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ESPO konvencijos šalių susitikimui – 
ąžuolų giraitė Ukmergėje

ESPO konvencijos 30 metų sukakčiai ir jos šalių 
8-jam susitikimui, kuris gruodžio 8–11 d. vyks Vilniuje, 
įprasminti laikinasis aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, 
viceministrė Justina Grigaravičienė, ministerijos Taršos 
prevencijos politikos grupės specialistai su Valstybinių 
miškų urėdijos miškininkais lapkričio 18  d. pasodino 
ESPO ąžuolų giraitę Ukmergės rajone. Prie ąžuolų giraitės 
pastatyta atminimo lenta. 

Aplinkos apsaugos problemos nepaiso valstybių sienų, 
todėl jas efektyviai spręsti galima bendromis šalių pastango-
mis. Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo pasauliniu 
mastu buvo priimta 1991 m. Suomijoje, Espo mieste ir pa-
vadinta šio miesto vardu. Dabar ji vienija 44 valstybes. 

Konvencijos tikslas – išvengti neigiamo planuojamos 
ūkinės veiklos tarpvalstybinio poveikio aplinkai, taip pat 
šį poveikį sumažinti ir kontroliuoti. Ji numato išsamias 
tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo taisykles ir 
jų procedūrinius reikalavimus. Konvenciją ratifikavusios 
šalys turi pranešti kaimyninėms valstybėms apie planuoja-
mas ūkines veiklas, galinčias turėti tarpvalstybinį poveikį 
aplinkai, suteikti kitų valstybių institucijoms ir visuomenei 
su tuo susijusią informaciją ir sudaryti galimybę dalyvauti 
poveikio aplinkai įvertinime. 

Vilniuje vyksiančiame susitikime dalyvaus daugiau 
nei 50 šalių atstovai, bus paminėta šios konvencijos pri-
ėmimo 30 metų sukaktis, priimti svarbūs sprendimai, 
susiję su šios konvencijos taikymu ir įgyvendinimu. Laiki-
nasis aplinkos ministras Kęstutis Mažeika palinkėjo, kad 
ESPO konvencija būtų stipri ir ilgaamžė, kaip jos garbei 
pasodinti ąžuoliukai, ir primintų ateities kartoms, kaip 
svarbu saugoti ir puoselėti gamtą. 

Parengta pagal AM inf. 
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Lapkričio 6 d. nuotoliniu būdu surengtas 
LMPF Tarybos, kurią sudaro 33 nariai, posėdis. 
Jame LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pateikė  
informaciją apie LPSK veiklos aktualijas po LR 
Seimo rinkimų. Posėdyje  svarstyti klausimai 
dėl nuolatinio abipusio keitimosi informacija 
tarp Jungtinės atstovybės ir profesinių sąjungų,  
dėl būtinybės atnaujinti susitarimą dėl VMU 
veikiančių profesinių sąjungų jungtinės 
atstovybės sudarymo bei dėl profesinių 
sąjungų, pakeitusių pavadinimus,  įstatus ar 
valdymo organus,  perregistravimo Registrų 
centre eigos. Patenkintas įmonės FurnMaster 
darbuotojų naujai įkurtos profesinės sąjungos 
prašymas priimti ją į Lietuvos miško ir miško 
pramonės darbuotojų profesinių sąjungų 
federaciją bei aptarti kiti klausimai.

Lapkričio 9-10 d. Europos miškų insti-
tutas, Vokietijos federalinė maisto ir žemės 
ūkio ministerija, Šveicarijos federalinis miškų, 
sniego ir kraštovaizdžio tyrimų institutas, 
Federalinis aplinkos biuras surengė seminarą 
„Kaip subalansuoti miškininkystę ir biologinės 
įvairovės išsaugojimą? Vaizdas visoje Euro-
poje“, kuriame pristatyta to paties pavadinimo 
studija ir atlikta analizė. Antroji diena skirta 
vyriausybių, akademinės bendruomenės, 
miškų pramonės, miškų savininkų, gamtos 
apsaugos organizacijų atstovams, aptartos 
novatoriškos ir praktiškos Europos miškų 
politikos koncepcijos, siekiant didesnio miškų 
tvarumo ir bendradarbiavimo su skirtingo-
mis ES valstybėmis narėmis, diskutuota, kaip 
spręsti uždavinius, susijusius su gamtos apsau-
gos integravimu į miškininkavimą. 

Lapkričio 19 d. naujos kadencijos LR Sei-
mas patvirtino komitetų sudėtį ir jų vadovus. 
Aplinkos apsaugos komitete – 10 Seimo narių.  
Komiteto pirmininke patvirtinta Tėvynės 
sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narė Aistė Gedvilienė, nariais – 
Kasparas Adomaitis, Aidas Gedvilas, Ligita 
Girskienė, Linas Jonauskas, Arvydas Nekrošius, 
Andrius Palionis, Justinas Urbanavičius, 
Romualdas Vaitkus, Arūnas Valinskas.    

Lapkričio 20 d. LR Seimo Aplinkos apsau-
gos komitetas ir Medienos produktų gamy-
bos inovacijų klasteris surengė tarptautinį 
inovacijų forumą „Europos naujasis žaliasis 
kursas – galimybė Lietuvai tapti globaliu tvarių 
medinių pastatų gamybos ir eksporto centru“. 
Kaip statybų sektorius gali prisidėti prie pov-
eikio aplinkai mažinimo, kalbėjo Lietuvos ir 
užsienio ekspertai: Europos Komisijos narys 

Virginijus Sinkevičius, LR Seimo narys Si-
monas Gentvilas, Vilniaus miesto savivaldybės 
meras Remigijus Šimašius, VMT direktoriaus 
pavaduotojas dr. Albertas Kasperavičius, dr. Hu-
bert Rhomberg ir kiti (plačiau – 6 p.). Inovacijų 
forumo tiesioginė laida buvo transliuojama LR 
Seimo „Youtube“ paskyroje. 

Lapkričio 25 d. Valstybinių miškų urėdijos 
elektroninėje medienos pardavimų sistemoje 
(EMPS) baigėsi 2021 m. I pusmečio aukcionai 
pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudary-
ti: pirkėjai įsigijo 98,1 proc. VMU pasiūlytos 
medienos, kurios kaina vidutiniškai padidėjo 
20 proc. Likusiam neparduotam medienos 
kiekiui bus skelbiami pakartotiniai aukcionai, 
kurie vyks šių metų gruodžio mėn. pabaigoje 
(plačiau – 12 p.). 

Lapkričio 27 d. Žuvinto biosferos rezervate 
lankęs šalies prezidentas Gitanas Nausėda 
pažymėjo, kad šios unikalios Lietuvos vietovės 
išsaugojimas bus pirmas rimtas darbas 
būsimam aplinkos ministrui.

■ Aplinkos ministerija skyrė iki 1,8 mln. 
eurų ES struktūrinių fondų lėšų vieningai in-
formacijos apie biologinę įvairovę rinkimo, 
tvarkymo, analizės ir pateikimo visuomenei 
sistemai – Biologinės įvairovės informacinei 
platformai – sukurti.

Projektą planuojama įgyvendinti per 3 me-
tus. Bus sukurtos naujos arba modernizuotos esa-
mos skaitmeninės paslaugos: duomenų apie sau-
gomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, invazines 
ir svetimžemes rūšis tvarkymas, pranešimų apie 
vilkų sumedžiojimą ir apie didžiųjų plėšrūnų 
buvimo vietą teikimas, medžiojamųjų gyvūnų 
apskaitos duomenų ir sumedžiojimo ataskaitų 
teikimas, sumedžiojimo limitų skyrimas, gyvū-
nų laikymo nelaisvėje ataskaitų teikimas, žuvų 
įveisimo, sugavimo ir mokslinių tyrimų ataskaitų 
duomenų tvarkymas.

■ Aplinkos ministerija, remdamasi Cent-
ralizuoto vidaus audito skyriaus atliktu pa-
tikrinimu, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą 
dėl galimo piktnaudžiavimo Žuvinto biosferos 
rezervate sudarant sutartis su privačiais as-
menimis. Po šio audito ir vėliau atlikto tarny-
binio patikrinimo buvo atleistas iš pareigų 
nuo 2002 m. rezervatui vadovavęs direktorius 
Arūnas Pranaitis.

■ Įgyvendinant ES finansuojamą projektą, 
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų 
tarnybiniuose automobiliuose bus įrengtos 153 
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mobiliosios kompiuterizuotos darbo vietos, 
o aplinkosauginei kontrolei didžiausiuose vi-
daus vandens telkiniuose ir Baltijos jūroje bus 
skirti 6 nauji kateriai. Tai leis padidinti aplinkos 
apsaugos valstybinės kontrolės efektyvumą. 
Funkcijoms vykdyti pareigūnams būtinos 
šiuolaikinės darbo ir saugumo priemonės 
(mobiliosios darbo vietos, įvairi IT įranga, 
interaktyvūs žemėlapiai, dronai, naktinio 
matymo prietaisai, šarvinės liemenės).

Projektą numatyta įgyvendinti per 1,5 
metų, jam beveik 1,5 mln. eurų  skiriama iš 
ES Sanglaudos fondo.

■ Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
su partneriais iš Austrijos ir Prancūzijos tei-
kia paraišką Dvynių programai, kuri skirta 
ES šalių gamtosauginę ir vadybinę patirtį 
perteikti Armėnijai. 

■ Lietuvos ornitologų draugija su partne-
riais iš Suomijos, Estijos, Vengrijos, Graikijos 
pradeda įgyvendinti 5 metų trukmės projektą 
„Mažosios žąsies svarbiausių teritorijų tink-
lo apsauga prisitaikant prie klimato kaitos“. 
Mažosios žąsies rūšis priskiriama globaliai 
nykstančių paukščių kategorijai ir atsidūrė 
ties išnykimo riba.

■ Žemės ūkio ministerija patikslino ES 
paramai gauti paraiškų rinkimo grafiką ir 
numatė, kad 2020 m. gruodžio 16–30 d. bus 
galima miškų savininkams teikti paraiškos 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos didelio populiarumo susilauku-
siai priemonei „Investicijos, kuriomis didi-
namas miškų ekosistemų atsparumas ir 
aplinkosauginė vertė“ – jaunuolynų ugdymui. 

■ Vykdant nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2022 
m. kovo 31 d. tarptautinį LIFE projektą  Nu-
triBiomass4LIFE – „Žiedinės ekonomikos 
modelis dideliems miestams – vandenva-
los dumblas ir biomasės pelenai į biomasę 
– biomasė į atsinaujinančią energiją“, šiemet 
Lietuvoje pasodinta apie 500 tūkst. tuopų 
sodinukų. Projekte dalyvauja 6 partneriai: 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų institu-
tas, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas 
(Augalininkystės ekologijos katedra), Lie-
tuvos miško ir žemės savininkų asociacija, 
bendrovės „Vilniaus vandenys“, „Pramonės 
energija“, „Pageldynų plantacija“. 

■  Valstybinės miškų tarnybos duo-
menimis, šiemet valstybiniuose miškuose 
žalingiausio eglės liemenų kenkėjo žievė-

graužio tipografo židinių užfiksuota 25 proc. 
mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. 
Jie registruoti 821 ha plote (2019 m. – 1093 
ha), kur nudžiovinta apie 30 tūkst. m3 eglių. 
Šių židinių plotai šiemet mažėjo VMU 
20 regioninių padalinių miškuose, bet 
6 regioninių padalinių – išaugo. Rudenį 
gausiausiai žievėgraužio tipografo židinių 
užregistruota Joniškio, Trakų ir Dubravos re-
gioniniuose padaliniuose, o pažeistų medžių 
gausiausiai iškirsta Joniškio, Šalčininkų ir 
Panevėžio regioniniuose padaliniuose. 

■ Lapkričio mėnesį Valstybinės miškų 
tarnybos Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus specialistai vykdė pušų spyglius grau-
žiančių kenkėjų monitoringą Lietuvos 
pietinės dalies pušynuose, kur buvo apskai-
tomi miško paklotėje žiemojantys kenkėjai: 
pušinis verpikas (Dendrolimus pini L.), 
pušinis pelėdgalvis (Panolis flammea Den. 
et Schiff.), pušinis sprindis (Bupalus pi-
niarus L.) ir paprastasis pušinis pjūklelis 
(Diprion pini L.). Šių spyglius graužiančių 
kenkėjų apskaitų vykdymui pušynuose yra 
parinktos pastovios vietos VMU Veisiejų 
regioninio padalinio Druskininkų, Grūto, 
Kabelių, Latežerio, Merkinės, Norulių 
girininkijose ir Varėnos regioninio pada-
linio Marcinkonių, Perlojos, Zervynų giri-
ninkijose. Monitoringo tikslams spyglius 
graužiančių kenkėjų apskaitos vykdomos 
tuose medynuose, kuriuose pirmiausia pra-
sideda šių kenkėjų pirminių išplitimo židinių 
pagausėjimas ir jie ankščiau buvo sudarę 
masinio dauginimosi židinius. Apskaitos iš 
viso buvo atliktos 60 pastovių vietų: 23 vie-
tose Varėnos regioniniame padalinyje ir 37 
vietose Veisiejų regioniniame padalinyje.

■  Valstybinių miškų medynai per pas-
taruosius penkerius metus nuo vėjo labiau-
siai nukentėjo šiemet. Valstybinės miškų 
tarnybos lapkričio 10 d. duomenimis, vėjo 
pažeistų medynų plotas siekia 5,4 tūkst. ha 
ir buvo didesnis už bendrą 2016–2019 m. 
pažeistą plotą (5,2 tūkst. ha).

Daugiausia medynų vėjas šiemet pažeidė 
VMU Šilutės (993 ha), Raseinių (581 ha), 
Trakų (481 ha), Mažeikių (403 ha), Joniškio 
(391 ha), Tauragės (387 ha) ir Kretingos (337 
ha) regioniniuose padaliniuose. 

Sanitariniai kirtimai atlikti 5,2 tūkst. ha 
plote, iškirsta apie 97 tūkst. m3 medienos. 
Daugiausia išverstų ir nulaužtų medžių bu-
vo sutvarkyta VMU Raseinių (8626 m3), 
Tauragės (7792 m3), Panevėžio (7698 m3), 

Kretingos (7294 m3) ir Nemenčinės (6468 
m3) regioniniuose padaliniuose.

Gruodžio 8 d. Aplinkos ministerija organi-
zuoja miškų politikai skirtą diskusiją „Lietu-
vos miškai po 2020 m.: privačios nuosavybės 
ir viešojo intereso santykis miškų ūkyje“.

Gruodžio 17 d. LAMMC doktorantas 
Benas Šilinskas gins žemės ūkio mokslų 
miškotyros mokslo krypties daktaro diser-
taciją „Paprastosios eglės (Picea abies (l.) 
karst.) ir paprastosios pušies (Pinus syl-
vestris l.) medienos savybių priklausomybė 
nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros 
priemonių“ (šio darbo mokslinė vadovė – 
dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė); gruo-
džio 18 d. LAMMC doktorantė Gintarė 
Bajerkevičienė gins gamtos mokslų ekologi-
jos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro 
disertaciją „Skirtingų medžių rūšių ir jų 
populiacijų atsakas ir plastiškumas jauname 
amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir 
kitų streso veiksnių poveikyje“ (mokslinis 
vadovas – prof. dr. Alfas Pliūra). Su šiomis 
disertacijomis galima susipažinti Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto 
Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro bibliotekose.

■  Sosnovskio barščiui naikinti Aplinkos 
ministerija 16 savivaldybių skyrė daugiau 
kaip 556 tūkst. eurų iš Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos. Šių savivaldybių ad-
ministracijos ir Aplinkos projektų valdymo 
agentūra finansavimo sutartis turi pasirašyti 
iki š. m. pabaigos.

Projektus reikės įgyvendinti ne ilgiau 
kaip per 3 metus. Sosnovskio barštis bus 
naikinamas tik valstybei ar savivaldybei 
priklausančiuose žemės sklypuose pagal 
parengtą jo populiacijos gausos reguliavimo 
veiksmų planą. 

Prarastą 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Rokiškio regioninio padalinio 
valstybinio miškų pareigūno 

spaudą Nr.19/26, 
skirtą pagamintai žaliavinei 

medienai ženklinti, 
laikyti negaliojančiu.
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Europos Naujasis žaliasis kursas 
ir Lietuvos galimybės
LR Seime lapkričio 20 d. vyko tarptautinė konferencija „Europos Naujasis žaliasis kursas – galimybė Lietuvai tapti globaliu tvarių 
medinių pastatų gamybos ir eksporto centru“, kurioje užsienio ir Lietuvos ekspertai siūlė naujai Vyriausybei bei atsakingoms 
valstybės institucijoms keisti požiūrį į klimato kaitos padarinius, ypač griežtinant taršaus statybos sektoriaus reguliavimą. Fo-
rume kalbėta, kaip statybų sektorius gali prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo, kokie įmanomi inžinerinės medienos sprendi-
mai pastatams ir kokias galimybes turi Lietuva tapti globaliu tvarių medinių pastatų gamybos bei eksporto centru. 
Statistikos duomenimis, išsivysčiusiose valstybėse pastatai išskiria beveik 40 proc. viso šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, 
o tokios standartinės statybų medžiagos kaip plienas ir betonas reikšmingai prisideda prie CO2 emisijų. Pirmąkart šalyje tokia 
tema surengtos konferencijos metu atkreiptas dėmesys į tai, kad įprastas statybos medžiagas pakeitus organinėmis, kurių pa-
grindas – medienos gaminiai, statybos sektorius turi galimybę tapti efektyviai su klimato kaita kovojančiu sektoriumi. Tarptautinį 
forumą organizavo Medienos produktų gamybos inovacijų klasteris ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas, konferencijos mo-
deratorius – Medienos produktų gamybos inovacijų klasterio konsultantas Paulius Milčius. 

daugiau dėmesio 
medienos gaminiams
Europos komisijos nario, atsakingo už 

aplinkosaugą, vandenynus ir žvejybą, Vir-
ginijaus Sinkevičiaus teigimu dabartiniu 
metu Lietuva turi gerą galimybę pasinaudoti 
Europos žaliuoju kursu. (Europos žaliasis 
kursas yra veiksmų gairės, kaip užtikrinti 
ES ekonomikos tvarumą. Tai bus pasiekta 
klimato ir aplinkos problemas paverčiant 
galimybėmis visose politikos srityse ir 
užtikrinant, kad perėjimas būtų teisingas ir 
patrauklus visiems.)

