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1. Elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt ; 2. Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją.
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Vasario 2 d. Pelkių būklei gerinti Aplinkos
ministerija pakeitė medžioklės taisykles, pagal kurias balandžio 1 d. įsigalios draudimas
medžioti paukščius švininiais arba švino
junginių turinčiais šratais.
Lietuva yra pasirašiusi pelkėms apsaugoti
skirtą Ramsaro konvenciją. Šiuo susitarimu saugomos ne tik planetos išlikimui svarbios pelkės,
bet ir kitos vietos, kuriose gausu vandens. Tai
žemapelkės, aukštapelkės, nendrynai, dirbtiniai ir
natūralūs vandens telkiniai, pastoviai ar laikinai
užmirkusios teritorijos.
Mūsų šalyje tarptautinės reikšmės saugomomis šlapžemėmis yra paskelbti Čepkelių, Kamanų, Viešvilės gamtiniai rezervatai ir Žuvinto
biosferos rezervatas, Nemuno deltos regioninis
parkas, Girutiškio pelkė ir Adutiškio-SvylosBirvėtos šlapžemių kompleksas.
Vasario 3 d. Vyriausybė nutarė perduoti Aukštaitijos NP ir Labanoro RP direkcijai Nacionalinės žemės tarnybos valdomus 6
valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus
– Ginučių ąžuolyną. Šie sklypai, kurių bendras plotas –17 ha, yra Aukštaitijos nacionalinio
parko Šiliniškių kraštovaizdžio draustinyje.
Draustinis turtingas vienu raiškiausių Lietuvoje ežeringų dubaklonių kompleksu, išskirtiniu
tarpežeriniu Šiliniškių gūbriu, Ginučių ąžuolynu
ir kitomis gamtos vertybėmis.
Ginučių ąžuolynas turi unikalias medžiais
apaugusių ganyklų buveines, pasižyminčias didele
rūšių įvairove. Joms išsaugoti ir gerai būklei palaikyti būtina nuolatinė priežiūra – iškirsti perteklinius medžius ir krūmus, šienauti miškapieves.
Vasario 5 d. Aplinkos ministerija nusprendė
po konsultacijų su tarptautine mokslininkų
bendruomene atnaujinti praėjusią vasarą sustabdytą stumbrų aptvaro Varėnos r. projektą.
Ministerija taip pat parengs šios nykstančiosios
rūšies populiacijos apsaugos planą, kuris leis
stabilizuoti ir visą Europos stumbrų populiaciją: Lietuvos teritorijoje gyvenančios bandos
ateityje turėtų susigiminiuoti su gentainiais
Lenkijoje ir Baltarusijoje.
Stumbrų aptvaro Varėnos r. įrengimas, vidurio Lietuvos individus perkeliant į Dzūkiją
– aptvarus Pašiliuose ir Žvėrinčiuje, sustojo
praėjusią vasarą, per mėnesį kritus penkiems
gyvūnams. Tuomet buvo įgyvendinta mažiau
nei penktadalis 5,4 mln. eurų vertės projekto.
Netrukus VSTT jį pratęs.
Mokslininkai pritarė AM siūlymui naujuosiuose aptvaruose adaptavusiuosius stumbrus
palaipsniui išleisti į laisvę, kad jie galėtų susijungti
su dabar ten savarankiškai atklydusia stumbrų

grupele. Praturtinta pietinė populiacija ateityje
jungsis su bandomis Lenkijoje ir Baltarusijoje.
Vasario 10 d. vyko metinė nekilnojamojo
turto konferencija, kurioje aplinkos ministras S. Gentvilas akcentavo, jog AM siekia,
kad Lietuva taptų vieno iš penkių pirmųjų
Naujojo europinio bauhauzo, EK iniciatyvos
įgyvendinant Žaliąjį kursą, projektų ES šalių
miestuose dalyve ir pradėjo telkti pastangas.
Lietuvos miestų ir miestelių atnaujinimas,
atliepiant EK paskelbtas iniciatyvas – Renovacijos bangą ir Naująjį europinį bauhauzą, yra
numatytas Vyriausybės programoje. Tai viena
svarbesnių Aplinkos ministerijos veiklos sričių.
EK užsibrėžė keisti statybos sektoriaus ir
miestų vystymosi kryptį, nes šiame sektoriuje
išmetami didžiuliai šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekiai. Juos galima gerokai sumažinti,
keičiant miestų statybos ir vystymo principus.
Vasario 11 d. per Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdį priemonėms Klimato kaitai
(KT) mažinti AM siūlo skirti 133,3 mln. eurų iš
Klimato kaitos programos.
Šią paramą siūloma skirti atsinaujinančių
energijos išteklių, mažiau taršaus transporto
naudojimui skatinti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, kitoms priemonėms, mažinančioms į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį.
Daugiausia – 102 mln. eurų – planuojama
skirti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti, aplinkai palankioms technologijoms diegti. Individuliuose ar daugiabučiuose
namuose įgyvendinamiems atsinaujinančių
energijos išteklių diegimo ir skatinimo projektams numatyta 7 mln. eurų, o viešuosiuose ir
privačiuose įmonių pastatuose – 25 mln. eurų.
Programos 2021 m. sąmatos projektas bus
derinamas su visuomene, jį paskelbus Seimo
teisės aktų informacinėje sistemoje, taip pat bus
aptartas Seimo Aplinkos apsaugos komitete.
Vasario 15 d. VMU Profesinių sąjungų
jungtinės atstovybės (JA) įgaliotiniai nuotoliniu
būdu susitiko su VMU direktoriumi V. Kaubre,
Personalo skyriaus vadove I. Baltute ir Teisės
skyriaus vadove Ž. Damulyte. Situainkoje per
metus kylant atlyginimams apie 10 proc., VMU
vidutinis darbo užmokestis ne tik nedidėja, bet
2020 m. ketvirtą ketvirtį yra mažesnis už 2019
m. tą patį laikotarpį. Susitikimo metu JA nariai iškėlė nemažai Darbo užmokesčio sistemos
(DUS) problemų. Kylant MMA neindeksuojami
valandiniai, išskyrus minimalius, ir vienetiniai
darbininkų darbų įkainiai, o kai kuriems re-
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gioniniams padaliniams taikomi koeficientai,
sumažinantys vienetinius įkainius. Du metus
neindeksuojami ir baziniai specialistų darbo
užmokesčio dydžiai. Darbuotojų netenkina
situacija priskiriant pareigybes prie atlyginimų
lygių, kvalifikacijos individualiosios dalies
(KID) nustatymo metodai. Iki 10 proc. galima
veiklos individualioji dalis (VID) nemotyvuoja
ir nekompensuoja didesnių darbo apimčių
dideliuose padaliniuose. Užmiršta, kad DUS yra
numatyta kintamoji darbo užmokesčio dalis,
nemokamos DK numatytos kompensacijos už
darbą lauko sąlygomis ir kilnojamojo pobūdžio
darbą, neišspręsta atlyginimų skirtumų tame
pačiame RP problema.
Vasario 17 d. Aplinkos ministerija pradėjo
kurti informacijos apie biologinę įvairovę
rinkimo, tvarkymo, analizės ir pateikimo
visuomenei sistemą – Biologinės įvairovės
informacinę platformą. Šią platformą planuojama sukurti per 3 metus. Tam skirta 1,7
mln. eurų ES sanglaudos fondų lėšų. Naudojantis platforma, bus tvarkomi duomenys
apie saugomas rūšis, jų augavieties ir radavietes, invazines ir svetimžemes rūšis, žuvų
įveisimą ir sugavimą, teikiami pranešimai apie
vilkų sumedžiojimą ir visų didžiųjų plėšrūnų
buvimo vietą, medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenys ir sumedžiojimo ataskaitos, gyvūnų laikymo nelaisvėje ataskaitos,
mokslinių tyrimų ataskaitų duomenys, skiriami sumedžiojimo limitai.
Vasario 22-23 d. nuotoliniu būdu vyko
JT aplinkos asamblėjos 5-oji sesija. Joje
dalyvavęs aplinkos viceministras D. Augutis
pažymėjo ypatingą Lietuvos dėmesį miškams
ir pelkėms. Šis enginys – tai aplinkos politikos lyderių dialogas apie gamtai svarbius
valstybių veiksmus kuriant atsparesnį ir
tvaresnį pasaulį po pandemijos.
Viceministras pabrėžė, kad COVID-19 krizė dar labiau išryškino biologinės
įvairovės, tinkamai veikiančių ekosistemų ir
aplinkos svarbą žmogaus sveikatai, gyvenimo kokybei, apsaugai nuo stichinių nelaimių,
ekonomikos atsigavimui.
Vasario 22 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pristatė bandomąjį interneto
svetainė saugoma.lt. variantą, kurioje siekiama išsamiai supažindinti visuomenę su saugomomis teritorijomis, NP ir RP vertybėmis.
Svetainėje pateikta beveik tūkstantis
lankymui pritaikytų objektų saugomose teritorijose: apžvalgos bokštai, lankytojų centrai,

gamtos mokyklos, gamtos ir kultūros paveldo
objektai, kraštovaizdžio kompleksai. Interaktyviame žemėlapyje sudėti duomenys apie nacionalinius ir regioninius parkus, draustinius ir
rezervatus, biosferos poligonus. Kiekvieną įrašą
sudaro taškinės ar plotinės koordinatės, objekto adresas, pavadinimas, trumpas aprašymas,
nuotraukos. Naujoji svetainė turi funkciją, kuri
suformuoja maršrutą iki pasirinkto objekto.
Vasario 25 d. vykusioje nacionalinėje
Žaliajam kursui skirtoje viešojoje konsultacijoje Vyriausybės dialogą šalies mastu su visuomenės grupėmis, socialiniais ir ekonominiais
partneriais pradėjo aplinkos ministras S.
Gentvilas, žemės ūkio ministras K. Navickas,
susisiekimo ministras M. Skuodis, energetikos ministras D. Kreivys ir ekonomikos ir
inovacijų ministrė A. Armonaitė.
Dabartinės Vyriausybės požiūriu, kaip sakė
aplinkos ministras, Žaliasis kursas yra ne tik
Aplinkos ministerijos veiklos ir atsakomybės
sritis, bet visos valstybės reikalas.
Vasario 26 d. įvyko nuotolinis susitikimas
su LMPF vykdomo BOA projekto partneriais ir
rėmėjais iš Šiaurės šalių Ole Kristian Paulsen ir
Kenneth Johansson.
Susitikimo metu LMPF organizatorius A.
Vaitkevičius informavo projekto rėmėjus apie
2020 m. veiklos rezultatus didinant profesinių
sąjungų narystę. Nežiūrint, kad VMU darbuotojų skaičius šų profesinių sąjungų narių
skaičių, papildant narystę 86 nariais. Vykdant
projektą, LMPF pastangomis įkurta ir užregistruota profesinė sąjunga baldų įmonėje AB

FurnMaster, kurioje yra per 40 narių. LMPF
pirmininkė D. Raitelaitienė trumpai informavo apie BOA projekto eigą visose trijose
Baltijos šalyse.

