslų Akademijos aukštųjų
mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureato diplomą.
dangi jie yra mažiau produktyvūs ir gali neperteikti realios mišrinimo
naudos. Kita vertus, vadovaujantis kitų autorių atliktais tyrimais (Vasiliauskas, 1998) daroma prielaida, kad tai matomai rusinių ir sibirinių
maumedžių medynai, mūsų Respublikoje augantys prasčiausiai.
Tyrimai buvo vykdomi tik 3–6 amžiaus klasių medynuose.
Jaunesni medynai nebuvo tiriami, nes vienų medžių rūšių poveikis kitoms, tokio amžiaus medynuose, dar gali būti nepasireiškęs. Septintos
ir aukštesnės amžiaus klasės maumedynuose tokios rūšys kaip eglė,
liepa, beržas ir juodalksnis jau gali būti iškirstos neplynais pagrindiniais ar sanitariniais kirtimais, todėl nebus įmanoma nustatyti jų poveikio maumedžiams ir atvirkščiai. Be to, jų kiekis (nuo visų Lietuvos
maumedynų) palyginus nedidelis.
Tyrimai buvo atliekami 0,5–1,0 skalsumo medynuose, t. y. į apskaitą neįtraukiami medynai, kurių skalsumas 0,3 ir 0,4 (dėl mažo
tiriamų sklypų ir medžių juose skaičiaus bei netipiškų augimo sąlygų),
o ≥1,0 skalsumo medynai – dėl per mažo sklypų kiekio (14 medynų),
dėl ko šie medynai nelygintini nei tarpusavyje, nei su kitų skalsumų
medynais.
Tyrimai buvo atliekami Nb, Nc, Nd augavietėse. Fitocenotiniam
įvertinimui papildomai tyrimai vykdyti Lc ir Ld augavietėse.
Norint išsiaiškinti tam tikros medžių rūšies įtaką maumedžių
augimui, tiriami sklypai buvo suskirstyti pagal rūšinę sudėtį, todėl į
apskaitą nebuvo įtraukti medynai, kurių sudėtyje buvo 3 ir daugiau
skirtingų medžių rūšių (išskyrus atvejus kai 3-oji rūšis sudaro ne daugiau 10 proc.). Taip pat buvo atsisakyta medynų, kurių sudėtyje maumedis sudaro tik 10–20 proc.
Kiekvienoje apskaitos aikštelėje buvo patikslinta miško augavietė
pagal indikatorines rūšis (Vaičys ir kt., 2006), o įkalant 1 m ilgio

Studijų metais aktyviai dalyvavo universiteto bendruomenės
veiklose. Būdamas doktorantu dalyvavo tarptautiniuose moksliniuose projektuose, mokslinėse stažuotėse ir konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje bei Suomijoje. Disertacinio darbo rezultatus
pristatė 2 tarptautinėse ir vienoje vietinėje konferencijoje, užsienio
leidiniuose publikavo 2 mokslinius straipsnius disertacijos tema.
Nuo 2009 m. iki 2012 m. dirbo universiteto želdynų ir
želdinių inventorizavimo grupės inžinieriumi, nuo 2012 iki šiol –
privačioje želdynų ir želdinių inventorizavimo firmoje. Nuo 2013
m. iki 2014 m. dirbo Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų girininkijos
girininko pavaduotoju bei medienos prekybos vadybininku. 2014
m. įstojęs į doktorantūros studijas pradėjo dirbti Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto asistento pareigose, nuo 2019 m. lektoriaus. Dėsto ekologijos studijų
krypties studentams „Tvariosios miškininkystės“ discipliną, bei
veda „Miško atkūrimo ir įveisimo“ ir „Medynų formavimo ir
kirtimų“ pratybas miškininkystės studijų krypties studentams.
Nuo 2018 m. priklauso Lietuvos dendrologų draugijai bei yra
įtrauktas į LR AM želdinių būklės ekspertų želdynų ir želdinių
inventorizavimo klausimais sąrašą.
Laisvu nuo mokslų metu, Kšištofas su šeima puoselėja savo
2012 m. tėviškėje įkurtą dendrologinę kolekciją („Gilės parkas“, 1,2 ha), kurioje yra sukaupęs per 2000 medžių ir krūmų,
priklausančių 600 skirtingų taksonų.
Sveikiname jaunąjį mokslininką ir pristatome žurnalo skaitytojams jos mokslinio darbo santrauką, analizuotas problemas ir
pateiktas išvadas bei siūlymus.
dirvožemio zondą tyrimo aikštelės centre – organoleptiniu būdu
dirvožemio granuliometrinė sudėtis.
Kiekvienoje skritulinėje apskaitos aikštelėje (500 m2) buvo nustatoma maumedžių rūšis. Nustačius, kad medyne auga sibiriniai arba
rusiniai maumedžiai, arba jų priemaiša yra labai žymi – medynas
buvo eliminuojamas iš tolimesnių tyrimų.
Nors Lietuvos teritorija yra nedidelė, tačiau klimatinės sąlygos
darančios įtaką medynų augimui įvairuoja. Todėl vykdyti tyrimus
buvo nuspręsta visoje Lietuvos teritorijoje atsižvelgiant į regioninius
ypatumus (1 pav.).

1 pav. Tiriamų medynų išsidėstymas šalies teritorijoje
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Atsižvelgiant į visus aukščiau išvardintus kriterijus ir atmetus visus sąlygų
netenkinančius medynus bei patikrinus
juos natūroje, darbo tikslui ir uždaviniams
įgyvendinti buvo atrinkti 147 tinkami maumedynai. Tyrimų apimtys sudarė 8,9 proc.
nuo visų Lietuvos maumedynų ir 51,5 proc.
nuo potencialiai tyrimui panaudoti galimų
sklypų. Tikslui pasiekti buvo išmatuota 21660
medžių bei išskirtos 503 apskaitos aikštelės,
kurių bendras plotas sudarė 25,15 ha.

se ar dvarų sodybose, o tik medynai atrinkti
sudėtingos atrankos būdu, todėl maumedžių
rūšių įvairovė aprašoma darbe nėra didelė.
Atlikus tyrimus (natūroje įvertinant atrinktus maumedynus 20 iš 42 buvusių urėdijų teritorijose) buvo aptiktos tokios rūšys: europinis
maumedis (98 medynai) ir jo lenkinis porūšis (2
medynai), hibridinis maumedis (37 medynai),
pusantrahibridinis maumedis (1 medynas) ir
japoninis maumedis (1 medynas). Europinių
ir hibridinių maumedžių medynai su gausia

1 lentelė. Veiksnių įtakojančių vidutinį maumedžių stiebo tūrį (stiebo aukščio ir skersmens) GLMM modelis.
Modelyje analizuoti gryni maumedynai augantys normalaus drėgnumo augavietėse

Atrinktuose medynuose atlikta medynų
fitocenotinė analizė bei paimti 1595 mėginiai
radialiojo prieaugio dinamikos nustatymui.
Dendrochronologinei medynų analizei
visi tyrimo duomenys buvo sugrupuoti į
keturis regionus: šiaurės rytai, šiaurės vakarai, pietūs bei Lietuvos centrinė dalis. Klimato rodikliai šitiems regionams buvo gauti
atitinkamai iš Utenos, Telšių, Lazdijų bei
Kauno meteorologinių stočių. Analizei buvo
naudojami 20 paskutinių metų duomenys.