„Dauguma žmonių jau suvokė, kad tai 
ilgalaikė strategija ilgalaikiam tvarumui. Ka-
dangi šiuo metu visas pasaulis apimtas Co-
vid-19 pandemijos, todėl, manau, jog prireiks 
dviejų metų Europai grįžti prie pradinio lygio 
ir žaliasis kursas ilgai išliks svarbus gaivinant 
ekonomiką. Žaliasis kursas yra puiki nauja 
strategija, kuri turi daugybę elementų galinčių 
pagyvinti pramonę, sukurti naujas darbo 
vietas. Ji tampriai susijusi su atsinaujinančia 
ekonomine sistema – žiedine ekonomika, 
kurioje išteklių ir atliekų sąnaudos, emisi-
jos ir energijos praradimai yra sumažinami 
juos teisingai valdant ir sujungiant į uždarą 
energijos ir medžiagų grandinę.“ – teigė savo 
pranešime „Europos naujasis žaliasis kursas“ 
eurokomisaras V. Sinkevičius. 

Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma 
sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą 
pažangiu produktų projektavimu, pakar-
totiniu produktų naudojimu ir taisymu, per-
dirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais 
verslo modeliais, kurie, pavyzdžiui, kaip 

alternatyvą gaminio įsigijimui siūlo jo nuo-
mos, skolinimo ar dalijimosi juo paslaugą. 
Šiuo metu pasaulio ekonomika yra tik 9 
proc. žiediška. 

Anot V. Sinkevičiaus, statybos sektorius 
sukuria apie 9 proc. Europos Sąjungos BVP, 
tad jo indėlis į žiedinę ekonomiką yra itin 
svarbus. Priimti nauji sprendimai pastumėtų 
statybos sektorių pereiti nuo įprastų medžiagų 
naudojimo statybose prie organinių. 

„Pirmiausia reikalingas geras planavi-
mas. Daugybėje Europos šalių įmonės su-
pranta, kokį poveikį jų veiksmai gali daryti 
klimatui, todėl imasi įgyvendinti pažangias 
priemones“, – konferencijos metu sakė V. 
Sinkevičius. Reikia galvoti kaip ekonomiką 
auginti taip, kad ji būtų kuo tvaresnė. „Pir-
miausia kalbama apie kitų kuro rūšių 
naudojimą vietoj iškastinio kuro. Ir statybinės 
medžiagos, visų pirma medis, gali suvaidinti 
svarbų vaidmenį. Yra labai daug galimybių 
panaudojant, sakykime, medines konst-
rukcijas statyboje. Kalbama ir apie pačias 
įvairiausias medienos panaudojimo formas, 
įskaitant pakuotes,“ – teigė eurokomisaras.

Žiedinės ekonomikos kontekste ypač 
svarbią vietą užima miškai, todėl Europos 
žaliojo kurso strategija neatsiejama nuo ES 
miškų strategijos ir Europos Komisija suin-
teresuota miškų išsaugojimu bei jų plotų 
didinimu. 

„Europos Sąjunga žaliajam kursui žada 
skirti žymiai daugiau lėšų negu iki šiol – 
apie 1,33 trln. Eurų. Tai didelė suma, todėl 
mums reikia pasinaudoti šiais pinigais kaip 
galima protingiau, remiant tuo pačiu ir 

tvarius statybos projektus. Tikiuosi, kad 
Lietuva pasinaudos skirtomis lėšomis la-
bai sėkmingai, tarp jų miškų bei medienos 
sektorius įžvelgs pranašumą ir nepraleis 
galimybės.“ – pabrėžė eurokomisaras Vir-
ginijus Sinkevičius. 

reikia keisti požiūrį
Vilniaus meras Remigijus Šimašius 

pranešime „Tvarus medinis Vilnius: pers-
pektyva“ sakė, koks dabar vyrauja požiūris 
į medinę architektūrą. Dažnai kalbama, kad 
sostinės medinės architektūros paveldas 
yra didelis nacionalinis turtas (Žvėrynas, 
Šnipiškės), bet kartu vyrauja ir priešinga 
nuomonė, jog medinė Vilniaus architektūra 
– tai seni, aptrūniję namai. Todėl, anot R. 
Šimašiaus, būtinas kitoks, novatoriškas 
požiūris į medinius pastatus, orientuojan-
tis į visiškai kitokį įvaizdį. „Norėtųsi, kad 
į architektūrą būtų žvelgiama moderniai. 
Kelti naujus tikslus, kur būtų ne tik kli-
mato kaita, bet ir labai svarbu kalbėti apie 
gerą ir įkvepiančią aplinką žmogui“, – teigė 
meras. Jis akcentavo, kad jau šiuo metu 
Vilniuje statybose siekiama naudoti vie-
tines, natūralias medžiagas, medieną. R. 
Šimašius atkreipė dėmesį į tai, kad medinės 
architektūros plėtrą paskatintų palankes-
nis teisinis reguliavimas. „Kalbame apie ES 
žaliąjį kursą, o tuo tarpu mūsų reguliavimas 
labai daugelį vietų vis dar draudžia medinę 
architektūrą. Mums reikia geresnių normų 
pritaikymo ir pozityvaus reguliavimo – me-
dienos naudojimo paskatinimo“, – teigė Vil-
niaus meras R. Šimašius.
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Užsienio šalių patirtis
Pranešėjas iš Austrijos dr. Hubert Rhom-

berg yra šioje šalyje veikiančio startuolio 
Cree generalinis direktorius ir įkūrėjas, kuris 
savo unikalia medienos ir hibrido modulinės 
konstrukcijos sistema keičia statybų pasaulį. 
Cree patirtis statybų srityje tęsiasi 130 metų, 
ir ją įgijo pagrindinė bendrovė „Rhomberg 
Group“, kuriai H. Rhomberg taip pat va-
dovauja. Cree pastatai statomi praktiškai 
dar prieš juos statant. Nepaisant to, kad jie 
gali siekti iki 100 metrų aukščio, jų statyba 
pasižymi mažomis sąnaudomis, nedidelėmis 
emisijomis ir atliekų kiekiu. Dėl savo pažan-
gaus proceso planavimo Cree pastatai išski-
ria iki 90 proc. mažiau CO2 ir jiems reikia 
iki 50 proc. mažiau medžiagų nei tradiciškai 
statomiems namams. Seimo organizuotoje 
nuotolinėje konferencijoje dr. H. Rhomberg 
pristatė pranešimą „Statybos ateitis – tvaru-
mas, gamyba ir mediena“, kuriame pasidalino 
savo patirtimi ir statybų sektoriaus ateities 
perpektyvomis. 

Kitas žymus konferencijos dalyvis dr. 
Gernot Strube – pasaulinės valdymo kon-
sultavimo įmonės „McKinsey&Company“ 
vyresnysis partneris. Jis konsultuoja klientus 
įvairiuose pramonės sektoriuose, daugiausia 
savo pastangų skirdamas skaitmeninėms 
transformacijoms, veiklos strategijai bei 
veiklos tobulinimui aviacijos, statybų, 
geležinkelio, mašinų ir transporto srityse. 

Naujausias G. Strube darbas apima 
strateginių skaitmeninimo padarinių sta-

tybos ir infrastruktūros pramonėje bei iš-
maniųjų miestų ir infrastruktūros plėtros 
perspektyvą. Jis yra „McKinsey“ pasaulinės 
infrastruktūros iniciatyvos (GII) lyderis, 
reguliariai skaito pranešimus svarbiausio-
se pasaulinėse statybų, infrastruktūros ir 
technologijų konferencijose. 

Šiame tarptautiniame forume dr. G. 
Strube padarė pranešimą „Nauja tikrovė NT 
versle“, kuriame atkreipė dėmesį į tai, jog, 
nepaisant dar vyraujančio konservatyvumo 
statybų sektoriuje, tvarumą užtikrinančios 
naujos technologijos ir medžiagos pamažu 
skinasi kelią į rinką. Nors labiausiai aplinką 
teršantys betonas ir plienas vis dar naudoja-
mas per 60 proc. naujų statinių, modulinė 
statyba vis labiau ima populiarėti visame pa-
saulyje. O jos pagrindinę (apie 70 proc.) dalį 
sudaro medinės konstrukcijos.

Tvarus miškų naudojimas 
Valstybinės miškų tarnybos direkto-

riaus pavaduotojas dr. Albertas Kasperavičius 
pranešime „Miškų ištekliai ir jų panaudojimo 
galimybės vystant žaliąją ekonomiką“ sakė, 
jog vystant žaliąją ekonomiką mediena yra 
kertinė jos dalis, nes tai atsinaujinantis ir 
lengvai apdirbamas išteklius. 

Jo teigimu, svarbi sąvoka šiame kontekste 
yra tvarus miškų naudojimas. „Tvarų miškų 
naudojimą galima suprasti kaip jų priežiūrą 
ir naudojimą palaikant miškų biologinę 
įvairovę, produktyvumą, gebėjimą atsikurti. 
Tvariai naudojami miškai gali tenkinti įvai-

rius žmonijos poreikius – nuo energetikos, 
statybinių konstrukcijų iki eilinių buitinių 
žmogaus poreikių ne tik baldams ar medi-
niams produktams, bet tai bus ir popierius, 
tekstilė, biochemijos produktai ir kt.“, – akcen-
tavo A. Kasperavičius. (Plačiau –  8 p.).

Pagrindiniai uždaviniai
Buvęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 

pirmininko pavaduotojas, kandidatas į aplin-
kos ministrus Simonas Gentvilas pranešime 
„Lietuva – žaliųjų pastatų gamybos centras“ 
akcentavo medinės statybos proveržio Lietu-
voje skatinimą. 

Anot S. Gentvilo, būtina: į kovos su 
klimato kaita planus įtraukti ir statybos, 
statybinių medžiagų sritis, akcentuojant 
tokių atsinaujinančių išteklių kaip medie-
na naudojimą; parengti metodiką ir ruoštis 
taikyti privalomą šiltnamio dujų pėdsako 
skaičiavimą statybose; atnaujinti statybos 
reguliavimo normas; miestų planavime taiky-
ti žiedinės ekonomikos, tvarumo ir anglies 
dvideginio pėdsako skaičiavimo naujuose 
pastatuose principus, numatyti inovatyviai 
medinei statybai skirtus rajonus; žaliuosiuose 
pastatų statybos ir nuomos pirkimuose taiky-
ti žiedinės ekonomikos, tvarumo, anglies 
pėdsako skaičiavimo kriterijus; pasitelkiant 
mokymo įstaigas bei profesiją vienijančias 
organizacijas, skirti išteklių naujų medinės 
statybos, projektavimo ir gamybos specialistų 
ruošimui bei esamų kvalifikacijos kėlimui; 
numatyti išteklių iš regioninei plėtrai skirtų 
ES investicijų; skatinti architektūrinę išraišką 
ir įvairovę.

ateities perspektyvos
Trumpą baigiamąjį žodį tarė Medienos 

produktų gamybos inovacijų klasterio vado-
vas, asociacijos „Lietuvos mediena“ direk-
torius Raimundas Beinortas. Jis padėkojo 
renginio pranešėjams ir išreiškė viltį, kad 
įvykusi konferencija iššauks pozityvias dis-
kusijas atlikdama savotiško katalizatoriaus 
funkcijas naikinant kliūtis, kurios gali trukdy-
ti Lietuvai tapti inovatyvia valstybe medinių 
konstrukcijų gamyboje ir jų pritaikyme sta-
tybose. R. Beinortas pabrėžė, kad mūsų na-
mai, planeta susiduria su rimtais iššūkiais, 
kurių negalima nepaisyti, todėl reikia ieškoti 
balanso tarp ekonomikos augimo, Žemės iš-
saugojimo ir racionalaus išteklių naudojimo. 
Belieka tikėtis, kad laiku susivoksime ir tokių 
diskusijų ateityje bus daugiau.

Parengė Rimondas VASiLiAuSkAS 
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LiEtUvOS miškų ištEkLiai: 
jų panaudojimo galimybės vystant žaliąją ekonomiką

2020 m. lapkričio 20 d. vykusio tarptautinio inovacijų forumo „Europos Naujasis žaliasis kursas – galimybė Lietuvai tapti glo-
baliu tvarių medinių pastatų gamybos ir eksporto centru“ metu Valstybinės miškų tarnybos specialistai pristatė šalies miškų 
išteklių panaudojimo galimybes vystant žaliąją ekonomiką, diegiant perspektyvias medinių pastatų gamybos technologijas. 
Dalinamės renginio metu pristatytomis idėjomis su žurnalo skaitytojais.

Dr. AlbertAs KAsperAvičius, prof. AnDrius Kuliešis, valstybinė miškų tarnyba

Medžių ir miškų svarba žaliajai ekonomi-
kai. Turbūt sutiksite, kad žalioji ekonomika sun-
kiai įsivaizduojama be medžių ir miškų indėlio. 
Medis yra unikalus, evoliucijos sukurtas gamtos 
„kūrinys“, gebantis transformuoti saulės energiją 
į biomasę, „sugerti“ anglies dvideginį (CO2), yra 
sąlyginai nesunkiai atkuriamas ir plėtojamas. Tuo 
tarpu kiti žmonijos sukurti sprendimai dažnai 
brangūs, reikalauja didelių pastangų, energijos 
bei neatsikuriančių, iškastinių žaliavų, nėra tokie 
efektyvūs. Medžio augimas – natūralus gamtinis 

procesas, kurio rezultatas – produktas, plačiai pri-
taikomas žaliojoje ekonomikoje. Augdami medžiai 
sugeria CO2 iš atmosferos ir išskiria deguonį (O2), 
formuoja medieną (žaliavą), kuri pritaikoma dauge-
lyje žaliosios ekonomikos sričių, kaupia saulės 
energiją, kuri vėliau gali būti panaudota energijai 
gauti, pakeičiant iškastinį kurą, bei kita.

Mediena yra puiki žaliava žaliajai ekonomi-
kai, jos naudojimas „apsimoka“, nes tai lengva, 
ekologiška, patvari, lengvai apdirbama medžiaga, 
yra atsinaujinanti, joje yra „užrakinta“ anglis (C). 

Pagal šalies įstatymus, iškirstą miš-
ką privaloma atkurti per 3 metus ir 
toliau turi būti tęsiamas C kaupi-
mas, taigi medienos pirkėjas šiuo 
aspektu gali būti ramus, kad jo 
veiksmai nesukels miškų nykimo, 
be to atitarnavusi, paskutinėje savo 
naudojimo fazėje, mediena gali būti 
panaudota energijai gauti, o ją per-
dirbant praktiškai nesusidaro jokios 
kenksmingos medžiagos. 

Tvarus miško išteklių nau-
dojimas. Miško ištekliai gali būti 
naudojami skirtingai ir tai gali lemti 
jų reikšmę sprendžiant klimato kaitos 
švelninimo uždavinius. Pagal XX a. 
suformuluotą tvaraus miško išteklių 
naudojimo koncepciją – miškai augi-
nami ir prižiūrimi taip, kad jie teiktų 
pastovią visuomenei nenutrūkstamą 
naudą: jais rūpinamasi nuo pat pa-
sodinimo iki miškas subręs, o vėliau 
nuėmus derlių ir pasibaigus vienam 
medyno gyvavimo ciklui, pradeda-
mas naujas. Kitas požiūris, visiškai ne-
priimtinas, bet kai kur dar taikomas 
ir šiuo metu, kai miškai naudojami 
kaip vienkartinis žaliavos šaltinis, 
po nukirtimo nebeatkuriami. Deja, 
bet tai dar pasaulyje egzistuojanti Mediena – puiki žaliava žaliajai ekonomikai Tvaraus miškų auginimo principinė schema

1 m3 medienos vidutiniškai:
 - sveria (sausa) ~500 kg
 - joje sukaupta ~250 kg C
 - tai atitinka ~0,9 t CO2
 - augant atlaisvina ~650 kg O2
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praktika. Žinoma, miškų ištekliai, kaip atsinaujinančios žaliavos šaltinis, gali 
būti ir apskritai nenaudojami, jei visuomenė savo poreikius gali tenkinti kitu 
– aplinkai žalos nedarančiu būdu. Lietuvos miškininkystės praktikoje įdiegtas 
tvaraus miško išteklių naudojimo modelis, kuriuo stengiamasi rasti balansą tarp 
visuomenės poreikių ir potencialių miškų galimybių tuos poreikius tenkinti. 
Tvaraus miškų naudojimo koncepcija buvo apibrėžta dar 1993 m. Ministrų kon-
ferencijoje Europos miškams išsaugoti. Pagal ją tvarus miškų naudojimas – tai 
miškų priežiūra ir naudojimas palaikant jų biologinę įvairovę, produktyvumą, 
gyvybingumą, gebėjimą atsikurti, pajėgumą dabar ir ateityje tenkinti ekologines, 
ekonomines ir socialines funkcijas regiono, šalies ir globaliu lygiais, nedarant 
žalos kitoms ekosistemoms. Tvariai miškininkaujama, kai atkuriami ir plečiami 
miškų plotai, stiprinama miškų sveikata, gausinama biologinė įvairovė, tausoja-
mi visi miškų ekosistemos elementai. Taip pat mažinamos energetinės sąnaudos 
produkcijos vienetui pagaminti, kuriamos našios darbo vietos ir kt. Tvariai nau-
dojami miškai gali patenkinti įvairius subalansuotus žmonijos poreikius – nuo 
energetikos, statybinių konstrukcijų, iki eilinių buitinių žmogaus poreikių – ir 
ne tik baldų, medinių daiktų, bet ir popieriaus, tekstilės, biochemijos produktų 
ir pan. Tvarus miško naudojimas yra neatsiejamas nuo gilaus medienos per-
dirbimo bei atitinkamos vietinės medienos pramonės. Tvarus miškų naudoji-
mas – raktas į tvarios ekonomikos ateitį!

Miškų ištekliai. Lietuvoje miškai užima daugiau kaip trečdalį šalies teri-
torijos, t. y. apie 2,2 mln. ha. Per pastaruosius beveik du dešimtmečius jų plotas 
padidėjo daugiau kaip 160 tūkst. ha. Miškuose sukauptas daugiau kaip 0,5 mlrd. 
m3 medienos, iš kurios apie trečdalis – brandžiuose medynuose. Vidutiniškai 1 
ha miško išauginta apie 263 m3 stiebų medienos, brandžiuose – apie 345 m3. Nuo 
2002 m. įvykę medynų tūrių pokyčiai visais atvejais yra teigiami – tūriai didėjo. 
Kasmet plynose kirtavietėse paliekama apie 180 tūkst. m3 biologinės įvairovės 
medžių. Žuvusių medžių dalis per pastaruosius du dešimtmečius išaugo iki 60 
mln. m3 medienos, o kasmet žūstančių medžių dalis siekia 3,6 mln. m3, kas su-
kuria terpę biologinei įvairovei tarpti. Didžioji medžių tūrio dalis sukaupta trijų 
šalies miškuose vyraujančių medžių rūšių – pušies, eglės, beržo medynuose. Pa-
gal miškų nuosavybę ištekliai pasiskirsto daugmaž perpus, kiek daugiau medžių 
tūrio sukaupta valstybiniuose miškuose.