■ Ruošdamasi Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) perkelti VMT ir VSTT atliekamas miškų ir saugomų teritorijų kontrolės
funkcijas, AM kartu su šiomis institucijomis
pradeda konsultacijas su pareigūnais, kurių darbo sąlygos gali keistis, ir jiems atstovaujančiomis
darbo tarybomis bei profesinėmis sąjungomis.
Ministerijos kanclerės S. Vasiljevaitės teigimu, žmonės bus perkeliami, laikantis DK
nuostatų ir girdint darbuotojų lūkesčius.
■ VMU miškininkai įvertino, kokią žalą
miškams padarė neseniai šalį savo gausa stebinęs snygis, miškuose išvartęs medžius. Jau
prasidėjo išlaužytų medžių tvarkymo darbai,
kuriuos planuojama baigti iki kovo pabaigos.
„Miškuose pažeista apie 20 tūkst. kub.
metrų medienos – tai yra apie 40 tūkst. medžių.
Aiškesniam vaizdui susidaryti, tai būtų apie
100 ha plyno miško kirtimo – maždaug 100
futbolo stadionų. Iš pradžių mūsų miškininkai
padėjo energetikams pasiekti nutrauktus laidus,
seniūnijoms valyti kelius iki atokių kaimų. Dabar
snygio padariniai bus likviduojami miškuose,
kad pavasarį išvartyti medžiai netaptų medžių
kenkėjų židiniais“, – pasakojo Valstybinių miškų
urėdijos direktorius Valdas Kaubrė.
Didžiausia žala padaryta Panevėžio, Šalčininkų, Dubravos, Kretingos, Nemenčinės,
Varėnos bei Trakų RP, kur medžiai išvartyti
maždaug 30 tūkst. hektarų plote.

2021 m. kovo 6 d. 10 val. vyks visuotinis
Lietuvos miškininkų sąjungos
suvažiavimas,
kuris vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo kodas Zoom programoje 92745683340.
Zoom programinę įrangą (Zoom Client for Meetings)
galite atsisiųsti ir instaliuoti iš gamintojo puslapio adresu
https://zoom.us/download.
Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Sveikinimo žodis. 2. LMS veiklos ataskaita už 2020 m.
3. Revizijos komisijos pranešimas.
4. Žaliasis kursas ir miškininkystė.
Pranešėjas – aplinkos viceministras dr. D. Augutis.
5. Miškų politikos formavimo klausimai.
Pranešėjas – AM Miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas N. Kupstaitis
6. Diskusija.
Moderatorius – doc. dr. Remigijus Bakys.
2021 vasaris
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aktualijos

Būtina reabilituoti
miškininko vardą
Į žurnalo „Mūsų girios“ klausimus atsako
aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Gerb. Ministre, šalies Prezidentas Gitanas Nausėda, skirdamas
Jus į šias pareigas teigė, kad iš naujojo aplinkos ministro laukia greito
dviejų užsisenėjusių gamtosauginių
problemų sprendimo – Punios šilo
statuso ir pertvarkos Žuvinto biosferos rezervate. Kaip numatote
jas vykdyti? Ar skubotas politinis
sprendimas neįžiebs aprimusias aistras visuomenėje?
Praėjusių metų gruodžio 30 d. Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos
pasiūlytiems Žuvinto biosferos rezervato
nuostatų pakeitimams, kurie leidžia priimti sprendimus nutraukti limituotą
žvejybą Žuvinto ežere, o Žaltyčio ežere –
uždrausti plaukioti bet kokiomis plaukiojimo priemonėmis ir apriboti mėgėjų
žvejybą. Biosferos rezervato teritorijoje
taip pat draudžiama medžioti vandens ir
pelkių paukščius, kaip nustatyta patikslinus Medžioklės taisykles. Tai išskirtinė
gamtinių vertybių saugoma teritorija, todėl pirmenybė turi būti teikiama gamtos
išsaugojimo, o ne naudojimo interesams.
Aplinkos apsaugos požiūriu ši vieta –
šventa, o visuomenė neabejotinai supras,
kad tai yra ramybės zona gamtai.
Punios šile numatyta rezervato plėtra.
Valstybinei saugomų tarnybai pavesta parengti Nemuno kilpų regioninio parko tvarkymo planą. Iki šiol Lietuvoje veikiantys
keturi gamtiniai rezervatai yra pelkiniai,
šis bus miškų rezervatas – tai pirmoji tokio
tipo saugoma teritorija. Ją išplėsti planuojama Punios šilo gamtinį rezervatą ir Punios
šilo botaninį zoologinį draustinį sujungiant
į vieną. Senojoje rezervato teritorijoje ir toliau nebus galima žmonėms lankytis. Atvira
visuomenei liks naujoji rezervato teritorija.
Čia gyventojai galės grybauti ir uogauti, bet
žvejoti ar medžioti bus uždrausta.
Ieškoma sprendimų dėl šilo pušies ir
eglės genetinių medynų ateities bei sani6
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tarinių priemonių taikymo miško apsaugai.
Valstybinių miškų urėdija įsipareigojo panaikinti Punios šile esančius profesionaliosios medžioklės plotus.
Ar esate numatęs kokius nors
struktūrinius pertvarkymus pačios
Aplinkos ministerijos viduje ir jos
pavaldžiose institucijose?
Artimiausiu metu numatoma reorganizuoti tris Aplinkos ministerijai pavaldžias institucijas. Seniai pribrendo pertvarka Valstybinėje saugomų teritorijų
tarnyboje. Siekiant padidinti tarnybai
priklausančių regioninių parkų darbo
efektyvumą, šios parkų administracijos
bus stambinamos. Valstybėje neturime
tokių biudžetinių įstaigų, kuriose dirbtų 5
ir mažiau darbuotojų, tad toks reorganizavimas – neišvengiamas.
Antra, Aplinkos apsaugos departamente bus sutelktos visos kontrolės funkcijos.
Tuo tikslu iš Valstybinės miškų tarnybos
ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
departamentui pereis miškų ir saugomų
teritorijų kontrolė.
Trečia pertvarka numatoma renovacijos sektoriuje. Aplinkos projektų valdymo
agentūra (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) bus apjungtos į vieną
instituciją pirmosios pagrindu. Statybų inspekcijoje bus atsisakyta dalies funkcijų ir
perduota privataus sektoriaus auditoriams
ir kontrolieriams, žymiai daugiau dėmesio
bus skirta Aplinkos apsaugos agentūros
veiklos kokybei.
Vyriausybės programoje numatytas saugomų teritorijų tinklo plėtimas
miškuose, kas reiškia ūkinės veiklos
apribojimą ir tuo pačiu ekonominės
naudos sumažėjimą. Tai ypač aktualu
privačių miškų savininkams, kurie
siekia iš valstybės kompensacijų bei
pasisako prieš privačios nuosavybės