sibirinių ir rusinių maumedžių priemaiša irgi
buvo aptinkami (8 medynai), bet matavimai ir
kiti darbe aprašomi tyrimai nebuvo vykdyti.
Kadangi Lietuvos našiausius maumedynus
sudaro europiniai ir hibridiniai maumedžiai
todėl norint išsiaiškinti kokie veiksniai turi
įtakos pagrindinėms grynų medynų charakteristikoms buvo atlikta apibendrintoji
tiesinė mišrių efektų modelių GLMM analizė
(1 lentelė). Sudarytas statistiškai patikimas
modelis (F=30,01; p<0,001; AIC kor. kriterijus – 786,4), kuriame vertinta medžio stiebo
REZULTATAI
aukščio priklausomybė nuo hibridiškumo
Tyrimo objekto charakteristika
(europinis ar hibridinis maumedis) (F=5,85;
Šiuo metu maumedynų užimami plotai
p<0,017), amžiaus (F=21,40; p<0,001), medyno
Lietuvoje nėra dideli. Miškų kadastro duotankumo (F=27,77; p<0,013), medžio skersmenimis (2017 m.) Lietuvos miškuose auga
mens (46,13; p<0,001) ir miško augavietės
899 medynai (842,5 ha), kuriuose vyrauja
trofotopo (F=4,42; p<0,013). Analogiškas momaumedžiai ir 1227 medynai (1515,8 ha), ku- delis, kuriame vertinta medžio stiebo skersriuose maumedžiai sudaro 1–4 dalis nuo ben- mens priklausomybė taip pat buvo patikimas
dros medyno rūšinės sudėties.
(F=61,17; p<0,001; AIC kor. kriterijus – 943,2).
Kadangi tyrimo metu nebuvo vertinami at- Nustatyta statistiškai ženkli medžio stiebo
skiri pasodinti maumedžiai skveruose, parkuo- skersmens priklausomybė nuo hibridiškumo
2 lentelė. Skirtingų amžiaus klasių europinių ir hibridinių maumedžių, (europinis ar hibridinis mauaugančių normalaus drėgnumo augavietėse, medis)
(F=10,24; p<0,002),
pagrindinės taksacinės charakteristikos. ±SP – standartinė paklaida
amžiaus (F=26,34; p<0,001),
medyno tankumo (F=222,21;
p<0,001) ir miško augavietės
trofotopo (F=8,44; p<0,001).
Europinio ir hibridinio
maumedžio medynai Lietuvoje
augantys normalaus drėgnumo
derlingose augavietėse, pasižymi išskirtinėmis dendrometrinėmis charakteristikomis (2
lentelė).
18
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Nustatyta, kad 3–6 amžiaus klasės grynų ir
mišrių maumedynų, tarp kiekvienos amžiaus
klasės vidutinis skersmuo vidutiniškai skiriasi
tarpusavyje tik per 2,5–3,0 cm, t. y. vidutiniškai
kas dešimtmetį padidėja po 11,3 proc.
Produktyvumas
Grynų ir mišrių maumedynų tūriai
kiekvienoje amžiaus klasėje patikimai skiriasi (2 pav.).
Nustatyta, kad didžiausius tūrius gryni
maumedynai pasiekia normalaus drėgnumo
derlinguose, lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Trečioje amžiaus klasėje
didžiausias europinių maumedžių medynų
tūris siekia 420 m3/ha, esant 850 vnt./ha
medžių tankumui (0,85 skalsumui). Vidutinis maumedžio stiebo tūris medynuose
siekia 0,489 m3. Eliminavus IV ir V Krafto
klasės medžius, vieno stiebo vidutinis tūris
padidėja iki 0,624 m3.
Analogiška situacija yra hibridinių
maumedžių medynuose. Didžiausi tūriai
nustatyti 730 vnt./ha medyno tankumui ir
0,85 skalsumui. Sukauptas tūris siekia 460
m3/ha, o vidutinis stiebo tūris – 0,594 m3 (be
neperspektyvių medžių – 0,652 m3).
Ketvirtos amžiaus klasės našiausi gryni
europinio maumedžio medynai esant 1,0
skalsumui ir 650 vnt./ha vidutiniam tankumui, sukaupia 580 m3/ha (p<0,001). Vidutinis stiebo tūris siekia 0,751 m3 (0,927 m3 be
neperspektyvių medžių).
Hibridinių maumedžių 1,0 skalsumo
medynuose vidutiniškai būna 610 m3/ha medienos. Vidutinis stiebo tūris siekia 0,823 m3
(arba 1,041 m3 perspektyvių medžių).
Penktos amžiaus klasės našiausi europinio maumedžio medynai sukaupė 845 m3/ha,
o hibridinio maumedžio – 890 m3/ha, esant
1,2 skalsumui. Medynų tankumas atitinka2 pav. Europinių ir hibridinių maumedžių, augančių
normalaus drėgnumo derlinguose dirvožemiuose,
vidutinio tūrio palyginimas.
Paaiškinimai: Mh – hibridinis maumedis;
Me – europinis maumedis; N – tyrimo aikštelių kiekis
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mai siekia 870 ir 890 vnt./ha. Hibridinio maumedžio vidutinis stiebo
tūris 5 amžiaus klasėje yra 5,3 proc. didesnis už europinio ir siekia
1,333 m3 (perspektyvių medžių – 1,553 m3). Pastebėtina, kad visuose
našiausiuose penktos amžiaus klasės medynuose pasitaikydavo liepos, kuri sudarė 5–8 proc. tūrio.
Šeštoje amžiaus klasėje vidutiniai grynų ir mišrių medynų
tūriai yra kiek mažesni. Esant 1,3 skalsumui vidutinis europinio
maumedžio tūris siekia 830 m3/ha. Vidutiniškai šeštos amžiaus
klasės europinio maumedžio medyne yra 850 medžių, kurie tiesiogiai veikia vidutinį stiebo tūrį. Esant tokiai situacijai medyne, vidutinis stiebo tūris 10,2 proc. mažesnis nei našiausių penktos amžiaus
klasės europinių maumedžių.
Apibendrinant reikia pabrėžti, kad visi aukščiau išvardinti
medynų tankumai nelaikomi etaloniniais, o tik perteikia realiai
susiklosčiusią situaciją maumedynuose, o didesnės iš medyno
ekonominės naudos gavimui, medynų tankumą kiekvienoje amžiaus
klasėje reikėtų laikyti 10–15 proc. mažesnį nei nurodytas.
Duomenų analizės metu nustatyta, kad mišriuose želdiniuose
augančių tiek europinių, tiek hibridinių maumedžių augimas ir pasiekiami parametrai skiriasi nuo grynus medynus sudarančių medžių.
Norint detaliai įvertinti kiekvienos medžių rūšies svarbą, mišrūs
maumedžio želdiniai buvo suskirstyti pagal rūšį ir aptarti atskirai.