Darnus miškų ūkis. Vienas svarbiausių darnaus miškų ūkio kriterijų, pa-
gal kurį galima spręsti apie šalies miškų išteklių naudojimo tvarumą – yra per 
metus priaugančio medienos tūrio panaudojimas. Kaipgi naudojama III-IV 
grupių visų nuosavybės formų miškuose išauginta mediena? Per metus šiuose 
miškuose priauga 17,7 mln. m3 medienos, iš kurios apie ketvirtadalis kaupia-
mas ateities naudojimui, apie 7 mln. m3 iškertama pagrindiniais dar 3 mln. m3 

tarpiniais kirtimais. Apie 3 mln. m3 medienos kasmet žūsta, 
kurios apie ⅓ iškertamas ir panaudojamas kurui gaminti. Pa-
gal jau minėtos Ministrų konferencijos Europos miškams iš-
saugoti pasiūlytą vertinimo skalę, situacija šalyje vertinama 
blogai, jei iškertamų žalių medžių dalis viršija miškų grynąjį 
prieaugį (> kaip 100 proc.), o gerai – jei nesiekia 95 proc. Pa-
gal šį kriterijų Lietuva patenka į gerai vertinamų šalių grupę 
– su beveik 70 proc. prieaugio dalies panaudojimu kirtimams. 
Palyginus Lietuvą su kitomis aplinkinėmis šalimis pagal 2015 
m. duomenis – mūsų miškų naudojimo dalis yra kiek didesnė 
nei Estijos, Latvijos ar Lenkijos, tačiau mažesnė nei Vokietijos, 
Šveicarijos ar Čekijos. Kritinę ribą tuo metu buvo pasiekusi 
Švedija su 102 proc. kirtimų dalimi. 

Įvairių miško funkcijų suderinimas. Lietuvoje miš-
kuose tradiciškai yra taikomas daugiatikslis miško naudojimas. 
Pagal funkcinę paskirtį miškai yra skirstomi į grupes, kuriuose 
taikomas skirtingas ūkininkavimo režimas – nuo tokių, ku-
riuose ūkinė veikla nevykdoma iki intensyviai ūkininkaujamų 
miškų. Paties intensyviausio miškininkavimo – plantacinių 
miškų šalyje kol kas nėra įregistruota. I-II grupės miškai skirti 
biologinei įvairovei gausinti, jautrioms ekosistemoms apsaugoti. 
III-IV grupės miškai skirti medienai auginti, kartu jie atlieka la-
bai svarbias vandenų, laukų, dirvos, gamtinių vertybių ir kitas 
apsaugines funkcijas. Juose vykdomas vidutinio intensyvumo 
miškų ūkis, sąlygojantis aukšto našumo medynų auginimą ir 
galimai mažesnius miško auginimo nuostolius. Šie medynai 
mūsų vertinimu ir yra žaliosios ekonomikos variklis – ekono-
minis pagrindas. Tačiau gali kilti natūralus klausimas, ar in-
tensyvi miškininkystė ir miškų naudojimas suderinami su 
klimato kaitos švelninimo uždavinių sprendimu? Taip, jeigu: 
1) CO2 absorbavimas didinimas veisiant naujus miškus, atku-
riant kertamus; tinkamai tvarkomi esami miškai, didinamas jų 
produktyvumas ir atsparumas; 2) mediena naudojama ilgalai-
kiams gaminiams gaminti, kuo ilgiau išlaikant joje „užrakintą“ 
C bei pakeičiant kitas iškastines žaliavas, reikalaujančias 

Tvariai naudojami miškai gali patenkinti įvairius žmonijos poreikius

Per metus priaugančio medienos tūrio panaudojimas (iii-iV grupių miškai)
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daug energetinių išteklių joms perdirbti; 3) medienos liekanos, 
netinkamos vartojimo reikmenims gaminti, bei atitarnavę medie-
nos gaminiai naudojami energijai gauti, pakeičiant iškastinį kurą 
atsinaujinančiu.

Pastaruoju metu pasigirsta vis daugiau raginimų riboti ūkinę 
veiklą miškuose, nes neva dėl ūkinės veiklos miškuose mažėja 
biologinė įvairovė. O koks gi būtų tokių ūkinės veiklos ribojimų 
poveikis CO2 absorbavimui. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
(ŠD) kaupimas tiesiogiai susijęs su medyno našumu. Ženkliai apri-
bojus ūkinę veiklą miškuose, mažėtų medynų našumas, atitinka-
mai – ŠD kasmetinis kaupimas, o mažiau pagaminant medienos 
produktų, mažėtų ir juose sukauptas ŠD kiekis, didėtų ener-
getiniai kaštai produkcijos vienetui pagaminti, būtų stabdomas 
iškastinių žaliavų keitimas į atsinaujinančias – dėl ko toltume nuo 
žaliosios ekonomikos bei klimato kaitos švelninimo pagrindinių 
principų įgyvendinimo. Kaip rodo tyrimai, neūkininkaujamų 
miškų teigiamas poveikis klimato kaitos švelninimui yra iki 30-
40 proc. mažesnis, palyginti su ūkininkaujamais miškais.

O, ar intensyvus miškų naudojimas suderinamas su bio-
loginės įvairovės išsaugojimu? Mokslinių tyrimų šia tema šalyje 
vis dar trūksta, tačiau praktiniai pavyzdžiai rodo, kad: ūkiniuose 
IV grupės, t.y. pakankamai intensyviai tvarkomuose, miškuose 
2012-2014 m. buvo  inventorizuota beveik 150 tūkst. ha Europos 
Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių iš 260 tūkst. ha bend-
ro jų ploto. Taigi, laikantis tvaraus miškininkavimo principų gali-
ma suderinti miškų naudojimą ir gamtinių vertybių (tame tarpe 
ir biologinės įvairovės) saugojimą. 

Galimybės. Miškų sektoriuje yra vis dar neišnaudotų 
galimybių. Tai nuosavybės teisėms atkurti skirti miškai, sudaran-
tys apie 200 tūkst. ha plotą, neturintys realaus šeimininko ir 
jau daugiau kaip 30 m. nenaudojami šalies ūkyje. Privačiuose ir 
nuosavybės teisėms atkurti skirtuose miškuose yra sukaupti 
dideli baltalksnynų plotai, kurių  daugiau kaip 60 tūkst. ha 
brandūs, galėtų būti panaudoti biokuro paruošoms, o jų vieto-
je galėtų būti atkurti vertingi medynai. Jau kuris laikas išlieka 
aukštas apvaliosios medienos eksporto lygis (atskirais metais 
siekiantis iki 2,0 mln. m3), o sukūrus atitinkamus gamybinius 
pajėgumus ir šią medieną apdirbant vietoje, šalyje galėtų būti 
kuriama papildoma vertė ir darbo vietos. Tarpe kitų priemonių 
svarbios ir ūkininkavimo efektyvumo didinimas, medynų 
struktūros ir atsparumo gerinimas, teisinio tikrumo aplinkos 
kūrimas, miškų rekreacinio potencialo panaudojimas ir pan.

Svarbesni Lietuvos miškų išteklių pokyčiai XXI a. Me-
dienos tūrio prieaugis didėjo ir šiuo metu siekia  apie 20 mln. m3 
per metus (17,7 mln. m3 – III-IV gr. miškuose); kasmet miškuose 
kaupiama apie 25 proc. bendro medynų tūrio prieaugio. Kirtimų 
apimtys neviršija 60 proc. bendrojo ir 75 proc. gryno medienos 
tūrio prieaugio.

Brandžių medynų ištekliai III-IV gr. miškuose buvo nau-
dojami rezervuotai (jų plotai didėjo apie 100 tūkst. ha), o atei-
tyje numatomas tolesnis brandžių medynų tūrio 1 ha didėjimas 
dėl tinkamai suformuotų bręstančių medynų, kurie generuoja 
aukštą medienos tūrio prieaugį. Perbrendusių medynų plotai 
sudaro apie 1/5 brandžių medynų ploto. Taigi, šiuo metu yra 
sudarytos geros sąlygos ne tik medienos naudojimo stabilumui 

artimiausiais dešimtmečiais, bet ir naudojimo augimui. Tokie pasiekimai 
yra racionalios ūkinės veiklos bei moksliškai pagrįsto miškininkavimo 
modelio taikymo per pastaruosius 50-70 m. rezultatas. Tai suteikia didelį 
potencialą ateityje tenkinti šalies ekonominius, socialinius bei aplinko-
sauginius poreikius.

Perspektyvos. Žinoma, šalies miškų naudojimas ir jų indėlis į žaliąją 
ekonomiką ateityje labai priklausys nuo šiuo metu vykstančios diskusijos 
baigties dėl naujos miškų politikos po 2020 metų suformavimo. Pavojų 
yra, nes vis dažniau užduodamas klausimas yra ne „ar miškus naudosime 
tvariai?“, bet „ar iš vis juos turėtume naudoti medienai gaminti?“. Kadan-
gi šiandien neturime jokios kitos, palyginti taip lengvai atsikuriančios, 
be to absorbuojančios atmosferos CO2, ekologiškos, lengvai apdirbamos, 
energetiniu požiūriu efektyvios žaliavos, galinčios pakeisti iškastines 
žaliavas, tai tokia pozicija būtų netoliaregiška.

Agituojame visus, neabejingus klimato kaitos klausimų sprendimu, 
plačiau naudoti medieną įvairiose mūsų gyvenimo srityse, nes tai daug 
kur pritaikomas – atkuriamas produktas. Atsisakykime produktų iš 
iškastinio kuro, skatinkime medienos naudojimą ir tokiu būdu, stiprin-
dami šalies bio-ekonomiką, pasitarnausime sprendžiant klimato kaitos 
švelninimo uždavinius.

Tvariai naudojamų miškų ir medienos produktų vaidmuo švelninant klimato kaitos poveikį

Mediena – plačiai pritaikomas produktas
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Miškų ir medienos prekybos platforma.
Parduok brangiau!

www.miskoaukcionas.lt
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Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS) baigėsi 2021 
m. I pusmečio aukcionai pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudary-
ti – medienos kaina vidutiniškai padidėjo 20 proc.

„Šis aukcionas leidžia konkrečiau prognozuoti medienos prekybą 
2021 metais. Matome, kad pirkėjai planuoja savo veiklos tęstinumą, 
sudaro ilgalaikes pirkimo sutartis – įsigijo 98,1 proc. mūsų pasiūlytos 
medienos. Pastarieji metai įmonei, kritus medienos kainai, buvo 
sudėtingi, todėl šio aukciono rezultatai nuteikia optimistiškai. 
Įmonei ir toliau optimizuojant procesus bei padidėjus medienos kai-
nai, tai suteiks mums galimybę duoti ir didesnę grąžą valstybei“, – 
sako Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. 

Aukcionuose dalyvavo 259 medienos pirkėjai, iš kurių įgijo teisę 
sudaryti sutartis 167 pirkėjai (iš jų 3 užsienio dalyviai nupirko 53,2 
tūkst. ktm arba 4,5 proc. visos parduotos medienos). Aukcionuose 
buvo pasiūlyta pardavimui 1084,3 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 
124,1 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Medienos pirkėjai 2021 m. 
I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti ir aukcione 
ilgalaikėms sutartims sudaryti bendrai įsigijo 99,8 proc. pasiūlytos 
parduoti žaliavinės medienos ir 83,4 proc. miško kirtimo liekanų. 
Vidutinė žaliavinės medienos pardavimo kaina 2021 m. I pusmečio 
aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti yra 44,7 Eur/ktm. 

Lyginant su 2020 m. I pusmečio aukciono vidutine žaliavinės me-
dienos pardavimo kaina (buvo 36,1 Eur/ktm), ji padidėjo 8,6 Eur/ktm 
arba 23,9 proc., bet vidutinė miško kirtimo liekanų pardavimo kaina, 
kuri yra 10,1 Eur/ktm, lyginant su 2020 m. I pusmečio aukcione buvusia 
10,6 Eur/ktm kaina, sumažėjo 0,5 Eur/ktm arba 4,8 proc. 

Valstybinių miškų urėdija iki šių metų pabaigos suremontuos 1100 
km miško kelių, dar 9600 km kelių bus atlikti priežiūros darbai (įmonė 
iš viso prižiūri 36,6 tūkst. km miško kelių) bei nutiesta 11,82 km naujų 
kelių, 7,23 km kelių atlikta rekonstrukcija ar kapitalinis remontas. 

VMU vadovo Valdo Kaubrės teigimu, įmonė miško kelių remonto 
ir priežiūros darbus atliks visų nuosavybės formų miškuose. Dalį miško 
kelių remonto darbų atlieka VMU darbuotojai, likusią dalį – rangovai. 
Atlikti sudėtingesnius darbus, kaip kapitalinį remontą, naujų miško 
kelių tiesimą, rekonstravimą, skelbiami viešųjų pirkimų konkursai.

medienos rinka rodo atsigavimo ženklus – 
kaina didėjo 20 proc. 

Aukcione ilgalaikėms sutartims sudaryti pirkėjai nupirko be-
veik visą pasiūlytą žaliavinės medienos kiekį bei pateikė aukštesnes 
kainas už beveik visus sortimentus nei buvo pasiūlyta aukcione 
pusmetinėms sutartims sudaryti. 

2021 m. I pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti liko 
neparduotų: 1,5 proc. pjautinųjų juodalksnio rąstų, 0,2 proc. pjautinųjų 
beržo rąstų, 1,5 proc. malkų, 1,2 proc. eglės popierrąsčių ir 9,7 proc. 
miško kirtimo liekanų nuo pasiūlytų šių sortimentų kiekio. Aukcione 
ilgalaikėms sutartims sudaryti liko neparduotų 0,3 proc. malkų ir 21,6 
proc. miško kirtimo liekanų nuo pasiūlytų šių sortimentų kiekio. Liku-
siam neparduotam medienos kiekiui bus skelbiami pakartotiniai auk-
cionai, kurie vyks šių metų gruodžio mėn. pabaigoje.

miško keliams investuota per 10 mln. eurų
Valstybinių miškų urėdija, kartu su Valstybine saugomų terito-

rijų tarnyba bei Aukštaitijos NP šiuo metu vykdo ir bendrą rekrea-
cinio objekto projektą Ignalinos r. Palūšės kaime, kur atnaujinamas 
privažiavimas prie Lūšių ežero, įrengiama automobilių stovėjimo 
aikštelė, tiesiamas 1,5 km ilgio dviračių ir pėsčiųjų takas. Projekto 
planas rengtas konsultuojantis su Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, 
todėl jį atnaujinus bus užtikrintas patogumas visiems apylinkių gyven-
tojams ir svečiams. Projektas bus baigtas iki 2020 m. pabaigos.

Parengta pagal VMu inf.
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vmU pradėjo prekybą kalėdų eglutėmis
Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių medelynuose, 

girininkijose galima įsigyti šventėms medelių iš miško, plantacijų, jų 
šakų bei eglučių, kėnių vazonuose. 

„Domėjimasis Kalėdų medelių įsigijimu prasideda lapkričio antro-
je pusėje. Į įmonės medelynus bei girininkijas kreipiasi įvairios orga-
nizacijos, vaikų darželiai, mokyklos ir gyventojai. Todėl džiaugiamės, 
kad galime prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo, jaukių šeimos 
tradicijų renkantis gražiausią Kalėdinę eglutę. Didžiausio gyventojų 
antplūdžio sulaukiama gruodžio viduryje”, – sako Valstybinių miškų 
urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.  

Kainos nepakito. Šiemet Kalėdų medelių kainos beveik to-
kios pat kaip ir pernai. Paprastoji eglutė iš miško kainuoja 2-36 eu-
rų, užauginta plantacijoje – 5-20 eurų, o vazonuose – 8-40 eurų. 
Brangesnės yra plantacijose užaugintos juodoji ar kalninė pušys (8-
80 Eur), baltoji, dygioji ir sidabrinė eglės (8-112 Eur) bei kėniai (8-80 
Eur). Kainos priklauso nuo kalėdinio medelio dydžio – parduodami 
0,5-4 m aukščio. Visų rūšių medelių šakos kainuoja po 1 eurą. 

Perkant didelį kiekį kalėdinių medelių, taikoma nuolaida: vienu 
metu įsigyjant 51-100 vnt. – 5 proc.  nuolaida, o daugiau kaip 100 vnt. 
– 10 proc. Medelynuose ir girininkijose medelių kainos vienodos. 

 Atsiskaitymas karantino metu – tik banko kortelėmis. 
Siekdami saugoti pirkėjų ir pačių sveikatą, Valstybinių miškų urėdijos 
miškininkai už eglutes ir kitus medelius priima mokėjimus tik ne-
grynaisiais pinigais – banko kortele ar virtualiąja kortele išmaniajame 
telefone. Taip pat būtina  prekybos vietoje nesibūriuoti daugiau nei 5 
asmenims, dėvėti kaukę, laikytis 2 metrų atstumo, įėjus į patalpą dez-
infekuoti rankas. 

Miškininkų patarimai. Įsigijus kalėdinį medelį, neskubėkite jo 
išsyk statyti namų viduje ir puošti. Svarbu duoti jam laiko priprasti 
prie pasikeitusios aplinkos temperatūros, todėl geriau kelias dienas 
palaikykime vėsesnėje namų erdvėje.  Kalėdinio medelio nestatykite 
šalia radiatorių ar židinio. Jei kambaryje grindys šildomos, medelį 
pakelkite nuo žemės. O medelius vazonuose reikėtų reguliariai, ne 
mažiau kaip kartą per savaitę palaistyti. Padeda ir vandens purškimas 
ant medžio šakų. Tiesa, tai sunkiau padaryti, kai medelis jau 
papuoštas. Nepatartina tręšti medelių vazonuose – tai galima daryti 
jau pasodinus lauke pavasarį. Įsigijus nukirstą medelį, rekomenduo-
jama jį laikyti stove su vandens talpa. 

Detalią informaciją apie medelių kainas ir jų pardavimo vietas 
galima rasti Valstybinių miškų urėdijos tinklapyje arba oficialioje 
Facebook paskyroje.

Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai linki šiltų, jaukių 
ir mišku kvepiančių Kalėdų! 

Eglė paprastoji Eglė baltojiEglė dygioji „Glauca” (sidabrinė) Pušis paprastoji
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miškininkystė

kryptingai einantis 
pasirinktu keliu 
Lietuvos mokslų akademijos akademikui emeritui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui STASiui kARAzijAi 
šių metų gruodžio 14 d. sukanka 90 metų. Šia proga norime pasveikinti garbų kolegą ir miškininkų bendruome-
nei, žurnalo skaitytojams priminti jo įvairiapusišką indėlį miškininkystės ir miško ekologijos moksle, švietime, 
įvairiose miškininkų gyvenimo bei  veiklos srityse.

Prof. Stasys Karazija yra priski-
riamas prie žymiausių lietuviškosios 
miškininkystės mokslo kūrėjų, įne-
šusių svarų indėlį į biogeocenotinę 
miško, kaip ekosistemos, sampratą. 
Jo mokslinė veikla susijusi su Lietu-
vos miško ekosistemų struktūros 
tyrimais, kurių rezultatai pasitarna-
vo fundamentinių miško biologijos, 
ekologijos klausimų ir praktiškų miško 
ūkinės veiklos uždavinių sprendimui, 
daugelyje miškininkystės tyrimo kryp-
čių turi išliekamąją vertę. 

Profesorius yra ypač plačios ir įvairia-
pusiškos veiklos mokslininkas, daug 
nuveikė ir nagrinėjant medynų atkūrimo, 
jų formavimosi, įvairių miško būdų ir 
metodų tobulinimo bei kitus su plačiąja 
miškininkyste susijusius klausimus.

Šiuo metu radikaliems aplinkosau-
gos šaukliams puolant miškininkus dėl 
jų manymu nepakankamos saugomų 
teritorijų miškuose plėtros, profeso-
rius Stasys Karazija, kaip ekologinės 
miškininkystės žinovas, objektyviai 
pasisako viešoje spaudoje ir gamtosau-
giniuose renginiuose, kad miškų bio-
geocenozes tikslinga ir galima išsaugoti 
ne tik jas užkonservuojant, bet ir tinka-
mai prižiūrint, atkuriant bei ugdant, 
nes kiekviena saugoma rūšis reikalauja 
savitų aplinkos sąlygų. 

Lietuvoje esami gamtiniai rezervatai 
turi tarnauti moksliniam pažinimui, 
tačiau jie neužtikrina visų fitocenozės 
komponentų išlikimą. Santykis tarp 
saugomų ir ūkinių miškų turėtų būti 
sprendžiamas ne emocijomis, o pagrįstais 
ir plačiai išdiskutuotais argumentais.

Profesorius aktyvai pasireiškė švie-
tėjiškoje veikloje kaip įtaigiai, argumen-
tuotai plunksną valdantis publicistas, 

būdamas 9 knygų (monografijų, vadovėlių) autorius, 
bendraautoris ar sudarytojas, parašęs per 300 mokslo, 
miškotyros populiarinimo bei publicistinių straipsnių. 
Jis buvo mokslinio žurnalo „Miškininkystė“ vyriausia-
sis redaktorius, organizavo žurnalo „Baltic Forestry“ 
leidybą, kviestas Žemės ūkio enciklopedijos konsul-
tantu, dalyvavo ruošiant su miškais ir saugomomis 
teritorijomis susijusius teisės dokumentus, įvairius 
normatyvus, taisykles, programas.

Kilęs iš Kupiškio krašto eigulio šeimos, po 
studijų LŽŪA baigimo 1954 m. dirbęs girininku 
Rokiškio miškų ūkio Šimonių girininkijoje, vėliau 
vyr. miškininku Šakių miškų ūkyje, Stasys Karazija 
gerai pažino praktinę miškininkystę, atliekamus 
darbus, todėl pasiūlymus, rekomendacijas juos to-
bulinti pateikdavo gamybininkams miškininkams 
suprantama forma, ir pastaruoju metu palaiko su 
jais glaudžius ryšius, juos konsultuodamas, daly-
vaudamas įvairiuose pasitarimuose.

Kalbant apie jubiliatą, kaip apie asmenį, kolegą, 
būtina pažymėti, kad  yra darbštus, atviro būdo, 
nepakenčia melo ir netiesos, viešai reiškia savo 
nuomonę, nežiūrint atsakovų pareigų ir galios. Jis 
siekia kitiems padėti, užtaria neteisingai užpultus.

Pakviestas 1960 m. dirbti į Lietu-
vos miškų mokslinio tyrimo institutą 
jaunesniuoju mokslo darbuotoju, jis 
nuėjo kantriu tiriamuoju darbu, žinių 
siekiu grįstą kelią iki skyriaus vedėjo, 
direktoriaus pavaduotojo mokslui ir 
instituto direktoriaus pareigų. 1996 m. 
gegužę tapo LMA akademiku, antru iš 
miškininkų mokslininkų, pasiekusiu 
tokio pripažinimo. 

Ryšių su Miškų institutu prof. S. 
Karazija nenutraukė ir išėjęs į pensiją. 
Šiuo metu jis visuomeniniais pagrindais 
dirba moksliniu konsultantu, yra mokslo 
senjorų klubo „Giriūnai“ prezidentas, 
daug dėmesio skiria aktyvinti Lietuvos 
miškininkų sąjungos veiklą, jam suteik-
tas LMS Garbės nario vardas.

Kolega taip pat yra dirbęs peda-
goginį darbą LŽŪA Miškų ūkio fakul-
tete, kuravo jaunųjų mokslininkų tiria-
muosius darbus, Lietuvos atgimimo 
metais aktyviai dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje, išrinktas Miškininkų sąjūdžio 
tarybos pirmininku. Už nuopelnus įvai-
riose gyvenimo srityse apdovanotas 
daugelio įstaigų ir organizacijų Garbės 
raštais bei diplomais.

Minėdami prof. Stasio Karazijos gar-
bingą Jubiliejų, galime tik pasidžiaugti, 
jog jis tebėra kupinas energijos, pasižymi 
giliu mąstymu, aktyviai dalyvauja įvai-
riose miškininkų gyvenimo srityse. 

Tad linkime jam ir ateityje išlikti 
tokiu – stiprios sveikatos, neišsenkan-
čios energijos, turinčiu naujų idėjų bei 
minčių. 

Akad., prof., habil. dr.
Leonardas kAiRiŪkŠTiS,

Prof., habil. dr. Antanas juODVALkiS,
Doc., dr. julius DANuSEViČiuS



152020  lapkritis     

miškininkystė

M
G

 a
rc

hy
vo

 n
uo

tr
au

ko
s

Sveikindami žurnalo skaitytojų var-
du profesorių su garbia asmeninio gy-
venimo sukaktimi, paprašėme jį, kaip 
miškininkų bendruomenėje vieną iš 
vyriausių amžiumi ir įtakingiausių profe-
sine patirtimi miškininkų–mokslininkų, 
apie nueitą asmeninį, profesinį, mokslinį 
kelią, supusią ir įtakojusią aplinką bei 
bendrą miškininkų veiklą išsakyti savo 
nuomonę „Mūsų giriose“, atsakant į 
pateiktus klausimus. 

Iš šio permainingo laikmečio įver-
tindamas nueitą savo gyvenimo ir kar-
jeros kelią, pasiekimus, ar norėtumėte 
tai vėl pakartoti? 

Neišplėstai kalbant, sakyčiau, kad pragy-
venau tuos dešimtmečius pakankamai 
prasmingai. Kaip ir kiekvieno gyvenime 
buvo visko: ir nepalankiai susiklosčiusių 
aplinkybių, ir klaidų. 

Gal būt, jei dabar būčiau aštuoniolik-
metis, kai ką spręsčiau ir kitaip, bet poka-
rinis pasirinkimas Kupiškio gimnazijoje 
buvo toks ir nesijaučiu juo nusivylęs. Ne vi-
sus siekius pavyko realizuoti, bet tai, turbūt, 
būna visiems.

Be pirminės tėčio eigulio įtakos, 
kurie miškininkai, kolegos turėjo Jums 
didžiausios įtakos studijų, profesinia-
me kelyje, mokslinėje veikloje? Kaip 
artimoje kolegų aplinkoje sprendėte 
iškilusias problemas, derinote skirtin-
gas nuomones ir siekius? 

Iš studijų LŽŪA įsimintiniausias išliko 
Marijonas Daujotas – mano diplominio 
darbo vadovas, tarpukario inteligentas, 
humaniškas, šviesus žmogus bei docen-
tas, botanikas Erikas Purvinas, pirmasis 
pastebėjęs mane ir įtraukęs į mokslinę 
veiklą, nepamiršęs ir vėliau. 

Jau dirbant Miškų institute impo-
navo Benediktas Labanauskas – eruditas 
miškininkystėje ir tiesus žmogus. Jo kri-
tika nežeisdavo manęs, netgi jei ji buvo 
ir ne visai tiksli. Visi žinojome, kad tai jo 
„gilus įsitikinimas“ (taip jis sakydavo), o ne 
kojunktūrinis priekabių ieškojimas. 

Su dauguma bendradarbių buvo daly-
kiški santykiai. Pasitaikė momentų, kurie 
skaudino, bet kai kurių dalyvių jau nebėra 
gyvų ir kaip sakoma „kas gera prisiminkim, 
kas bloga teišblės“... 

Prisipažinsiu: ir aš ne šventasis – esu 
tiesmukiškas, gal ne visada buvau teisus, gal 
ką ir įžeidžiau...

Tęsdamas žemiečio prof. Povilo 
Matulionio pradėtus darbus, kelis de-
šimtmečius skyrėte miškų tipologijai, 
medynų augavietėms, 1980 m. apgynėte 
habilitacinę disertaciją apie pietų Pa-
baltijo regiono miškų tipologiją, gerai 
valdote plunksną. Ar nekilo minčių 
prisidėti prie prof. R. Deltuvo, jam 
rašant išsamią knygą apie šį kraštietį 
miškininką, jo veiklą? 

Na, parašyti tokią knygą reikia ir laiko, 
ir daug medžiagos. Kiek žinau, prof. R. Del-
tuvas daug laiko praleido įvairiuose archy-
vuose, panaudojo ir miškininkystės istorija 
domėjusio S. Karčiausko surinktą medžiagą. 
Išleista knyga yra išsami ir niekuo rimtu 
nebūčiau jos papildęs.

Esate parašęs artimiesiems skirtą 
knygą „Gyvenimo ir minčių fragmen-
tai“. Kas paskatino ją rašyti, kokie min-
čių fragmentai joje galėtų būti įdomūs 
ir kolegoms, kitiems žmonėms?     

Tai mano autobiografija, kur asmeninio 
gyvenimo įsimintinesni įvykiai pateikti nuo 
prieškario Lietuvos laikų, karo ir pokario 
metų, apima tarybinį laikotarpį, Sąjūdžio ir 
nepriklausomybės metus – situacijos kon-
tekste su tų situacijų komentarais, taip pat 
žiupsnelis filosofinių minčių apie gyvenimą.  
Tokią knygą rašyti paskatino noras palik-
ti žinią mano artimiesiems apie save ir 
epochą, kas žodžiais nebuvo išsakyta. 

Ką nors ypatingo iš jos išskirti ir paci-
tuoti kitiems būtų sudėtinga.

Kopiant karjeros laiptais nuo gi-
rininko iki mokslininko, akademiko, 
kiek čia svarbus kitų palaikymas, su-
pratimas?   

Kaip jau minėjau, dar studijų metais 
buvau įtrauktas dėstytojų į tiriamąjį darbą. 
Paskutiniais studijų metais dirbau Miškų 
institute laborantu. Bet taip susiklostė, kad 
baigęs Akademiją išvažiavau girininkauti. 
Gerai tai ar blogai? Iš vienos pusės – gerai, 
nes pažinau miško ūkinę veiklą iš vidaus, kas 
vėliau leido geriau suprasti mokslo ir prak-
tikos ryšio galimybes. 

Kita vertus, įsijungus į gamybinius rei-
kalus tampa nelengva pakeisti veiklos kryp-
ties. Reikia postūmio. Toks postūmis man 
buvo vedybos. Be to, esu dėkingas minėtam 
doc. Erikui Purvinui, paskatinusiam grįžti į 
mokslą.

Ar ne paradoksas: daug metų propa-
gavote ekologišką miškininkystę, gam-
tosaugą, bet už nuosaikų požiūrį į naujų 
saugomų teritorijų plėtrą miškuose da-
bartiniai šalies gamtosaugininkai Jus 
laiko oponentu, miškininkų advokatu. 
Kaip subalansuoti pusiausvyrą tarp 
skirtingų požiūrių ir siekių, gal dar 
kartą galėtumėt patarti iš savo ilgametės 
mokslininko ir gyvenimiškos patirties?           

Perskaičiau prof. R. Deltuvo parengtą 
knygą „Miškų ūkis ir medžioklė Mažojoje 
Lietuvoje“, kurioje rašoma, kad XVIII a. 
pradžioje Vokietijoje perėjimas nuo atran-
kinių kirtimų prie plynų buvo didelis progre-

Susitikus su ilgamečiu miškotvarkininkų vadovu Algirdu Bruku
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sas. Atrodo paradoksas. Vargu ar tai prisidėjo 
prie biologinės įvairovės gausinimo, bet tai 
išgelbėjo medynus, nes tuometiniai atranki-
niai kirtimai, kai kirto kas geriausia, o šlamštą 
palikdavo, vedė prie miškų nualinimo. Kai 
dabartiniai gamtosaugininkai vėl ėmė pro-
paguoti principą „geresnį medį kirsk, blogesnį 
palik“, paneigdami visus dviejų šimtmečių 
miškininkystės mokslo pasiekimus, vadin-
dami tai atgyvena, seniena, sunku sėsti prie 
derybų stalo. Bet reikia kantrybės. 

ES šalių parlamentas svarsto ir reikia 
tikėtis priims naują miškų strategiją. O tai 
kartu su „žaliojo kurso“ politika galėtų būti 
atsvara gamtosauginėms direktyvoms, ku-
riomis piktnaudžiauja gamtosaugininkai. 
Neatmestina, kad kartais tai siejasi ir su 
asmeninės naudos siekimu. 

Negaliu pasakyti, kad esamoje situa-
cijoje nekalti ir miškininkai. Žodžiais pri-
pažindami miško trejopą (ekonominę, 
ekologinę ir socialinę) funkciją, kai užeina 
kalba apie neplynus kirtimus, išryškėja 
ekonominės naudos siekis. Konfliktinės si-
tuacijos išsprendimui kito kelio nematau, 
kaip geranoriška abipusė diskusija, kurioje 
nebūtų atmetami mokslinių tyrimų rezul-
tatai, vadovaujamasi jais, o ne šūkiais.

Kokius įsivaizduojate ateityje Lietu-
vos miškus ir miškų ūkį, centralizuotai 
valdomą vienos valstybinės įmonės ir 
vykdantį ES „žaliojo kurso“ politiką?

Lietuvos miškai, mano nuomone, šiuo 
metu yra geros būklės. Reikia tik jos nepa-
bloginti. Vienos įmonės valdymas negalėtų 
būti padėtį bloginantis veiksnys. 

Priešingai, vienai įmonei lengviau įveikti 
įvairius trikdžius, ypač regioninio pobūdžio, 
kurie atskiroms mažoms įmonėms gali būti 
lemtingi. Jei būčiau jos vadovu, gal būt kai 
ką keisčiau.

Kalbant apie „žaliąjį kursą“, viskas pri-
klausys nuo to, kaip pavyks suderinti du šio 
kurso aspektus, liečiančius miškus: klimato 
kaitos stabdymo priemones ir biologinės 
įvairovės išsaugojimą, nes jos kartais prieš-
taringos.

Ar tenkina Jus šiandieninis val-
džios požiūris į mokslą, esama situa-
cija miškotyroje, jos darbų kokybė, iš-
liekamoji vertė? Gal vertėtų studentus 
labiau orientuoti studijuoti pagal spe-
cializuotas miškininkystės sritis?  

Netenkina dviem aspektais. Pirma, tai 
valstybės požiūris į mokslą, kai vertinami tik 
straipsniai tarptautinėje spaudoje. Ypač tai 
žalinga miškų mokslui, kadangi jis nukreipia-
mas nuo konkrečių, savai šaliai aktualiausių 
klausimų sprendimo. Antra, netenkina miškų 
žinybos dėmesys mokslui, kai finansuojami 
tik smulkūs, vienadieniai užsakymai, ignoruo-
jant tyrimus, svarbius ateičiai.

Dabartinis mokslu užsiimantis jaunimas 
turi plačias galimybes stažuotis užsienyje. 
Bet nematau, kad iš užsienio atsivežtų naujų 

brandžių idėjų,  dažnai tenkinasi tik medžiagos 
apdorojimo metodais, ne visada juos tinka-
mai panaudoja. Todėl vertinant miškotyros 
darbų kokybę, disertacijų lygį yra visko: būna 
brandžių darbų ir gana menkaverčių. 

Dėl studijų specializacijos manyčiau, kad 
miškininko profesija nėra tokia plati, kad 
reikėtų ją labai išskaidyti. Bet iš dabartinės 
situacijos žiūrint atrodytų, jog galėtų būti dvi 
specializacijos – miško augintojai ir miško 
produkcijos ruošėjai, juos specializuoti 
reikėtų pradėti ne nuo paskutinių kursų.

Ko palinkėtumėte jaunajai miški-
ninkų kartai bei suburtos LMS na-
riams, žurnalo skaitytojams?     

Linkėčiau profesinio solidarumo. Ne 
vienybės, o solidarumo. Vienybė kartais 
suprantama kaip unifikuotos nuomonės 
buvimas. To nereikia. Nuomonės gali būti 
skirtingos ir visos turi būti gerbtinos, išsa-
komos tarp miškininkų, taip pat spaudoje, 
„Mūsų giriose“. Linkėčiau daugiau bend-
ravimo, susibūrimų (žinoma, kai baigsis 
COVID-as), diskusijų seminaruose, pasita-
rimuose. To linkėčiau ir miškų ūkio vado-
vams.  Neignoruokite Lietuvos miškininkų 
sąjungos. Ji turėtų vesti visus miškininkus 
solidarumo keliu.