disponavimo suvaržymą. Kaip numatoma
subalansuoti ekonominę, gamtosauginę ir
socialinę miško funkcijas, nekonfliktuojant su visuomene?
Akivaizdu, kad kompensavimas už ūkinės
veiklos miške suvaržymą turi būti numatytas.
Aplinkos ministerija Vyriausybei pateikė svarstymui pasiūlymą, kad už apribojimus saugomose teritorijose privačių miškų savininkams būtų
kompensuojama 3,5 proc. šio turto vertės. Tose
saugomose teritorijose, kur numatyti ilgalaikiai ir griežti apribojimai, miškus galėtų išpirkti
valstybė, tam reikalui kasmet skirdama iki kelių
milijonų eurų. Tokiu būdu miško savininkai
nebūtų verčiami užšaldyti savo nuosavybę.
Mūsų planuose iš tikrųjų numatyta saugomų
teritorijų plėtra. Lietuvai gresia sankcijos už
netinkamai įgyvendinamą Europos Komisijos
direktyvą dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Todėl EK esu įsipareigojęs
šį procesą užbaigti iki kitų metų gruodžio pabaigos. Sudarytas konkretus darbų grafikas, kurio
prisilaikyti privalome ketvirčių tikslumu.
Įgyvendinant ES žaliosios ekonomikos
kursą, klimato kaitos stabdymo ir taršos
mažinimo siekius bei biologinės įvairovės
buveinių išsaugojimo direktyvas, didelis
vaidmuo tenka miškams. Mokslininkų
ekologų nuomone, miško vaidmuo ir jo
paskirtis miškininkų, gamtosaugininkų,
įvairių visuomenės sluoksnių traktuojami nevienodai. Norint, kad Lietuva būtų
„žaliojo kurso“ lydere, kaip reikėtų racionaliai suderinti skirtingus siekius ir pozicijas bei kintantį politikų ir visuomenės
požiūrį į miško paskirtį?
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Vienas iš svarbiausių principų, į kurį dedame daug vilčių, yra Nacionalinis miškų
susitarimas – aukščiausio politinio lygmens
sandoris su visuomene. Pirmosios konsultacijos su socialiniais partneriais numatomos jau
kovo pirmosiomis dienomis, o patį susitarimą
planuojame pasirašyti vasaros pabaigoje.
Antra, reikia apsibrėžti principines nuostatas tarp politinių partijų, nors tai bus iš
tikrųjų nelengva, nes susodinti prie vieno
stalo skirtingų pažiūrų partijų atstovus bus
sunku. Norime konkrečiai susitarti, kur ir
kiek saugosime, kokiu mastu bus plečiamos
saugomos teritorijos, kaip galėsime padidinti šalies miškingumą.
Trečia, reikia apibrėžti kaip keisti miškininkystę saugomose teritorijose, kad ji geriau užtikrintų ekosistemų ir saugomų rūšių
apsaugą. Ekosistemų planavimas nusako ir
ūkininkavimo miškuose principus.
Ketvirtu principu turime apibrėžti,
kaip bus tenkinami bioekonomikos poreikiai. Svarbu susitarti, kad vienose teritorijose
pradėję labiau saugoti, medienos poreikius
galėtume patenkinti subalansuotai naudodami kitus miškus, nes ir žaliajame kurse
numatyta, jog miškuose reikia vykdyti ūkinę
veiklą. Lietuvoje miškai užima trečdalį teritorijos, tarp jų nemažai pribręstančių. Visuomenėje tvyro miškų naikinimo baubas,
todėl turime paaiškinti kokiais principais
saugome ir naudojame miškus, o sprendimus
privalome priimti greitai. Žmones reikia
nuraminti, sukonkretinant, kur bus ūkininkaujama, o kur – saugoma.
Pasirašius Nacionalinį miškų susitarimą
bus atnaujintas Valstybės lūkesčių laiškas
Valstybinių miškų urėdijai, suformuluojant naujas užduotis. Žadama labiau gilintis
į Valtybinės saugomų teritorijų tarnybos,
Aplinkos apsaugos departamento veiklą.
Galiausiai reikia išspręsti plynųjų kirtimų ribojimo gaires, juos konkrečiai reglamentuojant.
Vyriausybės ir Liberalų sąjūdžio
programose numatyta iki 2024 m.
šalies miškiningumą padidinti iki
35 proc. (šiuo metu – 33,7 proc.).
Miškininkystės ekspertai pastebi, kad
pasiekti tokį miškingumą per 4 metus
beveik neįmanoma, jeigu nebus iš esmės
peržiūrėti žemės ūkio veiklos prioritetai dėl miškų plotų didinimo (skiriama pakankamai valstybinės žemės
miškams sodinti, papildomų lėšų, medelynuose išauginamas reikiamas kiekis

kokybiškų sodmenų ir pan.). Kokių
veiksmų turės imtis Aplinkos ministerija, įgyvendinant šį siekį ir kada galime
tikėtis realių darbų pradžios?
Miškingumo didinimui naudojami
trys fondai. Pirmasis – tai Kaimo plėtros
programa. Deja, dėl didelių biurokratinių
suvaržymų lėšos, gautos paramai įveisti
mišką, įsisavinamos labai sunkiai ir vangiai.
Antra, Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos lėšos naudojamos
žymiai intensyviau, nors ir ten norėtųsi
didesnio proveržio.
Galiausiai Valstybinių miškų urėdijos disponuojami pinigai. Jie galbūt ir panaudojami
visiškai, tačiau be didelio iniciatyvumo.
Skatindami žmones veisti miškus, pirmiausia, turime mažinti biurokratijos naštą.
Piniginių kompensacijų pavidalu reikia skatinti ūkininkus žemės ūkio paskirties žemę
paversti miško žeme, ypač ten, kur jų sklypuose jau formuojasi pribręstantys medynai.
Vyriausybės programoje numatyta, kad
viena iš priemonių sustabdant anglies emisiją
iš dirvožemių yra jų užsodinimas mišku.
Vyriausybės programoje numatoma užbaigti jau beveik 30 metų
tebesitęsiančią žemės reformą ir perduoti privatizavimui skirtus, bet nepanaudotus rezervinius miškus valdyti Valstybinių miškų urėdijai, juos
panaudojant ir „Natura 2000“ ekologinio tinklo plėtrai. Kaip bus šios nuostatos įgyvendinamos?
Kadangi rezerviniuose miškuose ilgus
metus nebuvo vykdoma jokia ūkinė veikla
ir ten susiformavo ekosistemos, šiuos miškus galima būtų priskirti prie saugomų.
Akivaizdu, kad šių miškų našumas ūkiniu
požiūriu labai mažas.
Manau, kad šį procesą reikia paspartinti
ir apsispręsti, kiek ir kokių miškų priskirti
saugomoms teritorijoms ir Valstybinių miškų urėdijai. Konkrečios priemonės turėtų
išaiškėti jau šių metų pabaigoje.
Žemės reformos baigtį reikia spręsti
kompleksiškai. Vyriausybės planuose numatyta reorganizuoti Nacionalinę žemės
tarnybą, dalį jos funkcijų perduodant savivaldybėms. Tokiu būdu siekiama atsisakyti
blogos praktikos, kai ta pati institucija formuoja sklypus bei save kontroliuoja. Kadangi gražintinos žemės liko visai nedaug,
perdavus galimybę formuoti sklypus savivaldybėms, tikėtina žemės reforma bus baigta greitai.

Privačių miškų savininkai ir juos
atstovaujančios asociacijos siekia įtikinti valdžios institucijas, kad būtų
panaikintas prieš keletą metų įvestas
papildomas 5 proc. pajamų mokestis už parduotą žaliavinę medieną ir
nenukirstą mišką, motyvuodami, jog
ši ekonominė našta varžo privačią
miškininkystę. Panaikinti šį mokestį
buvo žadama ir LR Liberalų sąjūdžio
rinkiminėje programoje. Ar tai realu
šiuo nelengvu laikotarpiu?
Liberalų sąjūdis gana kritiškai visada
vertino tokį privačių miškų savininkų apmokestinimą. Esant dabartinėms medienos kainoms, po visų sumokėtų privalomų
mokesčių, miško savininkams beveik nelieka
lėšų investicijoms, miškų atsodinimui.
Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos
lygmenyje kol kas nediskutuojama apie šio
mokesčio atšaukimą ar sušvelninimą.
Ar bus peržiūrimas rinkiminėje
programoje žadėtas medžioklės reglamentavimas privačiose miško ir žemės
valdose?
Visada laikiausi tos nuomonės, kad žemės
ir miškų savininkams būtų suteikta daugiau
teisių. Deja, nepavyko pakeisti įstatymo,
kuris būtų žymiai liberalesnis savininkų
atžvilgiu. Manau, lūžio tašku bus 2023 metai,
kai pasibaigs daugelių būrelių medžioklės
plotų nuoma. Žemės ir miškų savininkų
didesnės teisės medžioklės plotuose bus
aiškiau reglamentuotos ir Aplinkos ministerijos įsakymuose, kuriuos ateityje žadu
pasirašyti. O kol kas, medžiotojų būreliai turi
labiau atsiverti leisdami vietiniams žmonėms
lygiomis teisėmis dalyvauti jų veikloje.
Kaip vertinate prieš tris metus
įkurtos VĮ Valstybinės miškų urėdijos
veiklą? Vyriausybei planuojant daugiau
valstybės valdomų įmonių listinguoti
akcijų biržoje, ar nenumatoma parengti žengimui į biržą Valstybinių miškų
urėdijos ir ar nebus peržiūrimas šios
įmonės juridinis statusas?
Vyriausybės lygmenyje svarstoma, kurias valstybės įmones pertvarkyti į akcines
bendroves. Po ilgų diskusijų ir įrodinėjimų,
atrodo pavyko įtikinti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, jog Valstybinių miškų
urėdiją nereikėtų pertvarkyti į akcinę bendrovę, nes ši įmonė vykdo daug valstybei
svarbių specifinių darbų, kurių negalėtų atlikti būdama akcine bendrove. Tokia trans2021 vasaris
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formacija galėtų įvykti nebent tuo atveju, jei būtų pakeistas akcinių
bendrovių įstatymas.
Vertinant dabartinės VMU veiklą, reikia pripažinti, kad reformuojant 42 miškų urėdijas ir VĮ Miškotvarkos institutą į vieną
įmonę, jai teko įveikti daugybę nelengvų iššūkių. Žinoma, kad dabartinei Valstybinių miškų urėdijai dar toli gražu iki tobulai veikiančios
įmonės, tačiau, džiugu, jog judama teisinga linkme. Padidėjo įmonės
pelningumas, pagerėjo darbų sinchronizavimas tarp padalinių, įmonė pagal galimybes vis daugiau investuoja, išryškėjo aukštų darbo
standartų apraiškos. Norėtųsi, kad mažiau būtų koncentruojamasi į
darbą centre, kad aukštos kvalifikacijos specialistai noriai liktų dirbti
regionuose. Vertinant ekonominę padėtį, manau, įmonei neblogai
pavyko susidoroti su sunkumais dėl pernai kritusių medienos kainų.
Dabartiniu metu situacija medienos rinkoje gerėja, kažkiek apribotas ir miško produktų importas iš Baltarusijos.
Seime bus svarstomas Jūsų iniciatyva pateiktas LR valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo pakeitimas, kuriuo
valstybės įmonių vadovai taps pavaldūs įmonių valdyboms.
Kuo pagrįstas šis įstatymo pakeitimas?
Įstatymo pakeitimą inicijavau tada, kai buvęs VMU direktorius
Marius Pulkauninkas pareiškė, jog jis nejaučia aplinkos ministro palaikymo. Aš manau, kad ir šiandien ne mano kompetencijoje pasirašyti
darbo sutartis, skelbti vadovų konkursus, tvirtinti įmonių strategijas.
Tiems darbams atlikti yra suburta VMU valdyba. Įmonės vadovas turi
atsiskaityti valdybai, o valdyba savo ruožtu privalo vykdyti įmonės
ir jos vadovybės darbo priežiūrą bei kontrolę. Depolitizuotas miškų
urėdijos valdymas taptų žymiai profesionalesnis. Nesinorėtų, kad
VMU direktorius būtų politiškai priklausomas nuo ministro, o valdyba taptų kavos gėrimo klubu, dalijančiu protingus patarimus direktoriui ar ministrui. Tikiuosiu, kad šiam įstatymo projektui bus pritarta.