Rūšinės sudėties įtaka maumedynų produktyvumui
Tyrimo metu tirti mišrūs maumedžio-ąžuolo, maumedžiojuodalksnio, maumedžio-pušies, maumedžio-beržo, maumedžio-eglės
ir maumedžio-liepos želdiniai.
Siekiant išsiaiškinti kokie veiksniai mišriuose medynuose turi
įtakos tyrimo barelio vidutiniam maumedžio stiebo tūriui buvo atlikta apibendrintoji tiesinė mišrių efektų modelių GLMM analizė (3
lentelė). Sudarytas statistiškai patikimas modelis (F=111,6; p<0,001;
AIC kor. kriterijus – -48,3), kuriame vertinta medžio stiebo vidutinio tūrio barelyje priklausomybė nuo hibridiškumo (europinis ar
hibridinis maumedis) (F=9,78; p<0,002), medyno tankumo (F=34,65;
p<0,001), mišrumo su kitomis medžių rūšimis (F=4,81; p<0,001),
vidutinio skersmens (F=31,18; p<0,001), vidutinio aukščio (F=120,04;
p<0,001), augavietės trofotopo (F=3,30; p<0,05) ir maumedžių tūrio
barelyje (F=39,26; p<0,001). Dirvožemio granuliometrinė sudėtis ir
pradinis sodinimo tankumas vidutiniam maumedžio stiebo tūriui
barelyje statistiškai ženklios įtakos neturėjo. Modelyje medyno
3 lentelė. Veiksnių įtakojančių vidutinį maumedžių stiebo tūrį
mišriuose medynuose GLMM modelis

amžius buvo vertinamas kaip atsitiktinis veiksnys, t. y. jo įtaka eliminuota (jį vertinant kaip kovarijuojantį kintamąjį).
Apskaičiuotos modelio narių koeficientų reikšmės rodo, jog
vidutinis maumedžio stiebo tūris buvo statistiškai ženkliai mažesnis
europinio nei hibridinio maumedžio medynuose (Koef=-0,08±0,026).
Medyno tankumas turėjo statistiškai patikimą neigiamą, tačiau
nedidelę įtaką (Koef.=-0,001±0,000). Didžiausias stiebo tūris nustatytas c trofotopo augavietėse. Didėjant maumedžių bendram tūriui
tyrimo barelyje vidutinis vieno medžio tūris buvo linkęs mažėti
(Koef.=-0,005±0,001).

Lietuvos našiausių grynų ir mišrių maumedynų
fitocenotinė analizė
Skirtingose augavietėse (ypač derlingesnėse) gali augti kelių rūšių
medžiai su skirtingomis ekologinėmis ir biologinėmis savybėmis.
Natūraliai besiformuojant medynams, susidaro tam tikra pusiausvyra, nuo kurios priklauso ir bendra visų augalijos ardų pusiausvyra.
Vykdant ūkinę veiklą arba introdukuojant naujus augalus, tokia pusiausvyra yra suardoma.
Kadangi visi Lietuvos maumedynai yra kultūrinės kilmės, todėl
svarbu yra išsiaiškinti, kaip augalijos sudėtis priklauso nuo medyno
amžiaus, tankumo, rūšinės sudėties bei aplinkos veiksnių.
Siekiant išsiaiškinti kokios augalų rūšys toleruoja maumedžių
draugiją, buvo atliktas Lietuvos našiausių maumedynų fitocenotinis
įvertinimas aprašant visų ardų augalus.
Atlikus tirtų maumedynų žolinės dangos aprašymą, aptiktos 55
žolių rūšys, iš kurių 3 yra priskiriamos invazinėms.
Maumedynuose dažniausiai sutinkamos žolinių augalų rūšys buvo:
paprastasis kiškiakopūstis – 19,8 proc., paprastoji avietė – 14,1 proc.,
kelminis papartis – 9,0 proc., nuo visų aptiktų rūšių kiekio. Kitos žolės
pasitaikydavo rečiau ir jų sutinkamumo dažnumas neviršijo 5 proc.
Tyrimo metu nustatyta, kad mišriuose maumedynuose buvo
sutinkama 9 proc. rūšių mažiau nei grynuose. Vertinant žolinės
dangos padengimą nustatyta, kad beveik trečdalyje (29,4 proc.) tyrimo aikštelių vyravo žemos žolės, kurios dengė nuo 20–60 proc.
dirvožemio paviršiaus. Beveik trečdalyje (29,0 proc.) tyrimo aikštelių
žolinė danga buvo tanki ir dengė daugiau kaip 60 proc., bet aukštos,
užtamsinančios pomiškį žolės dengė ne daugiau kaip 20 proc.
paviršiaus, suvelėnėjimo nenustatyta (3 pav.).
3 pav. Žolinės augalų dangos įvairovė maumedynuose:
A – mišrus medynas su liepa, B – mišrus medynas su juodalksniu,
C – grynas medynas, D – mišrus medynas su beržu
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4 lentelė. Lietuvos našiausių maumedynų pomiškio charakteristika.
± SP – standartinė paklaida

A. Olšausko veisti maumedynai VMU Veisiejų regioniniame padalinyje

Atliekant trako fitocenozinę analizę nustatyta,kad maumedynuose sutinkamos 22 trako rūšys. Dažniausia trako rūšimi maumedynuose yra paprastasis lazdynas, kuris aptinkamas 37,1 proc. tirtų
medynų. Atlikus DCCA analizę nustatyta, kad medyno amžius ir
tankumas paaiškina 52,8 proc. trako rūšių pasiskirstymo maumedynuose (F=5,07, p<0,01). Medyno tankumas turi žymesnės įtakos tik
paprastojo šaltekšnio buvimui (r=0,48).
Maumedynų trako rūšinės sudėties gausa pasižymėjo Lietuvos
pietvakarių regionas. Veisiejų ir Kapčiamiesčio miškuose augančiuose maumedynuose miškininkas A. Olšauskas pasodino daug
miškams nebūdingų krūmų ir medžių rūšių, todėl to krašto medynuose susiformavo savita floristinė augalų sudėtis. Minėtuose medynuose vyravo putinalapio pūslenio, Zyboldo obels bei vėlyvosios
ievos sąžalynai. Maumedynų pakraščiuose galima buvo rasti dygiosios slyvos bei amūrinio kamštenio medelių.

Pomiškio charakteristika bei savaiminis
atsikūrimas maumedynuose
Siekiant nustatyti maumedžių atsikūrimo perspektyvas, tyrimo
metu maumedynuose buvo vertinamas susiformavęs pagrindinių
medžių rūšių pomiškis bei jo perspektyvumas.
Nustatyta, kad pomiškio gausa maumedynuose nėra didelė. Tik
17,5 proc. tyrimo aikštelių aptiktas tikslinių medžių rūšių pomiškis, iš
kurių 6,8 proc. aikštelių jis buvo perspektyvus. Konstatuota, kad tirtuose maumedynuose vyrauja paprastosios eglės pomiškis (4 lentelė).
Grynuose maumedynuose daugiausia pomiškio buvo rasta ketvirtos ir penktos amžiaus klasės medynuose, kurie augo normalaus
drėgnumo derlingose (Nc) augavietėse.
Paprastosios eglės pomiškis vyrauja normalaus drėgnumo derlingose (Nc) augavietėse ir sudaro 49,0 proc. viso pomiškio kiekio.
Kitų medžių rūšių pomiškio yra atitinkamai mažiau: paprastojo
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2020 liepa