Ačiū už atvirą nuomonę.

kalbėjosi Vaclovas TREPĖNAiTiS 

Neišsenkamas objektas miškotyrai Biržų giria domina „Giriūnų“ klubo narius ir dabar



172020  lapkritis     

miškininkystė

Paprastąjį  buką 
žalojanti miltligė 
Dr. bAnGA GriGAliŪnAitĖ, dr. AntAnAs mAtelis, 
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

Paprastasis bukas (Fagus sylvatica), iki 
40 m aukščio užaugantis bukinių (Fagace-
ae) šeimos medis, yra paplitęs Europoje, 
Šiaurės Amerikoje, Tolimuosiuose Rytuose. 
Lietuvoje bukas buvo introdukuotas XIX 
a. dvarų parkuose, sodybose, dabar auga ir 
pietvakarinių rajonų miškuose. Buko amžius 
– 200-300 metų. Jis gerai veši drėgnokose 
priemolio ar priesmėlio dirvožemiuose, gali 
būti išaugintas iš sėklų. Lietuvoje bukas nėra 
atsparus dideliems šalčiams, bet šiltėjant kli-
matui gali susidaryti palankios sąlygos jam ir 
rytiniuose šalies rajonuose. Paprastojo buko 
lapai yra elipsiški, dantyti arba lygiakraščiai, 
kamieno žievė balsvai pilka, mediena labai kie-
ta, sunki, naudojama baldams. 

Pastaruoju metu išvesta daug buko de-
koratyvinių formų, kaip Atropunicea, Pur-
pura Latifolia, Pendula, Dewyck Gold ir 
daugelis kitų, kurių lapai rudenį nusidažo 
raudonomis ir oranžinėmis spalvomis.

Viena pavojingesnių ligų bukui yra lapus 
puolanti miltligė, sukėlėjas – uosinė filaktinija 
(Phyllactinia fraxini). Šis grybas priklauso 

aukšliagrybių (Ascomycetes) kl., peleninių 
(Erysiphaceae) šeimai. Baltas šio grybo ap-
našas buko lapų viršutinėje pusėje pastebimas 
rugpjūčio pabaigoje, o šiais metais labiau plito 
šiltą rugsėjį. Vėliau grybą puolė milteniečių 
parazitas Ampelomyces quisqualis (Cici-
nobulus cessatii).

Uosinės filaktinijos grybiena iš pradžių 
balta, vėliau pilkėja, dėmėmis, kurios susi-
lieja ir apima visą lapo paviršių. Konidijos 
cilindriškos ar cilindriškai elipsoidiškos, pavie-
nės arba trumpose grandinėlėse. Kleistoteciai 
(vaisiakūniai) tamsiai rudi, beveik rutuliški, 
išsidėstę grupėmis arba pavieniai viršutinėje 
lapų pusėje. Juose formuojasi elipsiški ar kiau-
šiniški aukšliai, kuriuose yra 2–3 elipsiškos 
formos sporos. Grybo vaisiakūniai žiemoja 
nukritusiuose lapuose.

Pirmą kartą ant paprastojo buko lapų milt-
ligės anamorfa (tik konidijos) aptikta 1997 m., 
o 2020 m. rugsėjį aptikti ir kleistoteciai su sub-
rendusiais aukšliais. Mikroskopuojant ir pagal 
morfologinius duomenis buvo nustatyta tikra 
šio grybo rūšis.

uosinė filaktinija

Suiręs kleistotecis

Aukšliai su aukšliasporėmis
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UAB „PGM technikA“
Plento g. 6, Užliedžiai, 
54305 Kauno r.

Padangos 
su išskirtiniu Protektoriumi

laukuose, keliuose ir miškuose

Tel. 8 683 24140 (Aidas)
El. paštas info@pgmtechnika.lt
Tel. 8 656 82777 (Darius)
El. paštas darius@pgmtechnika.lt
Tel. 8 607 77723 (Renaldas)
El. paštas renaldas@pgmtechnika.lt

www.pgmtechnika.lt GROUND KING

Pilkšva grybiena su kleistoteciais
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ar toliau 
pūdysime 
lietuvišką biokurą?
Lietuvos biokuro gamintojai sako, kad jau antri metai, kai valdžia jų ne tik nesiklauso, bet ir visiškai negirdi.  O greitai nebe-
bus ir kam šauktis pagalbos, nes smulkiosios įmonės viena po kitos bankrutuoja, jau atleista trečdalis darbuotojų. Paskel-
busi kovą prieš Astravo AE ir baltarusišką elektrą Lietuva, deja, tampa priklausoma nuo šios šalies medienos – faktai rodo, 
kad pigus įvežtas biokuras žlugdo jo gamybos rinką Lietuvoje.

Lietuvos biokuro gamintojai negali 
konkuruoti su gerokai pigesne baltarusiška 
žaliava ir dėl nelygiavertės konkurencijos 
jiems gali tekti stabdyti veiklą – biokuro 
gamybą žada nutraukti apie 20 šalies įmonių.

Seime yra įregistruotas pasiūlymas, kaip 
apsiginti nuo Lietuvą užplūdusio pigaus 
baltarusiško biokuro  – nuo 2021 m. siūloma 
apriboti jo naudojimą šilumos gamyboje. Į 
Seimo darbotvarkę įtraukus klausimą dėl 
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo, atsirado 
būgštaujančių ir mojuojančių koziriu: esą iki 
20 proc. apribojus iš trečiųjų šalių importuo-
jamo biokuro kiekį, pakils šildymo kaina.

ketina riboti biokuro įvežimą 
iš trečiųjų šalių
Seimo Aplinkos apsaugos komitete 

dirbantis Seimo narys Simonas Gentvilas 
sako, kad dar prieš dvejus metus „valstiečių“ 
Vyriausybė ir aplinkos ministras Kęstutis 
Navickas padidino kirtimo normas, argu-
mentuojant pasiūlos didinimu ir šilumos 
kainų mažinimu.

„Tai buvo neteisinga argumentacija, nes 
biokuras gaminamas iš kirtimo liekanų ir 
niekada nebuvo pagrindinė kirtimų normos 
didinimo priežastis. Tuo tarpu jau prasidėjo 

šildymo sezonas ir visi matome, kad dabar  
rekordiškai mažos šildymo kainos, būtent dėl 
to, kad Lietuvą užplūdo baltarusiškas bioku-
ras, o lietuviškas tapo visiškai nekonkurencin-
gas – urėdijos prikirto medienos ir negali jos 
parduoti, – teigia Seimo narys. – Baltarusiškas 
biokuras, atvežtas iki katilinės yra daug piges-
nis nei pagamintas Lietuvoje nukirtus medį. 
Valstybė planuoja savo išteklių politiką, o po 
to pati padaro taip, kad kirtimo atliekos lieka 
nenupirktos. Urėdija pūdo medieną, Lietuva 
negauna pajamų.  Paprastai būdavo sveika 
proporcija – 30 proc. įvežtinio kuro, vadinasi, 
baltarusiškas turi sudaryti tik 30 proc. Tai yra 
nustatyta ir Nacionalinėje energetikos strateg-
ijoje. Šiemet mes matome, kad  įvežtinis kuras 
pasieks 70 proc. Net aukcionuose Klaipėdoje, 
toliausiai  nutolusiame mieste nuo Baltarusi-
jos, laimi baltarusiškas biokuras. Čia lemia du 
faktoriai. Vienas, kad Baltarusija desperatiškai 
nori gauti užsienio valiutos, antra – miškus 
Europoje užpuolė kenkėjai: labai greitai ir 
daug reikia išpjauti medžių, ypač spygliuočių“.

S. Gentvilas stoja Lietuvos biokuro 
gamintojų pusėn ir yra pasiryžęs siekti, kad 
būtų išsaugotos darbo vietos. „Miškai turi 
būti kertami tada, kai šaliai reikia, –  įsitikinęs 
jis. –  Jeigu mes planuojame miškų kirtimus, 

tai turime planuoti, kad ir poreikis bus. Da-
bar pateiktas įstatymo projektas, kuris leistų 
kiekvienam šilumos gamintojui naudoti iki 
20 proc. biokuro iš trečiųjų šalių, t. y. iš esmės 
iš Baltarusijos. Atsiranda reikalavimas bio-
kuro pardavėjui, kuris biokurą parduoda 
per biržą, kad jis turėtų kilmės sertifikatą, 
iš kur gavo žaliavą. Jeigu jis teigia, kad  tiekia 
lietuvišką biokurą, tai turi įrodyti, kad  sudary-
ti kontraktai ir iš kur nupirktas biokuras arba 
pateikti dokumentus, kad turi taip vadinamus 
malūnus, kuriuose gaminamos skiedros. Jeigu 
importuoja kurą iš Latvijos, tai turės parodyti 
latvišką sertifikatą. 20 proc. ribojimas galios 
tik tiems, kurie įveža biokurą iš trečiųjų šalių“.

Parlamentaras įsitikinęs, kad per Latviją 
biokurą sunku įvežti, nes latviai taiko trigubai 
didesnes radioaktyvumo normas skiedrai iš 
Baltarusijos, todėl absoliuti dauguma jos me-
dienos netiks dėl užterštumo nuo Černobylio. 
„Latviai už lietuvius miškų turi daugiau, tai jie 
tieks savo, o ne įvežtinę medieną. Ir gerai, nes 
sužlugdytos mūsų miškų urėdijos, sužlugdyti 
privačių miškų savininkai, – apie susidariusią 
padėtį kalba S. Gentvilas. – Baltarusišką 
skiedrą galės importuoti mūsų baldų fab-
rikai, medžio plokščių gamintojai. Vilniuje 
vien naujai statomos kogeneracinės jėgainės 

miškininkystė
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biokuro deginimo blokas sunaudos 700 tūkst. 
tonų biokuro  per metus. Tai milžiniškas 
kiekis. Projektas Seimui jau pateiktas ir sku-
bos tvarka buvo svarstomas Aplinkos apsau-
gos komitete. Aš manau, kad lapkritį bus pri-
imtas ir įsigalios nuo sausio 1 dienos. Žinoma, 
kad su pereinamuoju laikotarpiu, nes auk-
cionai jau prasidėję ir mes negalime įpareigoti 
šilumininkus sudevėti metalinių klumpių…“

Netiesa, kad šiluma brangs
Buvęs Seimo narys Kęstutis Bacvinka 

teigė, kad Šilumos ūkio įstatymo pataisos 
patvirtintų naują įvežamo kuro kiekio regu-
liavimą ir turėtų sumažinti importuojamo 
biokuro naudojimą šilumos gamyboje, tokiu 
būdu padidėtų vietinio kuro panaudojimas. 
„Įstatymu nesiekiama riboti žaliavos importo 
į Lietuvos teritoriją, nes jis gali būti naudoja-
mas ir kitoms reikmėms, pavyzdžiui, kaip 
žaliava plokščių gamyboje, tačiau siekiama, 
kad strateginės svarbos šilumos gamybos 
sektoriuje būtų kuo plačiau naudojamas vieti-
nis biokuras, o šilumos kaina nepriklausytų 
nuo trečiųjų šalių politinių sprendimų“, – ar-
gumentuoja K. Bacvinka.

Pasak K. Bacvinkos, šis siūlymas buvo 
svarstomas Aplinkos apsaugos komiteto 
posėdyje, tačiau daugumos pritarimo nesu-
laukė. „Turiu pasakyti, kad mes savo pozici-
jos neatlaikėme. Buvo nuspręsta, kad reikia 
prašyti Vyriausybės išvados. Tad šis klausi-
mas lieka naujo Seimo malonei. Suvystė mus, 
o kas bus toliau, matysime, – apgailestauja 
jis. – Nežinia, kas tą išvadą rašys: Aplinkos ar 
Energetikos ministerija? Jeigu Energetikos, tai, 
manyčiau, turėtų būti teigiama išvada, o dėl 
Aplinkos ministerijos nedrįsčiau prognozuo-
ti… Įsivaizduoju, kad iki Naujųjų metų nieko 
neįvyks. Svarbiausia, mūsų pačių lietuviškąjį 
verslą atgaivinti, o tai, kad šilumininkai šaukia, 
jog šiluma brangs – netiesa, nes biokuro kaina 
sudaro tik 12 proc. visos šilumos kainos. Tai 
esminės įtakos šilumos kainai negali turėti“.

Lietuviško biokuro gamintojų 
niekas negirdi
„Litbiomos“ asociacijos Biokuro sekcijos 

pirmininkas, „Dzūkijos medienos“ direkto-
rius Marius Valukynas  teigia, jog dėl rinkoje 
esančios didžiulės baltarusiško biokuro 
pasiūlos iki šildymo sezono pradžios apie 70 
proc.  viso reikalingo biokuro kiekio jau buvo 
parduota – parduotas visas baltarusiškas, jis 
jau sandėliuose, trūksta tik nedidelės dalies. 
„Lietuvos gamintojai jį veža iš miško, bet to 
biokuro sandėliuose jau yra, tad natūralu, 

kad kaina nesikeičia ir dar labiau mažėja. Da-
bar situacija dar blogesnė nei buvo vasarą, kai 
kaina stabiliai laikėsi, o prasidėjus šildymo 
sezonui, dar sumažėjo. Jokio judėjimo į viršų 
nėra“, – situaciją apibūdina M. Valukynas.

Nors Energetikos ministerijoje ir Seime 
dėl biokuro vyko ne viena diskusija, anot 
M. Valukyno, niekas iki šiol nepasikeitė. 
„Mūsų niekas negirdi. Kaip į sieną, – sako 
susitikimais nusivylęs verslininkas. – Dar 
gegužės mėnesį Seime buvo surengta kon-
ferencija, kurioje buvo identifikuota, kad 
Lietuvoje biokuro gamintojai neišgyvena, 
uždaromos viena po kitos smulkios įmonės. 
Energetikos ministerija taip pat siūlė vietos 
gamintojams suteikti pirmumo teisę, bet tie 
siūlymai kažkur išgaravo. Kiek beldėmės aso-
ciacijos vardu į ministeriją, niekas nereagavo. 
Visiškas ignoravimas“.

M. Valukyno nuomone, Šilumos ūkio 
įstatymas ateityje turės įtakos Lietuvos ga-
mintojams, jei būtų judėjimas į priekį. „Mes 
vėl turime tą pačią situaciją – vyksta klausy-
mai. „Litbiomos“ asociacija turėtų būti viena 
iš svarstymų dalyvių, bet jos net nekviečia. 
Visiškas ignoravimas, nuomonės nepaisy-
mas. Net Seimo Aplinkos apsaugos komitete 
svarstant biokuro klausimą nebuvo leista 
jai pasisakyti, nors „Litbioma“ atstovauja 
gamintojams. Gamintojų nuomonės niekas 
net nepaklausė. Pirmininkas turėjo suteikti 
žodį. Vienintelis Seimo narys Simonas 
Gentvilas, kuris teikia konstruktyvius, ra-
cionalius pasiūlymus. Keista, kad valdžia 
lyg ir svarsto pasiūlymus, tačiau niekas 
nevyksta. Aš pats jau dvejus metus kalbu 
apie baltarusišką biokurą, kuris pražudys 
Lietuvos gamintojus. Nuo gegužės niekas nė 
per plauką nepajudėjo… Nors Energetikos 
ministerija žadėjo, kad jau šių metų trečiame 
ketvirtyje bus išspręsti biokuro klausimai“.

Problema sprendžiama 
ne tokiu būdu
Viliamasi, kad naujas Seimas pagaliau 

jų imsis. „Problema, kurią sprendė buvusi 
valdžia, pirkdama daugiau baltarusiško bio-
kuro ir pūdydama lietuvišką, spręsta ne 
tokiu būdu. Reikėjo skatinti iš valstybiniuose 
miškuose esančių kirtimo atliekų daugiau 
gaminti biokuro, taip būtų išspręstas biokuro 
kainos klausimas. Žaliavos būtų buvę dau-
giau ir biokuro būtų daugiau, ir konkuren-
cija nemaža. Naujai valdžiai noriu pasakyti, 
kad gamintojai nori susėsti ir kalbėtis, nori, 
kad juos išklausytų. Mes šilumos grandinėje 
užimame tik penktadalį, tai niekaip nega-

lime nulemti šilumos kainos. Manau, kad 
biokuras tiek pat svarbus, kaip ir elektros 
jungtis su Lenkija arba elektros tinklų sin-
chronizavimas, – įsitikinęs pašnekovas. 
– Tai valstybinės reikšmės strateginis daly-
kas, o į jį visiškai nesigi-linama. O kas bus, 
kai Baltarusija pasakys – mes jau nebepar-
duodame biokuro. Vietos gamintojai bus 
sužlugdyti, tad  biokurą teks pirkti brangiai. 
Apie kokį šildymo pigumą tada galėsime 
kalbėti? Ar seniai atsijungėme nuo „Gazpro-
mo“? Kaip tai pamirštama?  Šiandien net 5-6 
kartus pigiau biokuro galėtų būti gaminama 
iš valstybiniuose miškuose nukertamos me-
dienos… iš kirtimo liekanų būtų elementa-
rios pajamos. Šita bėda neatsirado per dieną 
ar savaitę, neteisinga kryptimi buvo einama 
jau seniai“.

Verslininkas džiaugiasi nors mažais 
žingsneliais, kad per energijos išteklių biržą 
„Baltpool“ galėjo šitam sezonui bent kiek 
įtakos padaryti, kad gamintojai dar turi šiek 
tiek kantrybės. „Lietuva per metus sutaupo 
apie 150-200 mln. eurų, kad naudojame 
vietinį biokurą, o ne iškastines importuoja-
mas dujas. Dabar kyla grėsmė, kad vietinė 
gamyba sunyks, liks tik kelios didžiosios 
įmonės ir baltarusiškas importas. Tokiu at-
veju tos kelios įmonės tikrai kels kainą, o jei 
Baltarusija nuspręstų neeksportuoti biokuro, 
susidurtume su realia nacionalinio saugumo 
problema“, – įsitikinęs M. Valukynas.

Pinigai pūdomi miške
Dėl kaimyninės šalies importo trečdaliu 

numušus lietuviško biokuro kainas, miškuo-
se palikta pūti medienos maždaug už 3 mln. 
eurų. Ar tikrai esame tokie turtingi, kad gali-
me elgtis taip neracionaliai? 

„Aš nesuprantu, kaip galima taip neūkiš-
kai elgtis ir palikti Lietuvoje pinigus pūti, o 
rinką atiduoti kaimyninei šaliai, kuri neaišku 
kurią dieną ims ir pasakys, kad mokate tiek 
ir tiek, arba negaunate, – atsainiu valdžios 
požiūriu stebisi pašnekovas. – Biokuro tieki-
mas turi būti subalansuotas – prie minis-
terijos turėtų būti atskiras skyrius ar grupė, 
kuri analizuotų šias problemas. To nėra, visi 
aiškina, kad čia laisva rinka. O ji privedė prie 
to, kad smulkūs gamintojai ima bankrutuoti. 
Įsigyta technika brangi, investicijos didelės, 
atlyginimus reikia mokėti. Neprofesionaliais 
sprendimais valdžios biurokratai žlugdo kitų 
žmonių gyvenimus“.