Jis galiotų ne tik VMU, bet ir Registrų centrui, Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijai ir kitoms valstybės įmonėms.
Jūsų požiūriu, ko turėtų imtis miškininkų bendruomenė
ir kuo galėtų padėti miškų sistemą kuruojanti Aplinkos
ministerija, kad pasikeistų visuomenėje nepagrįstai smukęs
miškininko profesijos prestižas bei bendras miškininko
įvaizdis, kad jaunimas norėtų studijuoti miškininkystę ir
dirbti šalies miškų labui?
Pradėti reikėtų nuo visuomenės švietimo. Kartu su Valstybine
miškų tarnyba (VMT) esame užsibrėžę aktyviai informuoti žmones
apie būsimus darbus miškuose. Valstybinių miškų urėdijos, didesnių
privačių įmonių miškuose, ypač saugomose teritorijose, inicijuosime
informacinių stendų įrengimą. Juose reikėtų nurodyti, kokiais tikslais
miškas kertamas, kada ir per kokį laikotarpį, kokių medžių sodmenimis jis bus atsodintas. Visuomenę reikia informuoti iš anksto ir visuose
regionuose. Labai svarbus ir VMU veiklos stabilizavimas. Užtikrinus
stabilią pažangą ir evoliuciją VMU darbe, iš dalies reabilituotume gerą
miškininkų vardą, nes ypač daug karčių žodžių jų adresu pasakyta
būtent reformuojant miškų urėdijas. Miškininkai yra vieni didžiausių
gamtos mylėtojų. Dabar, kaip niekada, jiems reikia padėti.
Kol visuomenė neįsisąmonins, kad medžio kirtimas yra normalus procesas, kad iki nukirtimo prie medžio prieinama vidutiniškai
60 kartų, kad norėdami užauginti medį prie jo turi dirbti keturios
miškininkų kartos, tol tą aiškinamąjį darbą kasdien privalome daryti.
Aplinkos ministerija taip pat neturi užsikrėsti baimėmis ir fobijomis, kad pas mus miškus privalu tik saugoti, bet jokiu būdu nekirsti.
Saugoti pirmiausia reikia ekosistemas.
Dėkojame už atsakymus.

Parengė Rimondas Vasiliauskas

Politikai ir praktikai aptarė tikslus Seimo pavasario sesijai
Seimo pavasario sesijoje planuojama svarstyti Miškų įstatymo pataisas.
Seimo laikinoji Daugiafunkcių miškų
puoselėjimo grupė š. m. vasario 2 d.
savo darbą pradėjo politikus ir praktikus pakvietusi į bendrą diskusiją apie
miško raidą nulemiančius sprendimus.
Renginyje dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Aplinkos ministerijos darbuotojai, VMT ir VMU, akademinės
bendruomenės atstovai, LMS bei miško
savininkus ir rangovus vienijančių asociacijų nariai.
„Sunku pervertinti miškų įtaką ekonomikai ar klimato kaitai, visai ekosistemai. Miškas tiesiog būtinas tam, kad
išgyventume, – kalbėjo grupės vadovas
Justinas Urbanavičius. – Neretai politiniai sprendimai priimami neatsižvelgus į
miškininkų praktikų, mokslininkų, privačių
miškų savininkų lūkesčius bei nuomonę.
Todėl paskatinau atsakymų ieškoti drauge“.
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Parlamentaras pabrėžė, kad šiandien
sukurta VMU struktūra su savo atskirais
padaliniais prisiima atsakomybę už daugiau kaip vieną milijoną hektarų miškų.
Kita svarbi sutarimo reikalaujanti sritis –
privatūs miškai. Politiko nuomone, Miškų
įstatymas turi būti ypač apgalvotas.
Susitikimo dalyvių įžvalgos ir pasiūlymai
bus įgarsinti svarstant Miškų įstatymo pataisas.
Prezidentūros atstovų vertinimu, išskirtinis dėmesys turi tekti ekologinei miško funkcijai, jo ekosistemos apsaugai, o į sprendimų
priėmimą įtraukiamos visos visuomenės
grupės, tiek ekspertai, tiek nevyriausybinis
sektorius.
Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė, aplinkos ministras S. Gentvilas sutarė, kad įgyvendinant
miškų politiką, būtinas miško, gamtosaugos
profesionalų vieningas matymas ne kadencijai bet dešimtmečiams. Pavasario sesijoje
prioritetą reikia teikti Nacionaliniam susitarimui dėl subalansuoto, tvaraus gamtos kapi-

talo naudojimo ir aiškios žinutės visuomenei.
KMAIK docentas dr. A. Tebėra įsitikinęs, kad visi pasiūlymai turi pereiti bent
per vieną ekspertinę instituciją. Anot jo, kuo
daugiau kirsim miškininkystės šaką, iš kurios
gaunamos lėšos, tuo lėšų turėsime mažiau ir
saugomiems objektams.
Sąžiningą kompensavimą už apribojimus ūkinei veiklai ir nuosavybei, pagrįstus
mokesčius, miško vertės ir sveikatingumo
išlaikymą akcentavo LMSA pirmininkas dr.
A. Gaižutis.
Susitikime skambėjo akademiko S. Karazijos įžvalgos apie saugomas teritorijas: „Tokios teritorijos turi išlikti, tik priemonės turi
tapti proporcingos, suderintos su visuomenės
interesais. Būtinas su objektyviomis mokslo ir
gamtos ekspertų žiniomis, su tiesa suderintas
visuomenės švietimas”.
Atkreiptas dėmesys į miškininko profesijos prestižą, nes jau keletą metų į miškininkystės studijų programą įstoja ne daugiau
dešimties studentų.
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Link labiau subalansuoto miškų valdymo
Aidas pivoriūnas, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto darbo grupės moderatorius, redaktorius
Šiemet įsigaliojo Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas. Tai pirmasis tokio tipo standartas ne tik mūsų šalyje,
bet ir regione. Panašūs standartai Estijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Suomijoje dar rengiami ar pateikti tvirtinimui.
Esama ir tokių pavyzdžių, kai nacionaliniai standartai rengiami dešimtis ir daugiau metų, darbo grupės keičiamos, keičiami
patys FSC (Forest Stewarship Council, liet. Miškų valdymo taryba) miškų valdymui skirti principai ir kriterijai. Mes stojome
kamienas prie kamieno su tokiomis šalimis, kaip Danija, Rusija, Švedija, Vokietija ir Ukraina – šios valstybės jau anksčiau
patvirtino ir pradėjo taikyti nacionalinius FSC miškų valdymo standartus.

Standarto esmė
Pasiaiškinkime, kas yra Nacionalinis
miškų valdymo standartas. Lietuvoje miškai
sertifikuojami ne vienerius metus: daugiau nei
milijonas hektarų visų valstybinių miškų yra
sertifikuoti pagal FSC sistemą, ketvirtadalis
arba 170 tūkstančių hektarų privačių miškų
irgi laisvanoriškai taiko FSC reikalavimus.
Mūsų šalyje iki naujųjų metų galiojo
keli laikinieji miškų tvarkymo standartai,
kuriuos rengė miškų auditavimo įmonės.
Praktika parodė, jog šalyse susiduriama su
labai skirtingais laikinųjų standartų reikalavimais ir jų įgyvendinimu, todėl FSC
ėmėsi iniciatyvos skatinti vietos ekspertus
rengti nacionalinių miškų valdymo standartus. Jie sudaryti standarto rengimo darbo grupės pagrindu. Tai vienas skirtumas.
Kitas skirtumas yra tas, kad, galiojant šalyje
nacionaliniam standartui, visi laikinieji
standartai nustoja galioti, o miškų auditoriai iš skirtingų sertifikavimo organizacijų
Darbo grupė ir ekspertai Plateliuose, 2019 m. liepa

miško tvarkymo praktiką audito metu vertina pagal vieną kurpalių. Ir tas kurpalius
yra ne kas kita, o nacionalinis standartas.
FSC nacionalinis standartas bet kurioje šalyje yra laisvanoriškas svarbiausių
miškų sektoriaus žaidėjų susitarimas, kokiais šiuolaikiniais miškų valdymo principais, kriterijais ir rodikliais reikia vadovautis, kad miškuose būtų užtikrintas
pilnos apimties tvarus miškų valdymas,
vyktų socialiai atsakinga, aplinkai palanki
ir ekonomiškai efektyvi veikla miškuose.
Standartas turi būti taikomas visiems darbams miškuose ir šalia jų, visiems miško
tipams ir dydžiams, o ekonominė veikla
miškuose atitiktų aukščiausius pasaulio
socialinius ir aplinkosaugos standartus.
Didėjant visuomenės susirūpinimui dėl
miško išteklių išsaugojimo, FSC užtikrina
šių kompleksinių problemų sprendimą, pritaikydama vis griežtesnius už nacionalinių
teisės aktų reikalavimus.