ąžuolo – 15,7 proc., paprastojo uosio – 13,7 proc., paprastojo klevo
– 7,8 proc., mažalapės liepos – 5,9 proc., europinio maumedžio –
3,9 proc., paprastojo skroblo ir karpotojo beržo – po 2,0 proc. Atlikus detrentinę korespondencinę (DCCA) analizę nustatyta, kad
dvi kanoninės ašys paaiškina 81,6 proc. rūšių variacijos (F=3,323,
p<0,01). Didžiausią įtaką pomiškio rūšių atsiradimui turi medyno
tankumas ir augavietė (4 pav.).
Europinio maumedžio bei jo hibridų atsikūrimas tirtuose medynuose yra probleminis. Nepaisant gausaus maumedžių derėjimo
bei lengvo kryžminimosi, darbo metu pastebėta, kad medynuose su
stora miško paklote arba esant dideliam dirvožemio suvelėnėjimo
laipsniui, maumedžio savaiminukų buvo nerandama išvis, arba aptikti medeliai būdavo labai skurdūs. Vidutiniškai pasitaikydavo 160
vnt./ha maumedžio savaiminukų.
Medynai, kuriuose buvo atsiradęs bet kurios medžių rūšies pomiškis, pasižymėjo mažesniu palyginus su kitais medynais skalsumu
(0,78±0,05 SP) ir medžių kiekiu (514±64 vnt./ha), o medyno pirmojo ir
antrojo ardų sudėtyje, unksminių medžių rūšių dalis neviršijo 30 proc.
Maumedžių savaiminukų aptikta tik septyniuose 45–55 metų amžiaus
medynuose, kurie augo Nc augavietėje. Pažymėtina, kad didesnis
savaiminukų susikaupimas randamas atviresnėse vietose, kuriose nėra
žolinės dangos arba vyrauja žemos, retos žolės.
(tęsinys kitame numeryje)
4 pav. Maumedynuose įvertinto pomiškio detrentinė korespondencinė analizė
(DCCA). Paaiškinimai: Nb – nederlingi normalaus drėgnumo dirvožemiai;
Nc – derlingi normalaus drėgnumo dirvožemiai; Nd – labai derlingi normalaus
drėgnumo dirvožemiai; Lc – derlingi laikinai perteklingo drėgnumo dirvožemiai;
Ld – labai derlingi laikinai perteklingo drėgnumo dirvožemiai.
Pic abi – paprastoji eglė; Ace pla – paprastasis klevas;
Fra exc – paprastasis uosis; Car bet – paprastasis skroblas;
Til cor – mažalapė liepa; Lar eur – europinis maumedis;
Bet pend – karpotasis beržas; Que rob – paprastasis ąžuolas

Valtra – patikimas partneris miške
miškininkystė

STIPRIAUSI rinkoje – Valtra T144A traktorius su
MECHANIŠKAI varoma priekaba KRONOS 160 4WDM
Augmenijos smulkintuvai SUOKONE

Žolės pjovimo
technika ELHO

UAB „ROVALTRA“ – vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje
Kalvarijų g. 125-602, LT-08221 Vilnius
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2020 liepa
El. paštas info@rovaltra.lt ● www.rovaltra.lt

21

Baravyką paąžuolį (Boletus luridus)
puolantys kenkėjai ir pelėsiai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS MATELIS, dr. DAIVA BUROKIENĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

L

ietuvos miškuose auga per 1000
kepurėtųjų grybų, iš jų 400 yra valgomi, o renkama iki 130 rūšių.
Plačiau apžvelgsime, kaip sekasi išgyventi baravykinių (Boletaceae) šeimos baravykų (Boletus) genties valgomam grybui
paąžuoliui (Boletus luridus). Šie grybai
auga vasarą lapuočių miškuose, parkuose po
ąžuolais, pavieniai ar grupėmis po kelis žolėse,
šviesiose vietose. Baravykas staigiai išdygsta
po gausaus lietaus ir esant labai šiltam orui.
Paąžuolio vaisiakūniai yra mėsingi,
stambūs. Kepurėlė užauga iki 20 cm (mes radome ir su 25 cm skersmens), kuri iš pradžių
būna gaubta, vėliau plokščia, rausvai pilka,
aksomiška. Kotas stambus, oranžiškai raudonas. Trama gelsva, perlaužta. Vykstant oksidacijos procesui, ji mėlynuoja, vėliau išblunka.
Ne visiems paąžuoliams pavyksta užaugti
tokiems stambiems ir pradžiuginti praeivio
akį. Kai kurie vos išdygę jau būna sukirmiję.
Taip nutinka, kai dygstant grybams apie juos
skraido vabzdžiai. Jie padeda kiaušinėlius į

grybo kepurėlę, išsiritusios lervos minta grybiena ir ją ardo. Vėliau vabzdžių lervos sulenda į dirvožemį, kur virsta lėliukėmis, išauga
suaugėlis vabzdys.
Suirusiame baravyke įsikuria kitos
dvisparnių rūšys. Vabzdžiai veisiasi labai intensyviai. Kita vertus, jie padeda ir išplatinti
grybų sporas. Manoma, kad atskiros vabzdžių rūšys puolą specializuotą grybą. Jų gali
būti kelios generacijos per sezoną, o kai kurių
– ir tik viena.
Baravykuose aptinkamos kelios dešimtys
dvisparnių vabzdžių rūšių. Vien grybinių
muselių (Platypezidae) nustatoma iki 30,
grybinių uodukų (Mycetophilidae) – per
150 rūšių, iš kurių plačiau paplitusi Mycetophila fungorum rūšis.
Uodukai gyvena ant pūvančios medienos,
bet jų lervos vystosi ant grybų kepurėlių. Uodukai mėgsta drėgnesnį ir švelnesnį orą. Jei
orai būna labai sausi ir karšti (kaip buvo 2018
m. ir 2019 m.), paąžuoliai baravykai vasarą visai nedygo. Tuomet ir vabzdžių buvo negausu.

Saugomas didžiausias baravykas paąžuolis

Perpjautas mėlynuoja

Vabzdžių lervos

Pilnai suardytas
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Nenustebkite, kad sveikai atrodo baravyko
paąžuolio viršutinis sluoksnis, bet pajudinus
jis iškart suglemba. Sukirmijusiuose grybuose yra lervų išmatų, vyksta puvimo procesai,
įsivyrauja bakterijos bei grybai ardytojai, kurie
labai greitai suardo ir puikiausius baravykus.
Plačiausiai paplitę Hypomyces genties grybai.
Pelėsis – Hypomyces perniciosus.
Grybo sporos, pakliuvusios ant baravyko
paąžuolio kepurėlių, sukelia baltąjį arba
pūslėtąjį pelėsį. Kepurėlės apsitraukia balta
grybiena. Inkubacinis periodas 12–20 dienų,
kol pasirodo pirmieji ligos simptomai.
Esant optimaliai grybo vystymosi temperatūrai (25 0C) ir aukštam santykiniam oro
drėgnumui, baravykas suyra per 2 dienas. Šis
pelėsinis grybas ypač puola ir šiltnamiuose
auginamus pievagrybius.
H. chrysospermus sukelia geltonąjį
pelėsį. Apatinė grybo dalis apsitraukia geltonu arba šiek tiek rausvu pelėsio sluoksniu.
Pelėsis greit sunaikina grybą, skleisdamas į
aplinką nuodingų medžiagų.