Rasa LiŠkAuSkAiTĖ
miškininkas.eu
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Atverkime plačiau duris 
į mišką bei miškininkystę
Vykstant klimato kaitai, padidėjo visuomenės dėmesys miškams 

bei suaktyvėjo gamtosaugininkų įtaka šalies miškų tvarkymui ir 
naudojimui. Kylantys radikalūs gamtosauginiai judėjimai puola 
miškininkus dėl padidinto miškų kirtimo, nors kertama nu-
statytos normos ribose, kritikuoja dėl nepakankamos saugomų 
miškų (rezervatų) plėtros, nors rezervatai veda prie miškų degra-
dacijos. Taip formuojama neigiama visuomenės nuomonė, kad 
miškininkams terūpi tik medienos ruoša, kad miškininkas – tai val-
stybinis miško pareigūnas su kirviu ant peties. 

Iš savo ilgametės asmeninės patirties galiu drąsiai sakyti, kad toli 
gražu yra ne taip. Kai 1950 m. pradėjau dirbti miškininku, Lietuvos 
teritorijos miškingumas tebuvo 20 proc., o miškų  produktyvumas 
tesiekė 97 m3/ha. Išeinant 2005 m. į pensiją, šalies miškingumas buvo 
padidėjęs iki 31 proc., o medynų produktyvumas – iki 225 m3/ha. 
Šie rodikliai toliau didėja. Tad ar miškininkai nualino šalies miškus? 
Manau, kad ne. Kodėl pastaruoju metu  mums reikia teisintis ir 
įrodinėti apie padarytus gerus darbus?

Nepriklausomybės metais gimusiai ir užaugusiai internetinei 
kartai sunku įsivaizduoti pokario laikotarpiu buvusią miškų būklę, 

miškininkų rankomis atkurtus miškus, kitus miškų labui nuveiktus 
nelengvus darbus. Daliai žmonių tas visai nerūpi: viskas nurašoma 
madingu tapusiu politizuotu teiginiu – gūdus sovietmetis. Dabar 
tapo madinga, o gal ir naudinga  būti aktyviu „žaliuoju“ ir mokyti 
miškininkus, kaip reikia dirbti miške, tausoti gamtą.

Kad kintanti visuomenė labiau pažintų miškus ir miškininkų 
atliekamus darbus bei susidarytų objektyvią nuomonę, būtina at-
vira informacija apie miškų būklę, miškininkų atliekamas priemo-
nes miškams apsaugoti nuo gaisrų, vabzdžių ir ligų daromos žalos 
bei aplinkos negatyvių veiksnių. Turime informuoti ir kaip didina-
mas medynų stabilumas, produktyvumas, saugomas miško medžių 
genofondas, taikomos selekcinės priemonės bei atliekami miškotyros 
darbai, vykdomi gamtosauginiai projektai, kaip vyksta miškininkų 
specialistų ruošimas.

Tylėti nuleidus galvas ir laukti, kad kas užtartų, beviltiška. Atėjo 
metas patiems informuoti visuomenę apie savo darbus, pasiektus ir 
siekiamus rezultatus bei pažangų miškininkavimą. Apie tai turime 
rašyti regionų ir respublikinėje spaudoje, išdrįsti pakalbėti per radijo, 
televizijos laidas, rengti viešus pasitarimus, seminarus, susitikimus su 
visuomene. Būtina perimti komunikacinę patirtį ir iš užsienio šalių. 

Šiemet pavasarį dėl karantino apribojus turizmą, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba aktyviai propagavo gamtinį turizmą po Lie-
tuvos saugomas teritorijas, keliaujantiems atnaujino ir įrengė naujus 
informacinius stendus, rodykles. Pastovai rengiami gamtos pažinimo 
renginiai VSTT nacionaliniame lankytojų centre bei nacionalinių ir 
regioninių parkų direkcijų lankytojų centruose. Tai duoda rezultatus. 
Todėl auganti jaunuomenė labiau pažįsta saugomas teritorijas, jose 
esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes nei šalia augančius miškus.  

julius Danusevičius Troškūnų girininkijoje prie trešnės 30 metų želdiniuose

Genetinio draustinio atkūrimas savaiminiu žėlimu ir dirbtiniu želdinimu 
(VMu kazlų Rūdos RP Braziūkų girininkija)
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Pertvarkius valstybinių miškų valdymą, buvo labiau 
susikoncentruota į ekonominę veiklą, pelno siekį, o miškų 
urėdijose buvę miško muziejai, mokymo-informaciniai 
centrai tapo nereikalingi kaip išlaikytiniai, neteikiantys 
naudos. Posūnio vietoje atsidūrė ir Druskininkuose esan-
tis miškininkų pasididžiavimas – atsikūrusios LMS pir-
mojo prezidento Algirdo Valavičiaus kurtas ,,Girios aidas“. 
Ekonomiškai neapsimokėjo ir atnaujinti buvusius miškų 
urėdijose pažintinius miško takus, rekreacinius objektus, 
leisti informacinius leidinius. Todėl gavosi kaip patarlėje: 
ką pasėjai, tą ir pjauni... Tik ar džiugina ir gamybininkus 
miškininkus ta situacija?  

Manau, kad visi Valstybinių miškų urėdijos padaliniai 
turi įdomių miškininkystės populiarinimo objektų vi-
suomenei. Vien Dubravos RP, pavyzdžiui, galėtų būti miško 
pažintinis takas „Kauno marių krantų miško želdiniai“ ar 
„Arboretumas bei Girionių parkas“, „Miško sėklininkystės 
bei genetinių išteklių objektai“, „Medelynas“;  Kazlų Rūdos 
RP – „Sėkliniai medynai ir plantacijos bei bandomieji miško 
želdiniai“, „Miško muziejus“; Prienų RP – „Maumedžių 
želdynai ir medynai, sėklinės plantacijos ir medelynas“, 
„Punios šilo medynai“; Jurbarko RP – „Mociškių eglynai, 
eglės sėklinė plantacija bei Jūravos ąžuolynas“ ir kiti. Kiek-
vienas regioninis padalinys, girininkija turi kuo didžiuotis 
ir ką parodyti lankytojams. Neslėpkime parodyti ir netinka-
mo miškininkavimo pavyzdžių. 

Objektai turėtų būti išdėstyti lankymo schemoje ir glaustai bei išsamiai 
lietuvių ir anglų kalbomis aprašyti. Lankstinukai ir kita informacinė medžiaga 
laisvai platinama ir kiekvienam prieinama.

Anksčiau buvo rodoma periodinė laida per televiziją „Girių horizontai“, 
kuri visuomenės buvo žiūrima, aukštai vertinama. Valstybinių miškų urėdijai 
reikėtų imtis iniciatyvos tokias ar panašias laidas atkurti ir tęsti miškininkystės 
bei miškininkų veiklos propagavimą. Vertėtų rengti per televiziją ir diskusijas 
apie miškus.

Skandinavijos ir Vakarų Europos šalyse privatiems miško savininkams or-
ganizuojami trumpalaikiai (dažnai savaitės) kursai konkrečiais miškininkavimo 
klausimais. Juose su specialistais aptariami ir gamtosauginiai klausimai. Galėtume 
taip daryti ir mes. Propaguojant pažangų miškininkavimą, privačių miškų sa-
vininkus tikslinga pakviesti į rengiamus pasitarimus atskirais miškininkystės 
kausimais miškuose, pažintines išvykas. Juolab, kad kas kelintas šalies pilie-
tis yra miško savininkas, o su šeimos nariais jie apjungtų ir apie trečdalį šalies 
visuomenės, realiai pažįstančios miško gyvenimą.    

Žymių asmenų bei įvykių įamžinimui įveistas ąžuolų želdynas 
buvusioje kėdainių miškų urėdijoje (2000 m.)

kanadinės ir paprastosios drebulių 22 metų hibridai 
(vidut. aukštis 18 m, kamienų skersmuo – 22 cm)

1964 m. įveista pirmoji eglės sėklinė plantacija (VMu Dubravos RP Vaišvydavos girininkija)
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Straipsnio autorius su dr. Romualdu Ramanausku (dešinėje)

Ilgas kelias į gimtinę 
prof. vYtAutAs pADAiGA

Norėčiau pasidalinti mintimis iš susitikimo su kolega, buvusiu Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotoju dr. Romualdu 
Ramanausku ir atsakyti į daugeliui kirbėjusį klausimą: kodėl išėjęs į pensiją šis mokslininkas paliko Girionis ir nuo 1993 
m. apsigyveno savo gimtinėje – nuošaliame miškų apsuptame Mėdinų vienkiemyje, esančiame zarasų krašte, už 8 km 
nuo Suvieko gyvenvietės.

Kas rytą Romualdą sodyboje pažadina apie jo 
lovą susispietusio pulkelio kačių, prašančių pusryčių, 
kniaukimas. Už prieangio durų suamsi vilkšunis, 
pamatęs išėjusias pasiganyti pievelėje stirnas ar pro 
šalį praeinančius briedžius, grybautojus ir retus 
svečius. Prie lovos stovi atremtas medžioklinis kara-
binas. Aplenkę vilkšunį ir pulkelį kačių, pasiekiame 
Romualdo gyvenamą būstą, įrengtą priestate prie 
lentpjūvės. Netrukus ant stalo atsiranda keptuvė 
garuojančių rudmėsių ir kava. Po pusryčių išėjome 
pasižvalgyti po sodybą. Šeimininkas ėjo pasirams-
tydamas 2 ramentais – tai kitų sukeltos avarijos pa-
sekmė visam gyvenimui. Išlikusi šimtametė liepa ir 
tolėliau ąžuolas žymi buvusios tėvų sodybos vietą. 
Visi tėvo statyti trobesiai buvo nugriauti ir išvežti.

Tarpukario Lietuvoje vykdant žemės reformą, 
Zarasų apskrities Antazavės valsčiuje Povilas Rama-
nauskas gavo 21,8 ha miško su krūmynais, pelkėmis 
ir dykvietėmis. Atkaklus naujakurys, kirsdamas krū-
mynus, grioveliais sausindamas pelkes, kemsynus, 
įsirengė vietą sodybai, plotą dirbamai žemei. Taip 
miškuose atsirado Mėdinų vienkiemis, per 1927–
1931 m. buvo pastatytas gyvenamasis namas, tvartas, 
daržinė ir kiti statiniai. Čia 1933 m. rugpjūčio 31 d. 
gimė Romualdas.

Prabėgus kone 90 gyvenimo metų, gyvenant vie-
nam miško glūdumoje, jo atmintyje iškyla vaikystėje 
matyti tėvų gyvenimo vaizdai: kaip tėvas rovė ar kirto 
krūmus, juos krovė į krūvas, o išdžiūvusius deginda-
vo. Taip žingsnis po žingsnio sunkiai dirbant  plėtėsi 
dirbamos žemės rėželiai, kuriuose tėvai sėdavo javus, 
sodindavo bulves, augino daržoves.

1941–1944 m. Romualdas mokėsi Ajočių pradi-
nėje mokykloje, 1945 m. įstojo į Antazavės gimnazi-
jos 1 klasę. Gimnazija nuo jų vienkiemio buvo už 12 
km, todėl mokslo metu tėvai apgyvendindavo jį pas 
miestelio gyventojus, atveždavo iš namų maisto.

Bene ryškiausiai Romualdui atgimsta vaizdas, kai 
1948 m. gegužės 22 d. paryčiais į tėvų trobos duris ėmė 
belsti kareiviai, ginkluoti šautuvais su ilgiais durklais. 
Per 1 val. turėjo susiruošti kelionei į nežinią. Tėvas 
pasiėmė bidoną medaus, kitų produktų, mama Angelė 
– ryšulį apklotų. Lydimus sargybos nuvežė į Obelių 
geležinkelio stotį, sulaipino į gyvulinius vagonus. Pa-

sak Romualdo, per 2 savaičių kelionę tik 2 kartus tremiamieji gavo po lėkštę „balan-
dos“ ir šiek tiek vandens, kol atsidūrė Sibire, prie Jenisiejaus upės. Čia susodino į 
baržas ir plukdė į Šiaurę. Vienoje pakrantėje tremtinių laukė arkliais pakinkyti 
vežimai, kuriais atgabeno į Jazajavkos gyvenvietę taigoje. Po registracijos apgyven-
dino buvusiose karvidėse įrengtuose barakuose su dviaukščiais narais, paskirstė į 
darbus Kazačinsko miško pramonės ūkyje. Vieni kirto medžius taigoje, kiti statė 
naujus  barakus. Dirbo už gaunamą duonos normą: dirbančiam vyrui parai skirdavo 
800 g, moteriai – 500 g, o vaikui – tik 200 gramų.

Romualdas rudenį lankė pradinę mokyklą, nes reikėjo mokytis rusų kalbos. 1949 m. 
į Jazajavką atvažiavę emisarai verbavo žmones darbui šachtose už Angaros upės. Nors 
mama buvo prieš, tėvas susilaikė, sprendimą priėmė jų penkiolikmetis sūnus. Po ilgos 
kelionės, Razdolnoje gyvenvietėje, kur buvo šachtos, kiekviena šeima gavo po kambarį 
barakuose. Romualdo tėvas įsidarbino elektriku, motina – cheminėje laboratorijoje, 
jiems mokėdavo atlyginimą.

Pramokęs rusų kalbos, Romualdas 1953 m. baigė vidurinę mokyklą. Jį traukė 
radiotechnika, bet tremtiniui išvažiuoti į kitoje srityje esantį Tomsko universitetą 
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XX a. 9 deš. pradžioje dr. R. Ramanausko su kolegomis sukurto medienos traukimui iš neplynų 
kirtimų biržių teleskopinio manipuliatoriaus MMT-10 ant ratinio traktoriaus MTz-52 schema. 
Šis manipuliatorius buvo išbandytas kazlų Rūdos girininkijos einamuosiuose kirtimuose. 
Vėliau Lietuvos miškų instituto išradėjams bendradarbiaujant su čekų zvoleno miškų institutu 
buvo pagaminta bečiokerinė teleskopinė medienos traukimo įranga ant galingų ratinių vilkikų 
LkT-80 ir LkT-120, palengvinusi ir paspartinusi medienos ruošą Lietuvos miškuose.          

Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto 
sukonstruota medienos traukimo įranga, 1982 m.

Vytautas Padaiga prie Stelmužės ąžuolo
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reikėjo specialaus Maskvos leidimo. Beliko rinktis Krasnojarske veikusį  
Sibiro miško technikos institutą, kuriame buvo Miško darbų mechaniza-
cijos fakultetas, rengiantis miškų ūkio mašinų inžinierius–mechanikus. 
Jame stropiai mokydamasis 1953–1958 m. Romualdas dažnai gaudavo 
padidintą stipendiją, po baigimo gavo diplomą su pagyrimu. Atlikdamas 
gamybinę praktiką Rygos miško mašinų remonto įmonėje, jis susitiko su  
Lietuvos miškų ministru Algirdu Matulioniu, kuriam išreiškė savo norą 
dirbti tėvynėje. Sibiro miškų technikos institute buvo  atsižvelgta į ministro 
A. Matulionio rekomendacinį raštą ir Romualdas 1958 m. gavo paskyrimą 
dirbti į Lietuvą. Šios džiugios žinios nebesulaukė 48 metų Romualdo mama 
Angelė, mirusi 1958 m. kovo mėnesį. Ją nuolat primena Romualdui žemės 
sauja, parsivežta nuo kapo Krasnojarske. 

Grįžęs į Lietuvą 1958 m., Romualdas buvo paskirtas Kazlų Rūdos miško 
pramonės ūkio vyr. mechaniku. Nuo 1961 m. dirbo miško technikos gamyklo-
je vyr. inžinieriumi–konstruktoriumi, 1962 m. paskirtas Eksperimentinio 
projektavimo–konstravimo biuro vyr. inžinieriumi. 1965–1968 m. studijavo 
Sąjunginio miškininkystės ir mechanizacijos instituto aspirantūroje, 1973 
m. Leningrado miškų technikos akademijoje apgynė disertaciją ir įgijo tech-
nikos mokslų kandidato (dabar mokslų daktaro) laipsnį. 

Jaunas mokslininkas 1968 m. pakviestas dirbti Lietuvos miškų insti-
tute įkurtame Mechanizacijos skyriuje, kur buvo kuriami ir bandomi me-
dienos kirtimo, pakrovimo ir ištraukimo įrenginiai, mašinų kompleksas ne-
plyniems ir ugdymo kirtimams, panaudojant traktorinius manipuliatorius 
su teleskopinėmis įvairaus ilgio strėlėmis. Lietuvoje buvo pagaminta 200 
medienos pakrovimo ir vilkimo prietaisų. Kartu su bendradarbiais gauta 15 
autorinių išradimų pažymėjimų.

Romualdas sako, kad 1993 m. išėjęs į pensiją nuvažiavo aplankyti bu-
vusios tėvų sodybos. Radus čia dykvietę, apimtas tėviškės ilgesio, apsigy-
veno dengtame sunkvežimyje. „Atvedus 1994 m. elektrą, pradėjome statyti 
karkasinį angarą lentpjūvei. Prie jo  ėmėme šlieti gyvenamąjį būstą, panau-
dodami išorinėms sienoms dvi eiles lentų, o tuščius tarpus užpildydami 
izoliacine medžiaga. Lubas užpylėme storu pjuvenų sluoksniu, stogą 
uždengėme skarda. Pastatėme krosnį, įsirengėme virtuvę ir miegamąjį. 
Medieną statyboms ir malkoms atsiveždavome traktoriumi iš gražinto 
tėvų  miško, – įkurtuves gimtinėje mena Romualdas. – Kitas statinys buvo 
dviaukštis pirties pastatas šalia tvenkinio su poilsio kambariu, balkonu, 
iš kurio galima žvejoti. 1995 m. nuo vieškelio iki sodybos įrengtas 2 km 
žvyruotas kelias. Iki 2005 m. pasistatėme tvartelį ožkoms, stoginę bičių 

aviliams, bitininko namelį, kitus statinius. Buvau priimtas net į 
vietinį medžiotojų klubą“. 

Sukūręs šeimą, su žmona Birute užaugino sūnų Robertą 
ir dukrą Renatą, bet 2010 m. sunki liga palaužė žmoną, jau 10 
metų vienas gamtos prieglobstyje... 