Darbo grupė
Remiantis pasauliniais FSC miškų valdymo standartų rengimo principais, į Lietuvos miškų valdymo standarto rengimo
darbo grupę buvo pakviesti Lietuvos miškų
ir miško pramonės darbuotojų profesinių
sąjungų federacijos ir Lietuvos aplinkos
apsaugos sistemos darbuotojų profesinės
sąjungos, Lietuvos gamtos fondo ir VDU
Žemės ūkio akademijos, VšĮ „Darnūs miškai“
ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ atstovai.
Standarto rengimo darbo grupė rėmėsi
LR Aplinkos ministerijos, UAB „Dzūkijos
miškas“, UAB „Euromediena“, KMAI kolegijos, Lietuvos ornitologų draugijos, Miško
darbų rangovų asociacijos, LAMMC Miškų
instituto, UAB „NEPCon LT“, Privačių
miškų savininkų asociacijos, UAB „Stora
Enso Lietuva“, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos ir UAB „Vakarų
medienos grupė“ įmonių atstovų ir ekspertų,
kitų specialistų pastabomis.
Drąsiai galiu teigti, jog tokie darbo grupės
nariai ir ekspertai, kaip Raimundas Peleckas,
Sigitas Girdziušas, Saulius Adomavičius,
Justinas Janulaitis, Gerimantas Gaigalas ir
Darius Stončius savo plačiu miškų sektoriaus, vietos ir užsienio miškininkystės praktikos išmanymu, pasižymintys visapusišku
išprusimu, turėtų būti vertinami kaip pasaulinio lygio miškų specialistai.
Svarbus Jolitos Abraitienės indėlis įtraukiant nemedieninius miško produktus sertifikavimui. Išskirčiau svarius Ingos Ruginienės,
Algio Vaitkevičiaus ir Gabrieliaus Sereikos
patarimus darbuotojų socialinių garantijų
ir darbų saugos, bendruomenių aktyvumo
skatinimo klausimais; didelę reikšmę turėjo
Kristinos Stripeikienės, Vaido Laukio, Gintauto Andruškevičiaus ir Eimanto Puodžiuko
įžvalgos dėl standarto reikalavimų taikymo kasdienėje veikloje bei dirbančiųjų,
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9

aktualijos

vykdančių inspekcinį darbą, gynimo. Privačių
miškų savininkus pozicijas aktyviai gynė
Jovita Urbikaitė, Gediminas Kazlovas ir
Andrius Bajorūnas. Svarbu pažymėti Virginijaus Kacilevičiaus, Alvydo Kurkliečio,
Evaldo Vitkevičiaus nuostatas išryškinant
valstybinių miškų vaidmenį; Dano Augučio,
Žydrūno Sinkevičiaus, Vito Marozo, Žydrūno
Preikšos, Gedimino Brazaičio ir Sauliaus
Skujos kompetencijas išryškinant gamtos ir
kultūros vertybes; Marto Lyniko ir Alfredo
Galaunės miškotvarkos ir stebėsenos procesų
aprašymus; Rasos Vaitkevičiūtės įžvalgas derinant medžioklės interesus; Virgilijaus Vasiliausko komentarus miškų sanitarinės apsaugos tema; Mindaugo Šilininko pasiūlymus
griaunant mitus apie plantacinius želdinius;
Rimanto Bartkevičiaus ir Vaidoto Stanevičiaus
kompetencijas naudojant medienos produktus;
ypač detalias Virgilijaus Mikšio pastabas visam
pirminiam standarto projektui. Tikra Svajonių
komanda. Man buvo didelė garbė būti greta,
todėl nuoširdžiai dėkokoju už profesinę patirtį,
nuoširdų bendravimą ir pagarbą kito mintims.

Pagrindiniai principai
Nacionalinis miškų valdymo standartas
susideda iš dešimties principų, šie – iš kriterijų
ir rodiklių, kuriais remiantis atliekama veiklos
vykdymo patikra sertifikavimo auditų metu.
Yra standarte priedai ir apibrėžimai, kuriuos,
patvirtintus FSC ne tik vertėme iš anglų kalbos, bet ir kūrėme naujus. Vienu jų – kas yra
miškininkystė, ypač džiaugiuos.
Standartas pradedamas atitikties teisės
aktams, susitarimams ir tarptautinėms konvencijoms, legalios veiklos vykdymo, korupcijos netoleravimo, mokesčių mokėjimo, ginčų
nagrinėjimo sekcija. Šiam principui skirtas
specialus priedas su visais svarbiausiais taikomais teisės aktais miškų valdymo veiklai.
Kitas, antrasis principas nustato reikalavimus darbuotojų teisėms ir darbo sąlygoms.
Jam FSC skiria labai daug dėmesio. Jokio
priverstinio darbo ir diskriminavimo netoleravimas, sąžiningas mokėjimas už darbą,
darbuotojų kompetencijos ugdymas, darbų
sauga – tai vertybės, kurios ypač svarbios.
Trečiasis principas Lietuvoje netaikomas, o ketvirtajame ypač didelis dėmesys
skiriamas miško valdytojo kaimynams, santykiams su bendruomenėmis, informacijos
apie planuojamą veiklą sklaidai bei bendradarbiavimui su vietos verslais, apibrėžiami
civilizuoti bendravimo būdai.
Penktasis principas nusako reikalavimus miško teikiamos naudos didinimui.
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Jam skirti priedai su nemedieninių miško
produktų (grybai, uogos, sula, vantos, medus ir kiti bičių produktai, vaistažolės) aprašymais, leidžiant juos sertifikuoti.
Ypač svarbus FSC 6-asis principas skirtas aplinkos vertybių apsaugai. Nuo šiol ne
mažiau kaip 10 proc. valdomų miškų reikės
laisvanoriškai priskirti aplinkos vertybių
reprezentatyviems plotams, o ūkinė veikla
šiose teritorijose bus galima tik tokiu atveju,
jei ji nekenks aplinkos vertybėms. Dar viena
naujovė, jog FSC pripažino planatacinius želdinius, kuriuos bus galima sertifikuoti.
Septintasis principas apibrėžią ūkinės
veiklos planavimą, skatina adaptyvų miškų
tvarkymą.
Aštuntasis principas skirtas nusakyti
stebėsenai ir aplinkos būklės pokyčiams.
Devintasis principas sustiprina 6-ajį principą labiau detalizuodamas ypatingąsias vertybes, jų palaikymą ir būklės gerinimą. Šis
principas turi jam skirtą priedą su ypatingųjų
vertybių tvarkymo rekomendacijomis.
Dešimtasis principas koncentruotas į
kokybiškesnių, savalaikių darbų miškuose
atlikimą.

Ieškant kompromiso
Galima įsivaizduoti, kad standarto rengimas buvo vien rožėmis klotas kelias. Ginčų
metu ne kartą buvo svaidomasi žaibais, griežtesnius žodžius pasakyti, net teko pertraukas
daryti įkaitusioms galvoms ir emocijoms
atvėsinti. Daugiausiai, kiek pamenu, ginčijosi
privačių miškų savininkai ir valstybinių
miškų valdytojų atstovai. Visgi, šaltas protas
nugalėjo – po ilgų debatų ir diskusijų, priimdami kompromisinius sprendimus, radome
konsensusą.

Turėjome ir kuriozinių situacijų. Vieną
žiemišką dieną darbo grupė rinkosi Girionyse
aptarti antrojo standarto principo, jo kriterijų
ir rodiklių. Jame pirmu smuiku griežė tokie
fundamentalūs žmogiškumo pagrindai, kaip
lyčių lygybė, nuomonių laisvė ir diskriminacijos dėl profesinės veiklos nebuvimas. Kylant
salės temperatūrai nuo teiginių, jog standartas
turėtų būti labiau subalansuotas ginant vyrų
ir moterų teises, apsižiūrėjome, jog tą dieną
dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo dvi grupės damos. Taip sakant, vyrai
draugiškai surėmę pečius rūpinosi moterų
teisėmis joms nesant. Po šio posėdžio teko
išgirsti nuomonę, jog mes tada priėmėme tokias standarto nuostatas, kurios galėtų tapti
diskriminacinės net vyrų atžvilgiu.
Sukaupęs drąsos, antrosios konsultacijos metu pabandžiau pateikti tris pasiūlymus
standarto rodikliams, kad standarto grupė
galėtų apsvarstyti ir įvertinti. 1) dėl miško
kirtimų sąvokos keitimo „medžiapjūte“, 2)
dėl tokio miškų tvarkymo, kad juose neliktų
užšlamštinimo ir būtų palaikoma gera estetinė
būklė bei 3) dėl biržėse paliekamų medžių ar
jų grupių formavimo šalia biržių ribų. Darbo
grupė mandagiai, su žiburėliais akyse ir malonia šypsena šias mano mintis apsvarstė, kiek
pasiginčijo ir… nepalaikė. Nenuliūdau, bent
jau buvo galimybė pa(si)tikrinti, kaip priimant
sprendimus veikia demokratijos institutas.
Viliuosi kada nors ateityje, kuomet atsiras dar
daugiau žilų plaukų ir pribręs laikas koreguoti
rodiklius, darbo grupei pateiksiu papildomų
argumentų ir pakartosiu siūlymus.