Muselės apatinėje grybo pusėje

Hypomyces perniciosus vystymosi pradžia

bangos grigaliūnaitės nuotraukos

miškininkystė

Hypomyces rosellus

Bakterijų suardytas kotas

H. rosellus sukelia baltą, voratinklišką
pelėsį. Baravyko vaisiakūniai taip pat greit
suyra, o ardytojo sporos išsibarsto net ant žolės. Šių Hyphomyces grybų sporos plinta oro
srovėmis, jas perneša uodai bei grybautojai.
Rhizopus stolonifer (Mucoraceae
šeimos) labai plačios specializacijos juodasis
pelėsis, paplitęs aplinkoje ant įvairių maisto ir ne maisto produktų. Pelėsio sporos,
patekusios ir įsitvirtinusios grybuose, juos
supūdo, aplink plinta nemalonus kvapas.
Kepurėtuosius grybus suardo Aspergillus.

Hypomyces chrysospermus

Bakterijų plitimo pradžia

Hypomyces perniciosus ir H. chrysospermus

Pažeistas bakterijų

Botrytis, Mortierella, Penicillium, Trichoderma, Verticillium bei kitų genčių grybai.
Nors įprasta, kad pažeistų grybų žmonės
nerenka, bet tenka pastebėti, kaip renkami
ir sukirmiję baravykai. Tokius grybautojai
džiovina, sumala į miltus ir parduoda turguose. Mano, kad jie sveikatai nekenksmingi.
Patartume surinktų sveikų grybų sudorotos grybienos liekanas neišmesti, bet
išbarstyti savo gyvenamojoje aplinkoje
po ąžuolu, liepa ar beržu. Po metų ar kitų
turėsime nuosavą grybyną.

Rhizopus stolonifer
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Kam prireikė viešinti
prof. Tado Ivanausko tariamas nuodėmes
Dr. Algirdas RUTKAUSKAS

Šiemet Obelynei
sukanka 100 metų
LRT birželį rodė kelias laidas apie
pakaunėje esančią Obelynę – gamtininko
prof. Tado Ivanausko (1882–1970) daug
metų kurtą dendrologinę sodybą. Siekdama ją išsaugoti visuomenės poreikiams,
Kauno rajono savivaldybė 2019 m. perėmė
iš paveldėtojų 4 ha žemės sklypą su sodyba,
parku, sodu. Planuojama Obelynę skelbti
valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, atverti lankytojams.
Priminsiu, kad 1920 m. T. Ivanauskas
panemunėje iš parceliuojamo Marvos dvaro
įsigijo 8 ha žemės sklypą sodininkystės reikmėms. Kadangi Nemuno šlaituose augo daug
laukinių obelų, tai ir kilo sodybos pavadinimas – Obelynė. Jos sode auga apie 200 obelų,
kurias pasodino ar į laukines įskiepijo profesorius. Vėliau jis išvedė ir naujas obelų veisles.
Sodo pasididžiavimas – reta veislė Kaizeris
Vilhelmas bei išvesta lietuviška veislė Vytis.
Prie sodybos sukaupta ir gausi dendrologinė kolekcija. Vien spygliuočių auga apie
60 rūšių ir formų. Daug metų Obelynę glo-

Ringaudų bendruomenės nuotrauka

Profesorius su stirniuku (1950 m.)
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bojo LŽŪA Miškų ūkio fakultetas, studentai miškininkai čia vykdavo į talkas, mokėsi
pažinti sumedėjusius augalus. Pabūti Obelynėje buvo ir kiekvieno miškininko garbės
reikalas. Ir dabar lankytojus džiugina 1959
m. profesoriaus pasodinta metasekvoja, vienas seniausių planetos medžių – ginkmedis,
kiti reti augalai, išlikęs sodas.

Profesoriaus nuopelnai
ir atrandamos „nuodėmės“
Lig šiol niekas neabejojo, kad prof. T.
Ivanauskas – vienas žymiausių Lietuvos gamtininkų, kartu su kitais šviesuoliais kūręs Lietuvos valstybę, ugdęs specialistus. Gamtos
mokslus studijavo Peterburgo ir Sorbonos
universitetuose. Jo iniciatyva 1919 m. įkurtas
Zoologijos muziejus, 1923 m. – Kauno
botanikos sodas, 1929 m. – ornitologinė stotis Ventės rage, 1937 m. – Žuvinto rezervatas,
1938 m. – Kauno Zoologijos sodas. Redagavo
žurnalą „Medžiotojas,” parašė pirmas Teisingiausios medžioklės taisykles. Kartu su žmona
Honorata organizavo Kaune pirmąsias medžių sodinimo šventes, paukščių dienas.

Miškininkų Algirdo ir Mindaugo Navasaičių
parengtas leidinys

Profesorius dėstė keliose aukštosiose
mokyklose – VDU, VU, ŽŪA, KMI. Parašė
daug knygų, vadovėlių, straipsnių. Kelios
studentų kartos mokėsi iš jo tritomio Lietuvos paukščiai (1938–1954 m. bei papildyto
1957–1964 m.), kuris įvertintas 1959 m. valstybine premija.
Man studijuojant LŽŪA Miškų ūkio
fakultete teko klausyti profesoriaus dėstomų
paskaitų – žvėrių ir paukščių biologija,
medžioklės pagrindai. Profesorius šią temą
dėstė sklandžiai, be jokių užrašų. Net merginos
studentės dalyvaudavo jo organizuojamose
mokomosiose medžioklėse, daugelis jau studentais būdami tapome medžiotojais.
Profesoriaus netekome prieš 50 metų –
1970 m. birželio 1 d., palaidotas netoli savosios Obelynės – Tabariškių kapinėse.
Žinojome, kad tarybinė valdžia jo nemėgo dėl viešai minimų negerovių, kaip,
pavyzdžiui, platūs, numelioruoti socialistiniai laukai naikinantys agrarinį kraštovaizdį,
paukščių buveines. Prof. T. Ivanausko parašyti prisiminimai „Aš apsisprendžiu“ nepraėjo tarybinės cenzūros ir buvo išleisti tik
1994 m. bei pakartotinai 2010 m.
Laikraštyje „Kauno diena“ ( 2017 12 30)
buvo išspausdintas V. Skučaitės straipsnis
Tadas Ivanauskas – ne tik mokslininkas,
bet ir šaulys, skirtas paminėti jo 135-ąsias
gimimo metines. Jame apžvelgta ne tik
įvairiapusė mokslinė veikla, bet pažymimas

slemono paltanavičiaus nuotrauka

Istorija ir dabartis

Obelynės sodyba tarpukary ir dabartiniais laikais

T. Ivanauskas daug laiko praleisdavo miške

profesoriaus patriotiškumas. Žinant jo kilmę, T. Ivanauskas apsisprendė ir tapo vienu
iš aktyvių Lietuvos šaulių sąjungos kūrėjų,
kryptingai veikė žlugdant lenkų karinės
POW organizacijos užmačias.
Tačiau minint Obelynės įkūrimo
šimtmetį ir profesoriaus mirties 50-ąsias mirties metines, žymaus gamtininko vardas kai
ką ėmė nervinti. Ta pati „Kauno diena“ 2020
07 04 išspausdino vienos autorės parengtą
straipsnį Juodieji T. Ivanausko biografijos puslapiai. Jame įvardintos gamtininką
žeminančios „nuodėmės“: neparašęs disertacijų turėjo profesoriaus, akademiko vardus,
žavėjosi tarybiniais metais propaguojamu