...Popietę pakvietėme Romualdą pabūti mūsų gidu po 
Zarasų kraštą. Pabuvojome prie įspūdingo Čičirio ežero, aplan-
kėme Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą 1967 m. vieną 
birželio vakarą prie Ilgio ežero. Dabar čia pastatyta koplyčia, 
atvežta daug skulptūrų, kryžių, iškabinta paveikslų. Šventvietę 
yra aplankęs ir dabartinis Romos popiežius. Grįždami namo 
aplankėme gamtos paminklą Stelmužės ąžuolą. Nors medis 
jau be viršūnės, paramstytas ramsčiais, išpuvęs vidus ir gili 
senatvė karšinčių ąžuolą, kaip ir sugrįžusį namo žmogų lenkia 
prie žemės, jie dar nepasiduoda, įleidę šaknis savojoje žemėje.
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atsisveikinant su suvalkijos miškininku 

antanu rinkevičiumi
Nuo miško techniko iki vyriausiojo 

miškininko – tokį profesinį kelią teko nueiti 
daugeliui vyresniosios kartos miškininkų gerai 
pažįstamam suvalkiečiui Antanui Rinkevičiui, 
per tris dešimtmečius puoselėjusiam Kazlų 
Rūdos girią, prie kurios pietinio pakraščio 
Bagotosios apylinkėse prisišliejusiame Kalvos 
kaime jis 1935 m. kovo 5-ąją gimė. Čia prabėgo 
nerūpestinga vaikystė, mėgintos įminti girios 
paslaptys. 

Baigus 1954 m. Vilniaus miškų tech-
nikumą, Antanui profesinio kelio pradžia bu-
vo baugi: su keliais bendramoksliais paskyrė 
TSRS Vidaus reikalų ministerijos žinion, ko-
mandiravo į Rusiją prižiūrėti lagerių miškų 
Gorkio srityje. Laimei, jam netrukus pavyko 
išsiprašyti perkeliamam į Lietuvą, kur paskyrė 
Veisiejų miškų ūkio Kapčiamiesčio girininki-

jos girininko padėjėju. Bet iš čia netrukus 
pašaukė į karinę tarnybą... 

Po trejų metų grįžęs į gimtinę 1959 m. 
įsidarbino Kazlų Rūdos miškų ūkio Bagoto-
sios girininkijoje miško techniku. Čia apsi-
lankęs tuometinis miškų ūkio ministras A. 
Matulionis paegzaminavo jauną specialistą 
ir įžvalgiai pasakė: „Važiuosi į Šakius, iš tavęs 
padarysiu žmogų“... Taip 1960–1969 m. An-
tanas Rinkevičius persikėlė į naujai įkurtą 
Šakių miškų ūkį, kur dirbo miškų apsaugos 
inspektoriumi, inžinieriumi, Lekėčių miško 
ruošos punkto techniniu vadovu. Dirbda-
mas neakivaizdiniu būdu gilino profesines 
žinias LŽŪA Miškų ūkio fakultete, 1969 m. 
įgijo aukštojo mokslo diplomą.  

Įsimintiniausias jam turėjo būti 1969–
2000 m. profesinės veiklos laikotarpis vėl 

sugrįžus į Kazlų Rūdą, kur per 30 metų 
kryptingai dirbo vyriausiuoju miškininku. 
Nežiūrint per tuos metus buvusių miškų 
ūkio struktūrinio valdymo reformų, planinio 
ūkininkavimo, miškų urėdijų atsikūrimo, 
praktinė miškininkystė – miškų apsau-
ga, medynų atkūrimas, darbai medelyne, 
medžioklės reikalai, girininkijų veikla, gam-
tosauga gulė kelis dešimtmečius ant vyriau-
siojo miškininko pečių. Šiais klausimais jis 
turėjo praktika grįstą nuomonę ir nebijojo 
jos argumentuotai išsakyti gamybiniuose 
pasitarimuose, padiskutuoti su miškų kont-
rolieriais, ministerijos specialistais, išdrįso 
paprieštarauti ir ministrui A. Matulioniui, 
kai šis norėjo perkelti jį dirbti į Marijampolės 
miškų ūkį. Dirbant vyr. miškininku 
neišėjo Antanui būti nuošalėje ir nuo 

Vytautas
Liutkevičius
1928 11 21 – 2020 11 21

Lapkričio 21 d. sulaukęs 92 metų, per 
gimtadienį mirė buvęs Šakių miškų urėdijos 
girininkas Vytautas Liutkevičius, šiame 
krašte dirbęs miškininku 40 metų.  

Vytautas buvo kilęs iš Molėtų rajono 
Suvalkynės kaimo valstiečių šeimos. 1938–
1942 m. mokėsi Ambroliškių pradžios 
mokykloje, mokslus tęsė Giedraičių progim-
nazijoje. Baigęs progimnazijos 3 klases, Vy-

tautas turėjo nutraukti mokslus, nes 1944 
m. vasarą užėjęs karo frontas suniokojo tėvų 
ūkį, kurį reikėjo padėti atkurti. 

Tačiau noras siekti žinių išliko: 1946 
m. jis įstojo į Želvos gimnaziją, 1947 m. 
baigė 4 klasę ir išvažiavo mokytis į Vilniaus 
miškų technikumą, kur pasižymėjo kaip 
draugiškas, nuoširdus ir ramus studentas, 
neabejingas Lietuvos istorinei praeičiai.

1950 m. diplomą įgijusį jauną miškininką 
paskyrė į jam nepažįstamą, tolimą Suvalki-
jos kraštą – Plokščių girininkijos girininko 
padėjėju. Tuomet ši girininkija priklausė 
Jurbarko miškų ūkiui, su centru nebuvo tie-
sioginio kelio ir ryšio – tekdavo valtimi keltis 
per Nemuną. Pasak V. Liutkevičiaus, Plokščių 
girininkija valdė apie 10000 ha miško žemės, 
dirbo 12 eigulių, girininkijos kontora laiki-
nai įkurdinta ištremto ūkininko ūkiniame 
pastate. Miškai buvo šlapi, augantys derlin-
gose augavietėse, sunkiai ne tik pravažiuojami, 
bet ir praeinami. 

Naujakurio girininkijos miškininko kas-
dienybė – arklys, guminiai batai ir žibalinė 
lempa buvo ir 1951 m. perkėlus jį į Kidulių 
girininkiją girininku, o 1952 m. vėl iškėlus į 
atkurtą Lukšių girininkiją girininko padėjėju, 
kuri tuo metu administravo net apie 15000 
ha miško žemės ir miškų, juos prižiūrėjo 
18 eigulių būrys. Miško darbininkais dirbo 
tremties išvengę ūkininkai, į kolūkius nestoję 
valstiečiai. 1954 m. pavasarį likvidavus 
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miškininkystės mokslo naujovių diegimo, 
jaunų specialistų ugdymo. Jis rinktas LŽŪA 
Miškų ūkio fakulteto valstybinės egzaminų 
komisijos nariu, kuravo Kazlų Rūdoje 
studentų mokomąsias praktikas, buvo men-
toriumi daugeliui praktikantų, išsakydavo 
jiems ir gyvenimiškų patarimų, pergyveno, 
kai į praktikas atvykdavo ir nesidominčių 
šia profesija jaunuolių. Šios gyvenimiškos 
pamokos daugeliui Kazlų Rūdoje pradėjusių 
profesinį kelią jaunų miškininkų įsiminė 
visam gyvenimui.    

Miškininkauti gimtinėje Antanui nebu-
vo lengva, nes tarybinėje planinėje miškų 
ūkio sistemoje dominavo miško pramoninė 
veikla, o jam norėjosi išlaikyti ir dar aukščiau 
pakelti miškininkystės lygio kartelę, kuriai 
pagrindus nuo 1919 m. kūrė žymūs šio krašto 
miškininkai Povilas Malvica, Vincas Žemaitis, 
Vincentas Verbyla, Zigmas Salys, Zigmantas 
Juozas  Paltanavičius ir  kiti atsidavę profesijai 
Suvalkijos miškų veteranai.                         

Antanas Rinkevičius noriai bendradar-
biavo su Lietuvos Miškų instituto ir LŽŪA 
Miškų fakulteto mokslininkais, vykdant 
Kazlų Rūdos girioje mokslo tyrimus, diegė 
mokslines rekomendacijas, įveisiant įvairios 
kilmės pušų geografinius ir bandomuosius 
želdinius, pušies, eglės, hibridinio maumedžio 
sėklines plantacijas, rūpinosi jų priežiūra, 
technine dokumentacija. Jo iniciatyva nuo 
1972 m. želdavietėse atsisakyta veisti eglių 

želdinius sėjinukais ir pereita prie stambių 
sodinukų sodinimo, skatino ir girininkus 
daug dėmesio skirti miškų atkūrimui, jaunų 
medynų priežiūrai, jų ugdymui.   

Akivaizdus bendradarbiavimo su moks-
lininkais rezultatas – Kazlų Rūdos girioje 
iki dabar išlikę ,,žaliosios laboratorijos“, ku-
riose mokslo darbuotojai gali tirti įveistas 
pušies ir eglės įvairios geografinės kilmės 
populiacijas, rinktinių medžių genetinius 
ypatumus, sėklinių plantacijų efektyvumą, 
introdukuotų rūšių veisimo miškuose gali-
mybes, tobulinti pušies, eglės, maumedžio 
ir kitų želdinių įveisimo technologijas. Su-
kaupus didžiulį bandymų stacionarą, Kazlų 
Rūdos miškų urėdijai Aplinkos ministerija 
1994 m. suteikė mokomosios miškų urėdijos 
statusą. Čia studentai ir doktorantai aktyviai 
vykdė miškininkystės mokslo tiriamuosius 
bandymus ir rašė baigiamuosius darbus.  

Antanas nemėgo tuščiažodžiavimo, ne-
pelnytų pagyrų, apgaulės, aplaidumo, paliktų 
nebaigtų darbų, todėl ne visuomet sulauk-
davo vadovybės palaikymo, bet kiek leido 
galimybės kantriai gynė šias pozicijas, rėmėsi 
miškininkystei atsidavusiais girininkijų dar-
buotojais. Jo reikalavimai bendradarbiams 
nekito: būti sąžiningu, teisingu, darbščiu ir 
tolerantišku kitiems.    

Sulaukęs pensinio amžiaus, Antanas 
dar trejus metus (iki 2003 m.) dirbo VĮ 
Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje 

miško želdymo-medžioklės inžinieriumi, 
perteikė sukauptą ilgametę patirtį jaunes-
niems kolegoms, domėjosi miškininkystės 
naujovėmis ir pasiekimais. 

Atkūrus Lietuvos miškininkų sąjungą, 
daug metų rinktas jos valdybos nariu. 
Laisvalaikiu mėgo medžioti, buvo renka-
mas miškininkų įsteigto medžiotojų klubo 
„Girinis“ vadovu, bendravo su buvusiais 
bendradarbiais, kartu su broliu, buvusiu 
eiguliu, bitininkavo ir niekada nedejavo dėl 
gausėjančių metų naštos.  

Deja, šių metų lapkričio pradžia 86-uosius 
metus einančiam garbiam miškininkui buvo 
lemtinga. Buvusiems bendradarbiams, drau-
gams ir bičiuliams sunku patikėti, kad dar 
visai neseniai medžioklėje žvalus matytas 
Antanas atsidūrė ligoninėje ir lapkričio 6 d. 
išėjo Anapilin...              

Palaidotas gimtinėje, Bagotosios mies-
telio kapinėse. 

Užjausdami jo žmoną Genutę, artimuo-
sius, bičiulius, nuoširdžiai liūdime, saky-
dami, kad velionis savo darbais ir asmeniniu 
pavyzdžiu įsirašė į šio krašto nusipelniusių 
miškininkų gretas, miškininkystės ir moks-
lo istoriją, buvo supratingas, taktiškas, gera-
širdis žmogus, tolerantiškas kolega, gerbia-
mas miškininkų bendruomenės narys. 

VĮ VMu kazlų Rūdos regioninio padalinio 
miškininkai, buvę bendradarbiai

Jurbarko miško pramonės ūkį, Lukšių giri-
ninkija iki 1957 m. buvo perduota Kauno 
miškų ūkiui, 1957 m. vėl gražinta įsteigtam 
Šakių miškų ūkiui. O čia Lukšių girininkija 
išskaidyta į 3 girininkijas. Vytautas paskirtas 
įsteigtos Kedėbliškių (Užnykio) girininkijos 
girininko padėjėju. 

Girininkijos miškai buvo šlapi, be kelių. 
Į girininkijos pasodą girininko nusipirktą 
automobilį „Moskvič-401” eigulys vos atvilko 
arkliu. Pasibaisėję tokiu užkampiu, beveik 
kasmet keitėsi LŽŪA baigę girininkai. O 
kantrus, taktiškas molėtiškis Vytautas ra-
miai išgyveno šią pokario sumaištį, sulaukė 
savo dienų – 1960 m. paskirtas Užnykio giri-
ninkijos girininku. Vedęs vietinę merginą 
Petronėlę, dirbusią girininkijoje buhaltere, 
Lukšių miestelyje apie 1970 m. pasistatęs 
savo sodybą, ją gražiai apželdęs, jis Užnykyje 
išgirininkavo iki 1991 metų ir liko Zanavyki-
joje visam gyvenimui. 

Per 4 dešimtmečius pastatė naują giri-
ninkijos sodybą, kelias eiguvas, daug dėmesio 

skyrė miškų atkūrimui, daigynams, įveisė per 
100 ha ąžuolo, kelis šimtus hektarų kitų rūšių 
želdinių, diegė naujoves ugdymo kirtimų sri-
tyje. Kartu teko rūpintis ir miškų sausinimu, 
kelių tiesimu, girininkijos žmonių gerove. 

Jo iniciatyva Kedėbliškių kaimo pakraš-
tyje, netoli buvusios girininkijos sody-
bos, įveistas 4 ha ąžuolų parkas, kurį labai 
kruopščiai puoselėjo visą darbingą gyvenimą. 
1980 m. jam buvo suteikta antra girininko 
kvalifikacinė klasė. 

Pažymint Vilniaus miškų technikumo 
baigimo 50-metį, 2000 m. vasarą pas Vy-
tautą į girininkiją susirinkę bendrakursiai 
apžiūrėjo girininkijos miškus, jo atliktus 
darbus ir reziumavo, jog dirbta sumaniai, 
kūrybingai. Vytautui tai buvo aukščiausias jo 
triūso įvertinimas ir pagyrimas.

Paskyrus jauną LŽŪA auklėtinį dirbti 
jo pavaduotoju, Vytautas 1991 m. pasiūlė 
jam perimti girininko pareigas, o pats iki 
2000-ųjų dirbo šioje girininkijoje girininko 
pavaduotoju, ugdė pasirinktą įpėdinį. 

Taktiškais patarimais, savo pavyzdžiu jis 
mokė kūrybingai dirbti ir kitus jaunus 
miškininkus, Užnykyje praktikas atlikusius 
ŽŪA, miškų technikumo praktikantus.

Vytautas buvo ir rūpestingas sutuokti-
nis, tėtis, bet šeimai teko patirti skaudų 
išgyvenimą, kai nuskendo jau užaugusi dukra. 
Garbingo amžiaus sulaukusiems tėvams teikė 
širdžiai atgaivą sūnaus Vytauto rūpestis jais. 

Sunku apie šį buvusį tvirtą ir darbštų 
žmogų kalbėti jau būtuoju laiku. Ne tik miš-
kininkų, bet ir daugelio Vytautą pažinojusių 
lukšiečių, kitų žmonių širdis dar ilgai šildys 
geri prisiminimai apie gražų bendravimą, 
kartu atliktus didžiulius darbus. 

Lapkričio 26 d. Vytautas Liutkevičius  
palydėtas amžinybėn į Zapyškio kapines, 
kur palaidota jo dukra. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Vytauto 
žmonai Petronėlei, sūnui Vytautui, kitiems 
artimiesiems.                                                             

               
Buvę bendradarbiai ir draugai
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„Atlakia elnias devyniaragis, oi Kalėda Kalėda“, – dainavo (gal gie-
dojo) senovės lietuviai, laukdami saulės sugrįžimo, kurią ant savo ragų 
parneša elnias. Saulės nešėjas turėjo būti globojamas, saugomas... 

Tačiau ėjo šimtmečiai, keitėsi visuomenės sankloda, religija ir el-
nias, tūkstantmečius gyvenęs Lietuvos miškuose, XIX a. pradžioje 
buvo galutinai išnaikintas. Medžioklės priemonių (šaunamųjų ginklų) 
tobulėjimas, medžiotojų pagalbininkų šunų naudojimas, esant že-
mam medžioklės kultūros lygiui, nepaliko galimybių išgyventi galin-
gam, protingam ir atsargiam žvėriui. Be to, XIX amžiuje po kiekvie-
no pralaimėto sukilimo prieš rusų priespaudą vis daugiau Lietuvos 
diduomenės dvarų ir miškų perimdavo kaip caro dovanas sukilimus 
malšinę generolai ir aukšti valdininkai, kurių dauguma nei šių miškų, 
nei juose buvusių žvėrių netausojo. Prie to prisidėjo ir kilęs Pirmasis 
pasaulinis karas, vokiečių okupacija, išgyvenimo sunkmetis. 

Šiandien sunku įsivaizduoti ir Lietuvos teritorijoje gyvenusios 
visuomenės požiūrį į laukinę fauną, kai atsitiktinai pasirodęs dides-
nis žvėris buvo kaimuose puolamas gaudyti. Tarpukario žurnale 
„Medžiotojas“ (1930 m. Nr. 6/40 28 p.) rašoma: „...1922 m. Kalvarijos 
(Marijampolės apskr.) apylinkės žmonės atbėgusį iš Rytprūsių elnią 
įvarė į klampų durpyną, pagavo, surišo ir uždarė į tvartą. Rytojaus dieną 
jis rastas negyvas. (...) Kiek vėliau tokiu pat būdu sugautas elnias apie 
Šeštokus, bet šis buvo paleistas atgal į mišką. 1935 m. Marijampolės–
Vilkaviškio miškų urėdijoje, Gražiškių girininkijoje sugauti du elniai 
patinai.“ Autorius pasidžiaugia, kad šių žvėrių likimas geresnis – sveiki 
ir nesužaloti traukiniu nugabenti į Kaišiadorių miškus.