Ilgas tvirtinimo kelias
FSC reikalavimus atitinkančių standarto
rodiklių parengimas yra pirmoji šio darbo

Kultūros paveldo objektų vertinimas Buktoje, 2019 m. vasaris
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dalis. Kita ne mažiau svarbesnė – juos suderinti bei sulaukti
patvirtinimo. Mūsų darbo grupė nacionalinio standarto versiją
FSC tvirtinimui pateikė 2019 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje,
standartas su keliomis pastabomis patvirtintas 2020 m. kovo
11 d. (ar ne simboliška?). Galutinis patvirtinimas ir paskelbimas įvyko pernai rugsėjį. Derinimo metu vyko tikras apsikeitimo el. paštu maratonas: siuntėme į Boną paaiškinimus
dėl pačių įvairiausių klausimų, susijusių su mūsų šalies miškais.
Pavyzdžiui, kodėl tokia internete skelbiama prieštaringa informacija apie paprotines teises; kitas respondentas viename leidinyje rado klaidingai išverstą terminą, kad Lietuvoje dominuoja „artificially established forests“, kas dabartiniu supratimu
primena miško plantacinius želdinius. Teko įrodinėti, kad tai
viso labo „žmogaus pasodinti natūralūs miškai“. Arba dar
vienas atvejis dėl oficialios vilkų skaičiaus ir sumedžiojimo
statistikos, nes skiriasi tiek kelių valstybės institucijų, tiek
nevyriausybinių organizacijų pateikiami skaičiai. Daugiausia
reikėjo įrodinėti, jog pas mus dar liko nemažai miškų. O tai
dėl to, jog kai kurios mūsų šauniųjų interesų grupių atstovai
skleidžia melagienas, kad Lietuvoje seniai neliko ką kirsti, o Lietuvos miškininkai, paskelbę medžiams kryžiaus žygį, smagiai
darbuojasi neaprėpiamose Vakarų ir Rytų miškų platybėse.
Sau ir darbo grupės nariams visada pabrėžiau: darbą turime padaryti kokybiškai ir pagal galimybes rodiklius priderinti prie vietos sąlygų. O standartą tvirtinanti organizacija FSC
visada turės savo nuomonę dėl jai svarbių rodiklių, kurie turi

Rodiklių testavimas Trakų regiono valstybiniuose ir privačiuose miškuose, 2019 m. birželis

būti įtvirtinti ir kurių atsisakyti neturėjo galimybės net standarto rengimo
darbo grupė.
* * *
Praeis kažkiek laiko, kol galėsime įvertinti, kaip naujojo standarto reikalavimai prisideda prie labiau subalansuoto šalies miškų valdymo diegimo
praktikoje. Nesu naivus, bus nepatenkintų ir kritikuojančių, kaip visada
geriau žinančių ir išmanančių. Pastariesiems siūlau visus šunis karti ant
straipsnio autoriaus. Kaip nors atlaikysiu...
O dabar tenka raitotis rankoves kitam darbui – padėti rengti FSC miškų
valdymo standartą broliams latviams.
Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas lietuvių ir anglų
kalbomis pasiekiamas adresu lt.fsc.org.
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Miškininkystės mokslų aktualijos
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras š. m. sausio 26-29 d. organizavo virtualią mokslinę konferenciją „Agrariniai ir
miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs spendimai“. Keturias dienas trukusios konferencijos metu
Žemdirbystės instituto, Sodininkystės ir daržininkystės instituto bei Miškų instituto mokslininkai pristatė savo tyrimų rezultatus bei jų pritaikymą praktikoje. Renginio paskutinę dieną vyko mokslinis seminaras „Miškininkystės mokslų aktualijos”, kurio
moderatoriumi buvo LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas. Įžanginį sveikinimo
žodį tarė LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas.
Pranešimą apie „Oro taršos įtaką
miškų ekosistemoms“ padarė dr. Valda
Araminienė. Pranešėjos teigimu, oro
tarša yra viena rimčiausių aplinkosaugos
problemų Europoje, o mirštamumas nuo
taršos sukeltų padarinių yra 10 kartų didesnis,
lyginant su automobilių avarijose žuvusių
žmonių skaičiumi. Vienas žalingiausių oro
teršalų yra troposferoje susidaręs ozonas
(O3). Tai antrinis teršalas, kuris susidaro
fotocheminių reakcijų metu iš azoto oksidų ir
lakiųjų organinių junginių. Pagrindiniai azoto
oksidų šaltiniai yra transportas, kuro deginimas, energetikos ir pramonės įmonių veikla.
Troposferos ozonas kenkia ne tik žmonių
sveikatai, bet ir pažeidžia augaliją. Didesnė
priežemio ozono koncentracija paveikia augalų lapus, todėl sumažėja fotosintezę vykdančio
paviršiaus plotas, nukenčia medžių prieaugis
ir javų derlius. Tyrimų duomenys patvirtino,
kad užterštose teritorijose medžiai dalį savo
prieaugio praranda dėl ozono poveikio, tačiau
mokslininkai nesurado atsakymo, kodėl.
Miškų ekosistemų sudėtis, biologinė įvairovė glaudžiai susijusios su aplinkos veiksniais, todėl nerimaujama, kad gali kilti antropogeninės ozono taršos rizika. Dėl troposferoje
esančio ozono koncentracijos padidėjimo nuo
prieš industrinio lygio (10 ppb) iki dabartinio
(40 ppb) miško biomasė sumažėjo vidutiniškai
7 proc. Prognozuojama, kad iki 2100 m. miško
biomasė sumažės vidutiniškai 17 proc.
Dr. Benas Šilinskas skaitė pranešimą
„Medienos mechaninės savybės skirtingo pradinio tankumo eglės ir pušies objektuose“. Tyrimo metu norėta nustatyti ir
palyginti paprastosios pušies ir paprastosios
eglės medienos mechanines savybes skirtingo pradinio tankumo medynuose. Darbai
vykdyti 1990–1992 m. įsteigtame skirtingo
pradinio tankumo pušynų ir eglynų objekte.
Siekiant nedestrukciniais metodais nustatyti rąstų medienos mechanines savybes, prietaisu Arbotom 3D matuotas garso bangų
sklidimo greitis. Gautas išilginis garso bangų
12
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sklidimo greitis kartu su medienos tankiu
perskaičiuotas į rąsto dinaminio tampros
modulio (MOElog) vertes. Bandinių dinaminio tampros modulio (MOEdyn) vertės
nustatytos prietaisu MTG Timber Grader.
Tyrimu nustatyti esminiai ryšiai tarp bandinių statinio tampros modulio bei stiprio lenkiant ir bandinių dinaminio tampros modulio. Skirtingo pradinio tankumo medynuose
visi tirti tankiausio ir rečiausio blokų rodikliai
buvo esminiai (p < 0,05). Eglyno objekte tankiausias ir vidutinio tankumo blokų bandiniai pateko į C16 konstrukcinės medienos
stiprumo klasę. Didžiausias determinacijos
koeficientas gautas statinį tampros modulį
modeliuojant ir eglynų, ir pušynų objektuose.
Pranešimą „Populus genties hibridų
klonų želdinių veisimo ypatumai žemės ūkiui netinkamose žemėse“ pristatė
dr. Rita Verbylaitė. Šiuo Miškų institute 2019–2020 m. vykdytu projektu siekta
stiprinti žmogiškuosius išteklius ir skleisti
pažangiausias technologijas bei inovacijas
apleistose ir žemės ūkiui netinkamose žemėse
įveisiant ir auginant Populus genties klonų bei
hibridų ypač spartaus augimo pakankamai
tvarius miškus, taip ne tik sudarant galimybes
miškų ūkio plėtrai, bet ir užtikrinant apsaugines bei kitas miškų funkcijas.
Šešiose Lietuvos vietovėse įrengti parodomieji bandymai. Jiems parinkti įvairiaamžiai skirtingų Populus genties genotipų
želdiniai, augantys skirtingo derlingumo žemės ūkiui netinkamose žemėse. Bandymų
plotuose lyginti įvairūs želdinių ugdymo bei
šakų genėjimo metodai atliekant želdinių
būklės, augimo, biomasės kaupimo vertinimą
ir duomenų analizę. Rezultatai pristatyti ūkininkams, miško savininkams, besidomintiems
plantacinių miškų veisimu, priežiūra ir auginimu. Surengti seminarai apie želdinių veisimo ypatumus, sodmenų auginimą, želdinių sanitarinę būklę, medienos kokybės
parametrus, klonų bei veislių pasirinkimo privalumus ir trūkumus, ekonominį jų vertinimą.