gamtos pertvarkytoju, sodininku Ivanu
Mičiurinu, nepasmerkė tarybinio genetiko
Trofimo Lysenkos neigiamos veiklos, buvo
aktyvus medžiotojas, išliko ateistas, turėjo
net tris žmonas... Straipsnio pailiustravimui
panaudotos 2017 m. spausdintos laikraštyje
tos pačios nuotraukos...
Pirmiausia tokiems „žinovams“ reikia
priminti, kad profesoriaus vardas T. Ivanauskui buvo suteiktas, kaip ir kitiems to meto
mokslininkams, steigiant 1922 m. Vytauto
Didžiojo universitetą, o gamtos mokslų daktaro – įkuriant Mokslų akademiją. Ir dabar
tokie vardai suteikiami už svarbius mokslinius
darbus, parašytas knygas, vadovėlius.
Antra, „asfaltiniams gamtos sergėtojams“,
vykdantiems akcijas prieš miško kirtimus,
ėmė kliūti ir medžioklės. Bet profesorius
nebuvo kabinetinis gamtininkas: jis siekė iš
arti pažinti žvėrių ir paukščių biologiją, gyvenimo būdą, instinktus, mokė, kaip vykdyti
žvėrių selekciją bei organizuoti tvarkingą
medžioklės ūkį. Nesvaikite neklausiusieji
profesoriaus paskaitų: nei viena pasaulio
valstybė dar neuždraudė medžioklių, žvėrių
selekcinės atrankos. Nusiraminimui geriau
pažiūrėkite laidą „Tauro ragas”. O atlėgę
užsiimkite realiais darbais: dalyvaukite
želdinių sodinimo, miškų, vandens telkinių
valymo talkose, gyvūnų globos akcijose.
T. Ivanauskas buvo gamtininkasdarvinistas, todėl laikėsi nuostatos, kad
pati gamta tvarkosi (evoliucionuoja) be
antgamtinių jėgų (kad ir Dievo) malonės.
Galimai dėl tokių laisvamaniškų pažiūrų
jo nemėgo tarpukario laikų klerikalai ir
Krikdemų partija.

„Kauno dienos“ tinklapyje paskelbus
internetinį straipsnio tekstą, pasipylė komentarai. Liepos 10 d. jų suskaičiavau 114.
Dauguma internautų smerkia kažkieno
organizuotą kažkokiu tikslu šio gamtininko
viešą puolimą. Tačiau yra ir nesusigaudančių
šioje situacijoje...
Dėl prof. Tado Ivanausko išsakė savo
poziciją Lietuvos ornitologų draugija. Parašiau ir aš komentarus, taip pat A. Brukas, dar vienas kitas miškininkas, pažinoję
profesorių. Praėjo 50 metų nuo jo mirties. Ar
verta knaisiotis po jo biografiją, ieškoti būtų
ar nebūtų nuodėmių, siekiant nežinomų tikslų. Leiskime gamtininkui ramiai ilsėtis Tabariškių kapinėse.
Prof. T. Ivanausko kapas Tabariškių kapinėse
(paminklo autoriai – architektai Algimantas ir
Vytautas Nasvyčiai, skulptorius Stepas Šarapovas)
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Išėję
negrįžti
Gamtosauga
Nacionaliniam lankytojų centrui— jau 5 metai

N

acionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras gyvuoja jau 5 metus, pristatydamas
visuomenei Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus, rezervatus ir draustinius.
Lankytojų centro ekspozicija įrengta atraktyviai, organizuojamos ekskursijos ir edukacijos, tad
kasmet čia apsilanko apie 15 tūkstančiai lankytojų. Centre daugiausiai apsilanko moksleivių,
kuriems vedamos pamokos apie mūsų šalies kraštovaizdžio ypatumus, biologinę įvairovę ir
saugomas rūšis, aiškinama kodėl reikia saugoti gamtą. Mokytojai ir moksleiviai noriai renkasi
edukacijas ne tik apie saugomas teritorijas, bet ir apie balinius vėžlius, saugomus medžius ir
paukščius. Nacionaliniame lankytojų centre lankosi ne tik lietuviai, čia dažnai užsuka lankytojai
iš įvairiausių šalių, kuriuos domina gamtinis turizmas, mūsų krašto nacionaliniai ir regioniniai
parkai, natūrali gamta.
Svečiai gali susipažinti su saugomų teritorijų sistema, sukant susiliečiančius krumpliaračius.
Ne visi žino, kad Lietuvoje yra 5 nacionaliniai, 30 regioninių parkų, 3 valstybiniai gamtiniai ir 2
kultūriniai rezervatai, apie 300 draustinių, daugiau kaip 500 valstybės saugomų gamtos paveldo
objektų. Terminaluose pateikiama informacija apie saugomų teritorijų įdomybes ir keliavimo
galimybes padeda atrasti
ypatingas Lietuvos vietas.
Kiekvienas lankytojas tampa tarsi aktyviu dalyviu,
galinčiu liesti, klausyti, pajausti.
Kartą per mėnesį Nacionalinio lankytojų centre
organizuojami
renginiai
iš ciklo „Gamta po stogu“,
kur su lankytojais susitinka
garsūs gamtininkai M. Čepulis, S. Paltanavičius, M.
Survila ir kt.

Vištyčio vėjo malūnas atidarytas lankytojams

B

eveik prieš 100 metų pastatytas (1925 m.) vėjo malūnas dabar rekonstruotas Vištyčio
RP direkcijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM ir Vilkaviškio r.
savivaldybės pastangomis. Vilkaviškio r. savivaldybė su privačiu asmeniu Donatu Kazlausku
rado finansinių išteklių nupirkti malūną iš savininkų, o VSTT prie AM skyrė lėšas tvarkymo darbams, gautas iš ES struktūrinių fondų, ir malūną sutvarkė projekto „Kraštovaizdžio
vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)” lėšomis. Vištyčio RP direkcija prižiūrės malūną,
priims lankytojus ir ves edukacijas.
Pagyrų susilaukė malūno atnaujinimo darbus atlikusi įmonė UAB „Vilkasta“. Darbai
buvo atlikti kokybiškai, o malūnas netgi gali atlikti savo pagrindinę funkciją – malti miltus.
Malūnas itin svarbus vietos bendruomenėms, nes yra svarbi šio krašto istorijos dalis. Kadaise pusė Vištyčio apylinkių gyventojų šiame malūne malė grūdus iš kurių vėliau kepė duoną,
kuria maitino savo vaikus ir anūkus. Todėl restauruojant malūną buvo išsaugotas malūno
autentiškumas – malūno
pamatai, sienų ir stogo
konstrukcijos, kepurės ir
sienų medinės lentelės.
Pagal ikonografiją atkurti
malūno sparnai, restauruota ,,vėjų rožė“, taip pat
visi stalių gaminiai, išlikę
kaltinio metalo durų vyriai, sparnų ,,ketaus galva“
ir sukimo ratas.
VSTT inf.
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Dar pabūkim
Dar pabūkim Lietuvos padangėj.
Parymokim po senu klevu,
Dainas, pasakas prisiminkim
Ir širdyje – bus ramu.
Tėviškę savo aplankykim,
Priklaupkim prie tėvų kapų.
Savo gyvenimą apmąstykim,
Pasverkim prisiminimų jausmu.
Kas nušluostys ašaras
Nuo skriaudžiamų vaikų?
Kas paguos senolį paliktą
Be būsto, giminių?
Dar pabūkim Lietuvos žemelėj –
Mėnesienų ir žvaigždžių šaly.
Nėra kito gražesnio pasaulio
Už tą, kuriame dar gyveni.
Gediminas Isokas