Po kelių dešimtmečių, 1960 m. rugsėjį pradėjęs miškininko darbą 
Stakliškių girininkijoje, iš vietos gyventojų išgirdau dainelę, pra-
sidedančią žodžiais „Mockonių vyrai briedį užmušę...“. Dainelėje 
įamžintas nutikimas vokiečių okupacijos metais, net pavardėmis 
išvardinant visus šio „žygdarbio“ dalyvius. Neapdainuotas tik šio nuo-
tykio finalas. Atvažiavę valdžios atstovai pažadėjo premijuoti narsius 
vyrus, sunaikinusius labai pavojingą žvėrį. Kai visi dalyviai išsipasakojo, 
išaiškino savo nuopelnus, jie buvo „apdovanoti“ solidžiomis baudomis.

Tada stebėjausi žmonių tamsumu, nes jau mokyklos suole mums 
buvo diegiamos gamtosaugos idėjos, skaitėme prof. Tado Ivanausko 
knygas ir straipsnius. Prisimenu, dar devintoje klasėje bendramokslis 
atsinešė atkurto miškininkų žurnalo „Mūsų girios“ pirmąjį numerį, 
kurį skaitėme, svarstėme apie galimybes įgyti šią profesiją...

Daugiau kaip šimtmetį elnio devyniaragio gentainiams Lietuvoje 
buvo pavojinga net ir pasirodyti. Dar 1936 m. žurnale „Medžiotojas“ 
(Nr. 26) prof. T. Ivanauskas su kartėliu rašė: „Šį rudenį medžioję apie 
Merkinę medžiotojai pasakoja, esą per varymą miške prieš vieną iš jų 
išėjo nepaprastai didelis ožys su ilgais, apie 70 cm ragais. Tas „ožys“ po 
šūvio nubėgo atgal, paskui per tą patį varymą išėjo prieš kitą medžiotoją 
karį. Pastarasis irgi paleido į jį šūvį. Abiem atvejais buvo šauta šratais ir 
„ožys“ išliko nenukautas. Atrodo, kad čia būta elnio, o gal danieliaus.“ 

Kad taurusis elnias Lietuvoje buvo išnaikintas, 1932 m. teigė ir 
prof. J. Elisonas.  Per karus ir okupacijas buvo sunaikintos, išgrobstytos 
ar išvežtos ir dvaruose buvusios medžioklės trofėjų kolekcijos, todėl 
neliko net galimybių įvertinti, koks buvo tas vietinis lietuviškas tau-
rusis elnias, palyginti su kitų šalių tauriųjų elnių populiacijų kokybe, 
surasti originalių morfologinių bruožų. 

Prisipažinsiu, apstulbau senesniame (1971 m.) Ferdinando von 
Raesfeldo monografijos apie taurųjį elnią leidinyje paskaitęs, kad tau-
rusis elnias, kurio dvidešimtketuriašakiai ragai saugomi Moricburgo 
pilyje netoli Drezdeno, buvo sumedžiotas Lietuvoje apie 1700 me-
tus. Tai rekordinis iki šiol nepralenktas trofėjus, įvertintas 298,25 

ŽoDIS 
SKAITyToJuI

Paskutinio lapkričio šeštadienio rytas pradžiugino balta sniego 
marška. Laukė smagi misija – gražuolius lynukus, užaugusius Arvydų 
tvenkiniuose, parsigabenti į savo kūdrą. Šviežutėliu sniegu pasidabinę 
pušynai nuo Vilniaus iki Arvydų, lyg Tibeto lamos, masažavo infopan-
demijos perkaitintas smegenis. Lengvu garu ir snieguotais krantais 
pasipuošęs tvenkinys, tas prie žvyrkelio Bezdonys–Arvydai, pasitiko 
dangiškais trimitais. Ūkanotame vandens veidrodyje, įrėmintame 
pražilusio miško, plūduriavo ir melodingai klykčiojo koks šimtas, o gal 
ir daugiau, baltųjų giesmininkių. Rūpužėle! Dar visai neseniai to net su-
sapnuoti nebuvo galima.

Ir, lyg to dar būtų maža, dievišką gyvąjį paveikslą vainikavo du mūsų 
sparnuočių pasaulio milžinai.

Pelenų spalvos danguje ratus suko jūriniai ereliai. Pamenu, kai 
prieš keturis dešimtmečius, tik pradėjęs krimsti gamtos mokslus Uni-
versitete, nusibeldžiau pas kaimynus braliukus ir kartu su jais, prie 
vieno tik iš keletos tada visame Pabaltijyje buvusių lizdų, stebėjome 
šiuos didingus paukščius, jaučiausi, kaip gavęs audienciją pas popiežių 
(teisybės dėlei, tais laikais – kaip pas Brežnevą).

Gamta, kaip ir gyvenimas, neužkonservuojami. Pasukus nuo Mo-
lėtų link mūsų kaimo, kartu su sniegu ėmė tirpti mūsų viltis perskai-
tyti sodybos bendrabūtiečių surašytą pirmąjį šių metų pėdsakų knygos 
lapą. Šaunieji kaimynėliai pasistengė, kad neliūdėtume. Kiemas pasi-
tiko pribarstytas kalėdinių dekoracijų. Kopūstlapius primenančių, žalių 
lyg rūtos, bergenijų lapų ir spalvotų darbinių pirštinių. Na su bergeni-
jom viskas aišku. Nesuskubom aptverti gėlyno ir bestija stirna nieko 
nelaukė. Ne karališkas gi reikalas graužti šakas ar sudžiuvusią žolę, kai 
tie keistuoliai dvikojai po nosim tokias gardžias salotas augina. Bet kam 
parūpo viduryje kiemo stovinčios didžiulės lesyklos pastogėje sukrau-
tos pirštinės? Sodybos komendante save laikančiai kiaunei? Nė velnio! 
Turime naują kaimyną. Prieš savaitę nutariau, kad plačiai sodybos zylių 
giminei (didžiosios, mėlynosios, pilkosios, kuoduotosios) metas ruoštis 
Kalėdoms ir pradėti laukti Velykų. Rūpestingųjų prekeivių padedamas 
apsirūpinau riebalų, sumaišytų su sėklomis, kukuliais ir dailiomis por-
cijomis supakuotais, grynais, lydytais, nesūdytais kiaulės taukais.

Lesyklos gėrybes nuo nekviestų svečių patikimai saugo metalinis 
tinklas. Pro jo akis prie vaišių stalo be zylių gali pakliūti tik kiemo 
paukščių bendruomenės driskiai karklažvirbliai ir lieknesni geniai.

Pasirodo, ne tik. Ištampytos taukų fasuotės (200 g.!), dantų ir nagų 
žymės ant jų, bylojo – čia puotavo kažkoks smulkus plėšikėlis. Teks 
aiškintis. Kas, karališko kailiuko savininkas šermuonėlis ar smulkiau-
sias žvėrių karalystės grobuonis žebenkštis, papildė gausų mūsų kiemo 
gyventojų kolektyvą? Gana! Turiu prisipažinti. Šį vaikišką, nuobodoką, 
nešiuolaikišką rašinėlį kurpiau turėdamas slaptą kėslą. Rūpėjo sužinoti, 
ar dar yra skaitančių paprastai aprašytus, paprastus, bet gražius dalykus.

Nerimą kelia kiaurą parą nenutrūkstamu srautu atakuojantys 
tekstai ir ypač jų pavadinimai. Baugu ir dėl juos rašančių, ir dėl juos 
skaitančių dvasinės būsenos. Jeigu nors vienas „Girių” skaitytojas 
perskaitė iki šios eilutės, esu labai patenkintas. To paties ir Jums linkiu.

Smagios žiemos!
Eugenijus TijuŠAS

P.S. Rašinėlį inspiravo geras ir labai godotinas straipsnis (lrt.lt) 
apie net miestiečiams nuolat matomą, bet mažai pažįstamą kaimynę 
– didžiają antelę. Deja, pavadinimas ir kai kurie teksto perliukai temai 
tiko tiek pat, kiek mano naujai skrybėlei pro šalį skridusio kovarnio 
nutėkštas autografas. 
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ELNiO dEvyNiaragiO 
dabartiniai įpėdiniai

medŽioklė

AlGimAntAs KAmičAitis

balo CIC, sveriantis virš 19 kg. Dr. Rimanto 
Baleišio duomenimis, šis elnias sumedžiotas 
ne Lietuvoje, o Rūtų Prūsijoje, Įsručio apy-
linkėse. Vėlesnėse knygose bei kataloguose 
jo sumedžiojimo vieta nenurodoma. Gali-
me tik pasiguosti, kad elniai ir Lietuvoje, ir 
Rytprūsiuose galėjo būti panašūs...

Pirmoji Lietuvoje 1934 m. atlikta žvėrių 
apskaita parodė, kad turėjome  vos 18 tauriųjų 
elnių. Jie galėjo būti išlikę iš karo ir suirutės 
metais išardytų buvusių Žagarės miške grafo 
Naryškino aptvarų ar užklydę iš Latvijos, čia 
atvežti iš Vokietijos ir 1908 m. iš Lenkijos. Į 
Naryškino aptvarą elniai atvežti iš Vokieti-
jos arba iš gretimos Latvijos, kur tuo metu 
nemažai elnių buvo laikoma aptvaruose.

Tarpukary Lietuvoje tebuvo vienintelis 
bandymas reaklimatizuoti elnius Kaišiadorių 
miškuose, perkeliant čia 1935 m. sugautus 
pasienyje, Gražiškių girininkijoje du patinus 
ir vėliau atvežant čia iš Latvijos porą patelių. 
Be to, 1939 m. užėmę Klaipėdos kraštą, vokie-
čiai iš Rytprūsių atvežė elnių į Viešvilės–
Smalininkų miškus, kur 1944 m. buvo pri-
skaičiuota jau 40 žvėrių. Lietuvoje 1940 m. 
buvo apskaityta 190 elnių (be Klaipėdos 
krašto), o 1948 m. visoje šalyje  – tik 101.

Elnių plati reaklimatizacija prasidėjo 
1956 m., kai iš Voronežo rezervato buvo 
atvežti 37 elniai ir išleisti Alytaus rajone 
į Punios šilą, Kauno rajone į Padauguvos 
mišką ir Širvintų–Ukmergės rajonuose į 
Verškainių–Šešuolių mišką. 1972 m. dar 14 

elnių iš Voronežo atvežta ir išleista Anykščių 
rajone į Troškūnų mišką. 1968 m. tauriųjų 
elnių skaičius Lietuvoje viršijo tūkstantį. 

Nuo 1969 m. miškuose, kur elnių kai-
menės buvo didžiausios, žvėrys gaudyti ir 
perkelti į tuos rajonus, kur jų anksčiau nebu-
vo. Tai sąlygojo jų spartų gausėjimą. 1984 m. 
elnių skaičius viršijo 10 tūkstančių. Didėjant 
elnių kaimenėms, intensyvinta jų medžioklė. 
Lietuvos medžiotojai įgijo daug parodose 
įvertintų medaliais tauriųjų elnių ragų.

Dr. R. Baleišis, analizuodamas tauriųjų 
elnių ragų vertinimo medžioklės trofėjų paro-
dose duomenis, išskyrė pagal kilmę 4 teritorines 
grupes, kurių ragai turi pastebimų skirtumų: 
šiaurės (Žagarės), pietvakarių (prūsiškąją), pietų 
(suvalkiškąją) ir rytų (voronežinę). 

Šiaurės grupuotės elnių ragai dažniausiai 
būna be tarpinių šakų, akinės ir pokarūninės 
šakos beveik vienodo ilgio, šakų galai bukoki 
ir blankūs. Latvijos elnių ragai ilgesni ir masy-
vesni, turi ilgesnes akines šakas, stambesnes 
rožes, tačiau menkesnes karūnas. Tai rodo, 
kad šiaurės grupuotės elniai gali būti ne vien 
latviškos kilmės. Pietvakarių grupuotės el-
niai turi gerai išsivysčiusias pokarūnines 
šakas, dažnai net ilgesnes už akines, beveik 
visada turi tarpines šakas, šakų galai aštrūs, 
balti. Rytų grupuotės elniai išsiskiria didele 
kamienų ir rožių apimtimi. Manoma, kad 
Voronežo rezervato elniai kilę iš Rytprūsių, 
Romintų miško elnių, pačių stambiausių ir 
gražiausių iš vidurio Europos elnių popu-

liacijos. Iš pietų grupuotės elnių nebuvo pa-
kankamai trofėjų, kad būtų įmanoma išskirti 
tipiškus požymius. Dabar trofėjų gausėja. 
Kiek man teko pastebėti, šie elniai išsiskiria 
dideliu šakų skaičiumi karūnose, dažnos nuo 
karūnų atsiskyrę vilkšakės.

Atskirai reikėtų paminėti Vištyčio mik-
ropopuliaciją, kurią sudaro iš Romintų miško 
atklydę elniai. Priminsiu, kad tame miške 
gyvena patys stambiausi, gražiausius ragus 
išsiauginantys Europos taurieji elniai. Lygin-
damas matuotus ir vertintus šių elnių ragus su 
istoriniais aprašymais ir nuotraukomis, galiu 
teigti, kad jie išlaikė būdingiausius Romintų 
miško elnių bruožus: išskirtinai ilgas karūnų 
šakas, stiprias, dažnai lygias su akinėmis tar-
pines šakas. 

Šiuos atskirų grupuočių skirtumus ge-
rokai suniveliavo elnių reaklimatizacijos dar-
bai: 1969–1987 m. sugaudyta ir išleista 1030 
elnių į 29 administracinių rajonų miškus. 
Pavyzdžiui, į Punios šilą, kuriame gyveno  
voronežinės grupuotės elniai, 1981–1984 m. 
atgabenta 14 patinų iš šiaurės grupuotės.

1985 m. rugsėjį, pastebėjęs vieną iš at-
vežtinių patinų su patelėmis, nustebau, kad 
jis beveik ne ką didesnis už „vietines“ pa-
teles. Tai paskatino patikslinti, kiek skiriasi 
Punios šilo tauriųjų elnių svoris nuo šiaurės 
grupuotės žvėrių. Nors sumedžiotus elnius 
pridavinėdamas mėsos kombinate, esu šimtus 
jų pasvėręs, palyginimui tiko tik 69 – vienodai 
paruošti, mažiau išpjaustyti ir, žinoma, tik „vie-
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medŽioklė

tiniai“. Paaiškėjo, kad jie net 15 proc. sunkesni 
už šiaurės grupuotės elnius (A. Kamičaitis. 
Kiek sveria taurusis elnias, „Medžiotojas ir 
medžioklė“, 2008 m. Nr. 1; 9:21p.).

Įdomu ir tai, kad tauriųjų elnių me-
džioklės trofėjai beveik visoje Lietuvoje 
maždaug vienodo lygio. Tai gerai matosi 
peržvelgiant geriausiųjų dešimtuko kilmės 
rajonus: Lazdijai (rekordas), Plungė, Aly-
tus, Akmenė, Varėna, Joniškis, Panevėžys, 
Kėdainiai, Jonava, Panevėžys. Galėtume 
pasidžiaugti, kad Lietuvoje vėl susiformavo 
stabili, kokybiška ir gana skaitlinga tauriųjų 
elnių populiacija. Deja, dabar elniams iškyla 
naujas pavojus – genetinis užteršimas. 

Neatsitiktinai paminėjau Punios šilo el-
nių svorį (stambiausio šile sumedžioto pati-
no gyvas svoris buvo apie 270 kg). Galėčiau 
daug pasakoti apie aukšto lygio trofėjus 
šile (pavyzdžiui, 2018 m. čia sumedžiotas 
patinas su aukso medalio lygio ragais). Prieš 
trejetą metų vietos medžiotojas parodė 
netoli Punios šilo sumedžioto elnio, kurį 
netgi prityręs taksidermistas palaikė jau-
nu ir perspektyviu, ragus. Gražūs tai-

syklingi dvylikašakiai ragai ant mažos, 
maždaug antramečio elniuko kaukolytės, 
o dantų nudilimas rodo bent dešimtmečio 
amžių. Už metų tas pats medžiotojas vėl 
atnešė elnio ragus, sakė sumedžiojęs pana-
šų, net dar menkesnį liliputą. Gali būti, 
kad čia apsigyveno ir iš kokio nors ap-
tvaro ištrūkę angliški elniūkščiai, beveik 
trečdaliu mažesni už mūsų elnius. Lietuvoje 
įvairiuose privačiuose aptvaruose jų gyvena 
jau tūkstančiai. Kartais jie pabėga, kartais 
piktybiškai išleidžiami, praardant aptva-
rus brakonieriavimo tikslais. Gaila, bet tokie 
žvėrys gali būti ir sąmoningai išleidžiami į 
medžioklės plotus.

Netolimoje praeityje buvo tik viena ge-
netinio užteršimo galimybė – tarprūšinis 
kryžminimasis su dėmėtuoju elniu, kurių 
nedidelė populiacija gyveno Dubravos miške. 
Nors oficialiai tie elniai laikomi išnaikintais, 
jų tebėra daugelyje aptvarų, iš kurių jie gali 
pabėgti arba būti išleisti ir sudaryti naujas 
mikropopuliacijas, kaip neseniai išaiškintas 
atvejis netoli Klaipėdos. Be to, kai kur  aptva-
ruose laikomi Dovydo elniai, kurie irgi gali 

kryžmintis su tauriaisiais. Aptvaruose jau turi-
me ir tarpporūšinio kryžminimosi produktą 
– Naujosios Zelandijos elnius, auginančius 
įspūdingus, tačiau dažniausiai netaisyklingus, 
kartais vos ne beformius  ragus. Kaip tik šiais 
monstrais gali susigundyti medžioklės plotų 
naudotojai „gerinti“ savo elnius.

Medžioklės taisyklėse, kurios nuolat 
kaitaliojamos, nėra numatyta, kaip elgtis su-
tikus laisvėje „netikrą“ elnią, bei nenustatyti 
dėmėtojo elnio medžioklės terminai. Blogai, 
kad Aplinkos ministerija neturi nei centre, 
nei padaliniuose medžioklėtyros specialistų 
ir negebama efektyviai kontroliuoti nei ap-
tvaruose laikomų žvėrių kokybės, nei jų rea-
klimatizavimo galimybių. Tėra tik formali 
kontrolė. Viskas palikta medžiotojų sąžinei, 
kurios gali būti, gali ir nebūti...

Vargu, ar eiliniams medžiotojams žino-
mi ir CIC 2012 m. Madrido konferencijos 
nutarimai, smerkiantys genetines manipu-
liacijas, kviečiantys visų šalių vyriausybes 
saugoti natūralias gyvūnų rūšis. Tai rodo 
medžioklę Lietuvoje reglamentuojančių ir 
kuruojančių institucijų neįgalumą.  
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