Dr. Mindaugas Škėma kartu su kolegomis nagrinėjo „Inovatyvias technologijas Lietuvoje: medienos modifikavimą
geležies oksidu“. Medienos kaip biologinės
statybinės medžiagos paklausa itin didėja,
todėl įvairioms konstrukcijoms ir gaminiams
keliami aukšti kokybės reikalavimai: mediena turi būti patvari, ilgaamžė, pasižymėti
geromis estetinėmis savybėmis. Mokslo ir
verslo sektoriai nuolat ieško naujų galimybių
ir technologijų, leisiančių sumažinti medienos
ir jos gaminių biologinį skaidumą, matmenų ir
spalvos pokyčius dėl drėgmės, ultravioletinės
spinduliuotės ir kitų aplinkos sąlygų poveikio. Siekiant pagerinti medienos kokybę, ji
yra modifikuojama veikiant tam tikromis
cheminėmis medžiagomis arba apdorojant termiškai, o šios medžiagos dažnai kelia
pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.
Mokslininkai vykdydami projektą „Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę pridėtinę vertę suteikiančios medienos modifikavimo technologijos sukūrimas“ užsibrėžė sukurti
aplinką tausojančią medienos savybių modifikavimo technologiją. Projekto įgyvendinimo
darbų etape kuriama ir išbandoma skirtingų
rūšių medžių: paprastosios eglės (Picea Abies
(L) H. Karst.), paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.), didžiosios pocūgės (Pseudotsuga
menziesii), riešutmedžio (Juglans regia L.) ir
paprastojo klevo (Acer platanoides L.), medienos modifikavimo geležies oksido (Fe2O3)
technologija. Ji kuriama imituojant natūralų
medienos modifikavimo procesą pelkėse,
kai laboratorinėmis sąlygomis tikimasi gauti
modifikuotą medieną, hidrotermiškai apdorojus augalinių taninų ir geležies oksido tirpalais.
Apie „Plantacinių maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio miškų veisimo,
priežiūros ir auginimo iki pirmųjų ugdymo kirtimų rekomendacijas“ kalbėjo dr.
Gintautas Urbaitis. Anot pranešėjo, plantacinius želdinius geriausia veisti grynus, tačiau
reljefo pažemėjimuose, kuriuose eglėms,
maumedžiams ir beržams augti dirvožemiai
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yra per drėgni, sodinami juodalksniai. Eglės
ir maumedžio želdinių pradinis tankumas –
2000-2500 vnt./ha, beržo ir juodalksnio – 3000
vnt./ha. Sodinimo vietas geriausia išdėstyti
stačiakampiu. Tarpueilių plotis turėtų būti
apie 4 m. Biologinei įvairovei išsaugoti 1 ha reikia įveisti po keletą nedidelių (iki 1 aro) grupių
krūmų. Sklypuose, kuriuose nėra „armens
pado“, dirva ruošiama ištisai suariant 25–27 cm
gyliu. Sunkiuose dirvožemiuose (priemoliuose,
moliuose) išariamos 10–15 cm storio, o lengvuose (smėliuose, smėlinguose priemoliuose)
– 10–15 arba 25–30 cm storio riekės. Dirvos
su susiformavusiu armens padu ariamos ištisai
tokiu gyliu, kad sutankintas poarmenio sluoksnis būtų išverstas į paviršių (reikėtų arti bent
40 cm gyliu). Vegetacijos laikotarpį galima
suskirstyti į 4 periodus: ankstyvą pavasario
(tęsiasi iki pumpurų sprogimo pradžios, kai
dirvos temperatūra 10 cm gylyje pasiekia 5–70
C), vėlyvą pavasario (trunka iki gegužės pabaigos arba birželio pradžios), vasaros (trunka iki
rugpjūčio mėnesio pradžios arba vidurio) ir
rudens (nukritus arba baigiant kristi lapams).
Želdiniai veisiami iš sėklinėse plantacijose surinktų sėklų išaugintais aukščiausios
selekcinės vertės rajonuotais sodmenimis.
Tręšiama 1-aisiais ir 2-aisiais, o jei želdinta
vasarą sodmenimis su uždara šaknų sistema –
tik 2-isiais metais po pasodinimo. Pradiniam
tręšimui rekomenduotina tręšti NPK 20-8-9
trąšomis, aplink medelį 10-15 cm spinduliu
išberiant 2,5 g veikliosios medžiagos. Galima
tręšti ir medžio pelenais.
„Inovatyvaus biologinio preparato,
pagaminto iš Paenibacillus sp. bakterijų,
poveikio augalams tyrimus“ pristatė dr.
Jonas Žiauka. Projekto tikslas – iš gyvų
Paenibacillus sp. bakterijų sukurti augalų
vystymosi sustiprinimui skirtą biologinį
preparatą. Tirtas bakterijų poveikis augalų in
vitro kultūroms ir ex vitro adaptuojamiems
augalams. Dauguma eksperimentų atlikta
su Populus genties genotipais (hibridinėmis
tuopomis bei drebulėmis), floribundinėmis
rožėmis ir saldžiosiomis stevijomis. Buvo stebimas ir vertinamas šių augalų ūglių bei šaknų
(tiriant rožes – taip pat ir žiedų) vystymasis
įvairiais mikrovegetatyvinio dauginimo etapais. Tiriant bakterinio produkto prototipo
poveikį stevijoms, atliktas ir biocheminių
rodiklių tyrimas, siekiant nustatyti fenolinių
junginių, flavonoidų bei fotosintezės pigmentų koncentracijas ir įvertinti stevijų ūglių
antioksidacinį aktyvumą.
Tyrimo rezultatai parodė, kad geba veikti

augalų vystymąsi pasižymėjo ir šviežiai in
vitro kultūroje išaugintos, ir iš liofilizuotų
miltelių atgaivintos Paenibacillus sp. bakterijos. Jos skatino hibridinių tuopų ir stevijų šaknų
formavimąsi, lėmė didesne biomase ir maistinės
vertės atžvilgiu geresnėmis biocheminėmis
savybėmis pasižyminčių stevijų ūglių išaugimą
ir stambesnių rožių žiedų išsivystymą.
Pranešimą „Skirtingų medžių rūšių
ir jų populiacijų atsakas ir plastiškumas
jauname amžiuje dėl modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikio“ skaitė dr. Gintarė Bajerkevičienė.
Klimato kaita pasireiškia ne tik vidutinės
temperatūros didėjimu, bet ir dažnėjančiomis
bei stiprėjančiomis vasaros sausromis, karščio
bangomis, didesnėmis šalnomis ir kt. Tai,
kad medžiai gali nesusidoroti su tokiais temperatūros bei drėgmės svyravimais ir kitų
stresorių poveikiu, gali sumažinti kai kurių
rūšių medžių gyvybingumą ir pakenkti miškų
ekosistemų tvarumui bei miškų atkūrimui.
Tyrimu siekta įvertinti septynių ūkiniu atžvilgiu svarbiausių šalies miško medžių
rūšių plastiškumą ir atsaką į su klimato kaita
susijusių veiksnių ‒ šalnų, karščio, sausrų,
didesnio intensyvumo UV spinduliuotės ir
didesnių ozono bei anglies dioksido (CO2)
koncentracijų – poveikį jauname amžiuje.
Skirtingose fitotrono kamerose tirtas 7
miško medžių rūšių ir jų populiacijų atsakas į įvairias su klimato kaita susijusių streso
veiksnių kombinacijas didesnės CO2 koncentracijos sąlygomis. Nustatyta reikšminga
kompleksinių veiksnių įtaka medžių augimui,
fiziologiniams ir biocheminiams rodikliams.
Klimato kaitos ir ekstremalių stresorių
poveikis atskleidžia visų medžių rūšių ir
populiacijų išlikimo, o kitų veiksnių – didesnio kiekio CO2 ir didesnės drėgmės – aklimatizacijos potencialą. Nustatyta vienų
medžių rūšių fiziologinė ir biocheminė reakcija rodo adaptacinę aklimatizaciją, o kitų – ne
adaptacinė, bet rodo gyvybingumo mažėjimą.
Dr. Jurata Buchovska pristatė pranešimą „Juodalksnio, mažalapės liepos
ir paprastojo klevo kilmės rajonų patikslinimas pagal DNR žymeklius“. Atlikto tyrimo tikslas – patikslinti juodalksnio,
mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės
rajonus pagal DNR žymeklius ir parengti
genetinės struktūros sąrašą II kartos juodalksnio sėklinėms plantacijoms sudaryti iš
rinktinių medžių ir bandomųjų želdinių.
Kilmių rajonams patikslinti buvo atrinkta 15

juodalksnio, 18 mažalapės liepos ir 19 paprastojo klevo medynų. Tam tikslui išskirta nuo
20 iki 22 medžių ir paimti medienos mėginiai
DNR tyrimui. Juodalksnio ir klevo DNR tyrimui naudoti branduolio DNR mikrosatelitų
lokusai. Nustatyti kiekvienos medžių rūšies
populiacijų neutralios genomo dalies DNR
polimorfizmo rodikliai. Remiantis rezultatais
pagal DNR žymeklius patikslintas ir nustatytas optimalus juodalksnio, mažalapės liepos
ir paprastojo klevo kilmės rajonų skaičius,
išskiriant naujus kilmių rajonus: 2 juodalksnio, 3 mažalapės liepos ir 3 paprastojo klevo.
Pagal naujai išskirtus juodalksnio rajonus
parengtas genotipų sąrašas II kartos juodalksnio sėklinėms plantacijoms sudaryti.
Apie „Augalėdžių gyvūnų pasiskirstymą, daromą aplinkai žalą bei naudą
ir rekomendacijas tvariam jų populiacijų valdymui“ kalbėjo dr. Olgirda Belova. Natūralių trikdžių poveikio miško
ekosistemoms ir jų tvarumui problema, nors
ir sprendžiama nuo XIX a., yra aktuali ir
šiandien. Tarp biotinių trikdžių pabrėžiama
kanopinių gyvūnų daroma žala. Jų populiacijos kintančio klimato tiesioginį poveikį patiria
ir per mitybą. Daugelis tyrimų rodo glaudų
ryšį tarp gyvūnų tankio ir augalų suvartojimo. Svarbu įvertinti, kokią įtaką klimato
kaita turi miško žaladarių ekologijai, gausai,
pasiskirstymui: tai leidžia parinkti efektyvias
žalą mažinančias priemones. Siekiant įvertinti
kanopinių gyvūnų gyvenamąją aplinką,
klimato veiksniai vertinti skirtingais metų
laikais ir ypač per šaltąjį laikotarpį: jo trukmė,
klimatinis rajonas, miško parametrai, miškų
ir su jais besiribojančių laukų sąlyčio linijos,
medynų ir laukų įvairovės elementai. Gyvūnų
pasiskirstymui ir gausos kaitai nustatyti taikytas unifikuotas apskaitos metodas pagal per
šaltąjį laikotarpį gyvūnų paliktų spirų krūvelių
skaičių, augalėdžių žvėrių poveikio želdiniams
ir šernų padarytos žalos įvertinimo, pasyvios
kontrolės ir duomenų analizės metodai.
Kanopinių gyvūnų pasiskirstymas, buveinėms teikiama pirmenybė gamtiniuose regionuose priklauso nuo limituojančių gamtinių
(klimato, medynų, su jais besiribojančių laukų
parametrų) ir antropogeninių (kraštovaizdžio,
miškininkavimo, sumedžiojimo, papildomo
šėrimo) veiksnių. Gyvūnų mitybos optimizavimas lemia paslankią pusiausvyrą tarp jų gausos
ir plotų talpos. Gyvūnų gausai reguliuoti svarbi
tvari medžioklė, remiantis jų apskaita.
MG inf.
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Paprastojo ąžuolo grybinių ligų sukėlėjai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS matelis, dr. DAIVA BUROKIENĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