Valstybės dienos išvakarėse, liepos 5 d.,
eidamas 90-uosius gyvenimo metus, mirė
Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos miškininkų sąjungos Garbės narys,
miškininkas, biologas, rašytojas Petras Gediminas Isokas. Vyresniosios kartos kolegos
Jį pažinojo kaip ilgametį buvusios Miškų
ūkio ir miško pramonės ministerijos ir jos
padalinių bei leidinio „Girios“ redakcijos
darbuotoją, daugelio populiarių visuomenei leidinių apie gamtą, medžioklę, mišką
ir miškininkystės istoriją autorių, vardinio
žinyno „Lietuvos miškininkai“ sudarytoją,
gamtosauginės prof. Česlovo Kudabos premijos laureatą, jaunųjų miško bičiulių judėjimo
rėmėją, įdomų pašnekovą bei eilių kūrėją.
Gediminas buvo kilęs iš Utenos krašto
Užpalių apylinkių, Baltakarčių kaimo. Baigęs Užpalių septynmetę mokyklą, paskatintas miškininko brolio Jono, jis atvažiavo
mokytis į Vilniaus miškų technikumą, kuriame 1949 m. įgijo baigimo diplomą.
Pokaryje stingant profesionalių miškininkų, 1949 m. laidos Vilniaus miškų technikumo absolventai buvo skiriami į įvairias
pareigas. Nors tekdavo patirti nemažai
vargo, įvairių išbandymų, jie greitai kilo karjeros laiptais, įgijo gamybinės patirties. Girininkijose stigo net rašymo popieriaus, todėl
įvairius raštus tekdavo rašyti ant išlikusių
prieškarinių girininkijų raštų antros pusės.
Sėkmingai susiklostė profesinė karjera ir
Gediminui Isokui. Padirbėjęs dvejus metus

Išėję negrįžti

Petras
Gediminas
Isokas

1931 02 23 – 2020 07 05

girininko padėjėju tuometinėje Panevėžio
miškų ūkio Novaršonių girininkijoje, 1950
m. birželio pradžioje miškų ūkio ministro
A. Matulionio nurodymu buvo perkeltas
šiomis pareigomis į prie Vilniaus esančią
Riešės girininkiją, kuri tuo metu priklausė
Nemenčinės miškų ūkiui. Nuo 1952¬ m.
paskirtas Vilniaus miškų ūkio miško apsaugos inspektoriumi. Po metų Gediminą
pakvietė dirbti į Vyriausiąją miškų ūkio
valdybą inžinieriumi. 1957–1967 m. dirbo
įkurtoje Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje vyresniuoju kadrų inspektoriumi.
Turėdamas įgimtą polinkį aprašyti stebimą aplinką, analizuoti gyvenimo įvykius,
gilintis į istoriją, Gediminas dar 1955 m.
parengė pirmą knygelę apie Nemenčinės
miškų ūkį, o nuo 1959 m. aktyviai rašė į
spaudą straipsnius, apybraižas, ėmėsi ir
literatūrinės kūrybos gamtos tematika, kuri
buvo skirta jaunajai kartai. Rengė gamtosauginio švietimo laidas radijui.
Kadangi ministras A. Matulionis nemažai dėmesio skyrė miškininkystės spaudai,
gamtosauginiams leidiniams, pats į juos
rašė, tai daryti skatino ir pavaldinius, globojo rašančius. Ministro paskatintas Gediminas neakivaizdiniu būdu 1966 m. baigė
Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, įgijo
botaniko, biologijos mokytojo kvalifikaciją.
1967 m. paskirtas ministerijos Kadrų skyriaus viršininku. Šios pareigos leido jam
kelionėse, kitoje neformalioje aplinkoje
artimiau bendrauti su ministru, padiskutuoti ir apie visuomeninius įvykius, išleistas
knygas, spaudoje gvildenamas temas,
išsakyti pastabas kai kuriais miškininkystės
klausimais. Pasak Gedimino, nors būdamas
ūmaus būdo, ministras neįsižeisdavo ant
pavaldinio dėl aštresnės nuomonės, laikė

jį lygiaverčiu pašnekovu. Juolab, kad nuo
1969 m. G. Isokas buvo priimtas į Lietuvos
rašytojų sąjungą.
Atkūrus 1970 m. mėnesinį miškininkystės biuletenį „Girios“, G. Isokas iki 1975
m. dirbo vyr. redaktoriaus pavaduotoju, būrė
kūrybinį kolektyvą, į redakciją pritraukė
literatūrinių darbuotojų pareigoms prozininkus Bronių Radzevičių, Juozą Aputį,
kitus literatus. Tai pagyvino „Girių“ turinį,
didino leidinio skaitomumą.
Miškininkystės spauda Gediminas domėjosi ir dirbdamas ministerijos EPTK biure
biurokratinį darbą, nuo 1991 m. rinktas
atkurto žurnalo „Mūsų girios“ redakcinės
kolegijos nariu.
Respublikinei spaudai jis pateikė per
400 straipsnių, išleido daugiau nei 30 knygų.
Publicistinėje kūryboje verti dėmesio ir dabar jo parengti vaikams leidiniai „Šimtas
girios mįslių“ (1960 m.), „Šimtas botanikos mįslių“ (1968 m.), „Grybų karnavalas“
(1970 m.), „Kur skraido sfinksai“ (1972 m.),
kiti leidinukai. Kiek vėliau gimė ir didelės
apimties monografinės knygos apie miškų,
medžioklės istoriją, gamtos paminklus.
1994 m. išvydome „Girių poemą“, 1995
m. „Lietuvos gamtos paminklus“, 2001 m.
,,Enciklopedinę miško knygą“, 2006 m. „Lietuvos girių ir medžioklės istoriją“, tebesinaudojame iki šiol 1997 m. išleistu dvitomiu
biografiniu žinynu „Lietuvos miškininkai“.
Kartu su bendraautoriais parengė buvusių
Kėdainių (1999 m.), Kauno (2008 m.), Trakų
(2008 m.), Nemenčinės miškų urėdijų (2010
m.) istorinės raidos leidinius.
Gediminui nebuvo svetima laisva
kūrybinė mintis: 1999 m. gimė poema
„Vytautas Didysis“, 2005 m. išleistas su
miškininkais siejamas romanas „Šilėnai“.

Įvairiuose leidiniuose spausdinti eilėraščiai,
miniatiūros apie gamtą, mišką, tėvynę.
G. Isokas 1995 m. buvo paskatintas
premija už geriausią knygą gamtos tema
(„Kur lizdelį sukti“), 2009 m. Jam skirta LR
Vyriausybės kultūros ir meno premija už
bendrą produktyvią kūrybinę veiklą.
O už gamtosauginę edukacinę veiklą
dar 1978 m. buvo suteiktas šalies nusipelniusio gamtos apsaugos darbuotojo vardas,
2006 m. skirta Česlovo Kudabos premija,
Lietuvos miškų sąjunga suteikė Jam Garbės
nario vardą.
Sekdamas tėčio ir dėdės pavyzdžiu,
studijuoti miškininkystę pasirinko ir sūnus
Gintautas: baigęs 1979 m. LŽŪA Miškų ūkio
fakultetą, iki nepriklausomybės atkūrimo
dirbo kartu su tėčiu ministerijos EPKT
biure, vėliau gamtosaugoje. Pomėgį gamtai
paveldėjo ir dukra Indrė.
Laisvalaikiu, kol leido jėgos, Gediminas mėgo buvoti prie Trakų įsigytoje sodyboje: čia sėmėsi kūrybinio įkvėpimo,
įveisė nemažą dendrokolekciją-parką, kurią
išsamiai pristatė „Mūsų giriose“.
Dažnai užsukdavo į „Mūsų girių“ redakciją, domėjosi žurnalo leidybos reikalais,
Miškininkų sąjungos veikla, miškininkų gyvenimu, pasidalindavo savo kūryba. Jo laukdavome kaip malonaus svečio, kolegos.
Atmintyje buvęs mūsų kolega išliks
visada žvalus, geros nuotaikos, draugiškas,
paslaugus, įprasminęs savo gyvenimą gausiu
kūrybiniu palikimu.
Liepos 9-ąją, skambant kanklių muzikai ir dainai, kurią atliko miškininkas
Rimantas Klimas, su Velioniu atsisveikinti
atėję miškininkai, buvę bendradarbiai,
bičiuliai, artimieji išlydėjo Gediminą Isoką
paskutinėn kelionėn – į Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelį.
Vaclovas TREPĖNAITIS

Dėl LMS Garbės nario, miškininko,
rašytojo Gedimino Isoko netekties nuoširdžiai užjaučiame Velionio žmoną Aloyzą, dukrą Indrę,
sūnų Gintautą, kitus artimuosius –
Lietuvos miškininkų sąjunga,
buvę bendradarbiai,
žurnalo „Mūsų girios“
redakcijos darbuotojai
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Žodis
skaitytojui

Gerieji daržo, sodo ir sodybų gynybos priemonių prekeiviai gali
džiūgauti. Virš mūsų ąžuoliukų, berželių, lazdynų ir kitų sodybos puošmenų vėl ėmė tvenktis juodi debesys.
Į upelį, meiliai vadinamą ravu (prieš gerą pusšimtį metų jį švelniai
išgvoltavojo sovietinė melioracija), sugrįžo aštriadančiai bebrai... Rupūžiokas ožys savo valdų riboženkliui pasirinko derlingiausią šilauogių
krūmelį, o jo sugyventinė, ragana ožka, pavasarį, vietoje salotų, sušlemštė
brangiausių kolekcinių tulpių lapus su visais žiedpumpuriais. O dar pernai tų pačių tulpių gražiausius padžiautus svogūnėlius sušlemštė smulkios
ūsuotosios niekšelės – pelės. Besotis barsukas vėl sliekavo išpuoselėtoje vejoje. Kitas gurmanas, kurmis, mėgsta lankyti sliekų ir šiaip lervų restoranus
po gražiausių akantų, arunkų, astilbių ir astrancijų bei brunerų šaknimis.
Chuliganė kiaunė visą naktį vėl kėlė bardaką palėpėje, o paryčiais, kaip
visada, nusilengvino ant prabangiausio ir mylimiausio lauko baldo –
ąžuolinio pusryčių, pietų, vakarienės ir šiaip kavos gurkšnojimo stalo.
Karosiukų vagišiai garniai – ir pilkis, ir baltasis – vėl be leidimo puotavo mūsų kūdroje. Špokų gauja, atsidėkodama už nemokamas špokinyčias,
švariai apšvarino sodybos trešnes ir vyšnias. Kietakatis genys suniokojo dar
pora sodybos inkilų. Bestijos širšės jau puola pirmuosius alyvinius.
Skruzdėlių orda savo daugiabutį įsirengė sodybos naujoko – arbūzo
šaknyne. Landžiosios vapsvos kažkodėl įsitikinusios, kad stiklinė obuolių
sulčių ar kokalos, palikta ant to kiaunės dergamo stalo, priklauso joms.
Jau pasirodė pirmieji širšuolai. Mano brangiausiąją, juos pamačius,
ištinka isterija. Sodybos šabakštynai ir ją supanti nešienauta pieva (šiemet
joje be griežlių, kurapkų, girdėjosi ir putpelė) knibžda kraujo ištroškusios
erkės. Lėtapėdės sraigės ir jų gizeliai, visokio plauko šliužai, visą vasarą
kruopščiai gražiomis skylėmis dekoruoja puošniausių melsvių lapus.
Dėkui Dievuliui, Alantos parapijos dar nepasiekė aristokratiškai
skambančio vardo savininkas – luzitaninis arionas.
Taip ir leidžiam pandeminius metelius. Laukiu nesulaukiu rugpjūčio.
15-osios rytą su bendraminčiais pagąsdinsim anteles, vakare pasėdėsiu
prie ravo. O visą rugpjūtį medituosim prie didžiausios sodybos puošmenos
– budlėjos (žiūr. nuotr.). Dar vadinamos rudenine alyva arba drugelių
medžiu. Ir, žinoma, džiaugsimės stebėdami du gražuolius dvynukus – tos
raganos ožkos šių metų stirniukus.
Na, o, jeigu Dievulis ir Klimato Atšilimas padovanos tikrą žiemą, vėl
pripildysime kiemo puošmeną didžiulę lesyklą ir, šabakštyno pakraštyje,
kurapkėlėms
suręsim dailią eglišakių palapinę.
								
Eugenijus Tijušas
P. S. Kažin, kas geriau? Aklai mylėti gamtą (geriausia per atstumą)?
Visa širdimi nekęsti tarakonų, gyvačių ir visokių kitokių šliužų? Ar mokėti
džiaugtis tave supančia gamta, nepamirštant ir savo rūšies interesų?

G

yvenimo šurmuly, kuomet vis garsiau skamba prieštaravimai tarp skirtingai gyvūnijos
apsaugą suprantančių, tačiau iš esmės siekiančių tų
pačių tikslų, gamtos mylėtojų grupių, naujo muziejaus pristatymas tai mūsų, miškininkų–medžiotojų
šeimos, argumentas bendroje diskusijoje.
Tam, kad geriau suprastume ką norime išsaugoti,
visų pirma turime gerai pažinti. Ir to pažinimo
niekuomet nebus per daug. Gyvūnija nėra iš akmens iškalta. Tęstinumas garantuojamas tik per
atsinaujinimą. Perteikdami savo sampratą apie
šiuolaikinę medžioklę ir civilizuotais būdais naudodami gyvūnus, mes prisidedame prie jų išsaugojimo.
Skirmantė ir Valdas Danilevičiai
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mEDŽIOKLė

Gamtos muziejus Ažvinčiuose
Gamtos muziejaus atidarymo proga sveikinimo žodį tarė LMŽD pirmininkas Jonas Talmantas

Gamtos muziejaus adresas:
Ignalinos r., Kazitiškio sen.,
Ažvinčių k., Ažvintės g. 22
Darbo laikas: III-VII 10- 17 val.
Tel. +370 610 44228

2020 liepa

29

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

UAB „MMC Forest“
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Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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HUSQVARNA T540i XP® IR 540i XP®

MES STIPRESNI, NEI
BET KADA ANKSČIAU
#wearebatterypower
HUSQVARNA 540i XP®
„Husqvarna 540i XP®“ yra galingas ir efektyvus akumuliatorinis
grandininis pjūklas, prilygstantis profesionaliam 40 cm3 benzininiam
pjūklui. Idealiai tinka mažiems ir vidutinio dydžio medžiams sklandžiai ir
efektyviai pjauti.

649 Eur