Ą

žuolas (Querqus) – bukinių
(Fagaceae) šeimos medis. Ąžuolo gentyje – 600 rūšių augalų. Lietuvoje auga dvi savaiminės (Q. robur) ir bekotis (Q. petraea) bei keletas introdukuotų
rūšių. Paprastasis ąžuolas – vienanamis, žiedai nusvirusiuose žirginiuose, vaisius – kietu
apvalkalu pailgai ovališka gilė. Dėl tvirtos
medienos ir galingos lajos ąžuolas vadinamas
medžių karaliumi. Tai ilgaamžiai medžiai
gyvenantys 1000 ir daugiau metų, kaip Stelmužės ąžuolas, kuris galėtų išgyventi dar
kokių 300 metų. Per 100 ąžuolų Lietuvoje
yra paskelbti gamtos paminklais. Ąžuolai į
aukštį auga 200 metų, o į storį visą gyvenimą.
Jie mėgsta gerą, drėgną ir nerūgščią dirvą.
Ąžuolas – produktyviausias medis iš visų
medžių augančių šalyje. Jo mediena tvirčiausia
ir atspariausia aplinkos veiksniams. Iš medienos gaminami įvairiausi smulkūs dirbiniai,
tvirti baldai, karstai, antkapiniai paminklai,
drožiamos skulptūros ir t. t. Ąžuolo žievėje
yra rauginių medžiagų kurių nuoviras naudojamas gerklei skalauti, žaizdoms gydyti,
plaukams bei jautrioms dantenoms stiprinti.
Iš lapų gaminamos vantos. Iš sveikų gilių gaminama kava bei miltai, iš kurių kepama duona. Juose gausu krakmolo, riebalų, baltymų,
cukraus, mineralinių bei rauginių medžiagų.
Giles ėda kiaulės, šernai taurieji elniai, pelės, voverės, lesa ir išplatina kėkštai. 1000
stambių gilių sveria apie 5 kg. Tik iš sveikos
gilės išsiveržęs daigelis ištveria nepalankias
aplinkos sąlygas, nes sėklaskiltėse dar metams
Paprastasis ąžuolas žiemą

Fistulina hepatica

yra maisto medžiagų būsimam galiūnui, o tik
sutvirtėjęs pradės medėti.
Kad ir koks bebūtų stiprus ir ilgaamžis
ąžuolas, vis tik jis negali atsiginti nuo puolančių ligų sukėlėjų bei kenkėjų. Ąžuolo lapus
labiausiai puola miltligė, kenkėjai, kamieną
– kempininiai grybai. Išdžiūvęs ąžuolas
stovi ilgai ir yra prieglobstis vabzdžiams ir
paukščiams. Dar pasitaiko, kai miestų dengtuose šaligatviuose yra pasodintų ąžuolų. Augalai skursta, nuo temperatūros svyravimų,
pleišėja ir skilinėja kamieno žievė, jie kenčia
nuo drėgmės, maisto medžiagų trūkumo,
ypač mažo pomedžio ploto, šaknys iškiloja
šaligatvio plyteles. Ąžuolo šaknims būtina
gera ventiliacija, didelis pomedžio plotas. Tokioje augavietėje jie pasmerkti žūčiai.
Miltligė. Sukėlėjas – ąžuolinis pelenis (Erysiphe alphitoides). Ant lapų baltas,
pilkšvas grybienos apnašas, kuris iš pradžių
Stuobrys naudingas paukščiams
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Phellinus robustus

lapus nusėja dėmėmis, vėliau apima visą
paviršių. Vasiakūniai – kleistoteciai formuojasi antrojoje vasaros pusėje. Kleistoteciai
– žiemojanti grybo stadija, o grybo micelis
žiemą išsilaiko augalų miegančiuose pumpuruose. Pastaruoju metu miltligė išplitusi
visur, kur tik auga ąžuolai. Epifitotijos pasireiškia tiek sausais ir šiltais su lietingais periodais metais, tiek vėsiais ir drėgnais. Vasarą
grybas plinta konidijomis. Pažeisti ūgliai deformuojasi, džiūsta lapai, augalai auga lėčiau,
tampa neatsparūs šalčiams.
Stuobrys naudingas vabzdžiams

miškininkystė

Mažas pomedžio plotas

Skilinėja kamieno žievė

Ąžuolinė vaškuotė (Peniophora quercina). Vaisiakūniai išsiplėtę, iš pradžių karpos, apskrito lopelio pavidalo, vėliau susilieja,
tampa odelės storio. Auga ant sudžiūvusių,
nenukritusių arba nukritusių šakų. Sukelia
intensyvų baltąjį medienos puvinį.
Valgomoji geltonpintė (Laetiporus sulphureus). Vaisiakūniai vienmečiai, mėsingi,
čerpiškai suaugę po kelis. Trama sultinga,
gelsva, mėsinga. Auga vasarą šaknų kaklelyje ir
aukščiau. Sukelia šerdinį puvinį. Ant nukritusių
šakų vystosi medieną ardantys grybai.
Plokščiasis blizgutis (Ganoderma
lipsiense). Vaisiakūniai dideli, daugiamečiai,
pusiau apskritų, plokščių kepurėlių pavidalo,
paviršius raukšlėtas. Daugiausiai atsiranda
ant išvirtusių lapuočių, dėl įvairių priežasčių
nykstančių medžių. Micelis nuo kelmų,
nykstančių medžių šaknimis plinta tolyn prie
sveikų medžių. Sukelia baltąjį arba gelsvąjį
medienos, šaknų, kelmų puvinį.
Tamsusis kelmutis (Armillaria ostoyae). Ant senų, nusilpusių ąžuolų po žieve vystosi storos, tamsiai rudos kelmučio rizomorfos.
Sukelia periferinių audinių ir liemens puvinį.
Paprastoji alksniabudė (Schizophyllum commune). Vaisiakūniai gausūs, smulkūs,
vėduoklės, kriauklės formos, švelniai pilkšvi,
neišdžiūsta ir nenušąla, ypač jų augimas
suaktyvėja drėgną rudenį. Auga ant džiūstančių
ir išdžiūvusių lapuočių ir spygliuočių.

Pastaruoju metu ąžuolai džiūsta parkuose,
miškuose dėl biotinių ir abiotinių veiksnių. Ypač
augalai nukenčia nuo sausros, ąžuolinio lapsukio ir miltligės, ankstyvųjų ir vėlyvųjų šalnų.
Beveik kiekvienais metais jau gegužę ąžuolų
jaunus lapus puola kenkėjai, dėl to medžių
šakos lieka plikos. Suaktyvėjus miegantiesiems
pumpurams, liepą ąžuolai sulapoja iš naujo, o
tada lapus smarkiai puola miltligė. Dėl karščio
bei sausros rugpjūtį jau džiūdavo ir krisdavo
lapai. Vasaros pabaigoje likdavo tik jonūgliai.
Medžiai nepasiruošia žiemojimui. Pirmiausiai
rugpjūčio mėnesį apšąla silpni ūgliai, jaunos
bei viršutinės šakos. Kitais metais sulapoja tik
pusė augalo šakų. O nuo gegužės ąžuolo lapus
vėl pradėdavo pulti lapus griaužiantys kenkėjai,
vėliau miltligė. Taip per 4 metus išdžiūvo mūsų
stebėti 20 metų amžiaus paprastieji ąžuolai.
Dėl kenkėjų bei ligų sukėlėjų (Ceratocystis,
Fusarium, Verticillium, Phytophthora bei
viso komplekso kitų genčių grybų), sukeliančių
tracheomikozę, bei intensyvių medienos ardytojų – kelmučio (Armillaria), kempininių
(Phellinus) – ąžuolai nyksta žymiai intensyviau. Maisto medžiagų apykaitą veikia aplinkos
bei meteorologinės sąlygos, ypač hidrologinė
sausra, gruntinio vandens lygio sumažėjimas
bei antropogeninė veikla.
Ąžuolai yra mūsų miškų turtas, todėl
jų auginimui, dauginimui, naudojimui bei
priežiūrai turi būti skirtas išskirtinis dėmesys.

Valgomoji geltonpintė

Stereum, Nectria, Schizophyllum ir kt. grybai ant nukritusių šakų

Ąžuolinis pelenis

Ąžuolinė kempinė ant kamieno

Kamščiapintė apdegėlė šaknų kaklelyje

Ąžuolinė vaškuotė ant šakų

Tamsiojo kelmučio rizomorfos

Plokščiasis blizgutis šaknų kaklelyje

Paprastoji alksniabudė ant džiūstančių šakų
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Ar Dionizo Poškos Baublys

buvo storiausias Lietuvos ąžuolas?
Dr. Julius Bačkaitis, dr. Kšištof Godvod
(Tęsinys. Pradžia 2021 m. nr. 1)

A

pibendrinant ankstesnėje straipsnio dalyje pateiktus duomenis,
galima teigti, kad 1812 m. nukirsto Baublio ąžuolo skersmuo 1,3 m aukštyje (t.
y. preliminariai ten, kur šiuo metu yra langelių
apačia), buvo tik apie 2,0-2,1 m ar vos didesnis.
Tikslesnis išmatavimas būtų galimas tik nenukirstam, žievės nepraradusiam medžiui,
preciziškai atsižvelgiant į reljefą ir medžio posvyrio pobūdį bei į šaknies kaklelio aukštį nuo
žemės paviršiaus, tačiau natūroje to padaryti
jau nebeįmanoma, o Baublio altanos būklė
šiuo metu yra gana prasta:
* sienos vertikaliai suskilusios į keletą
fragmentų, kurie restauravimų metu nesulipinti, o esami dideli plyšiai „užpildyti“ medienos atraižomis, tuo būdu „išpučiant“
Baublio apimtį;
* nemaža žievės dalis (pagal senas fotonuotraukas) nubirusi dar iki 1900 m.;
* dėl apkapotų šaknų bei „aplygintos“
apačios skirtingi tyrėjai šaknies kaklelio vietą identifikuos skirtinguose aukščiuose nuo
betoninio pagrindo, tad ir Baublio matmenis
(krūtinės mate) gaus nevienodus (nors ir artimus);
* bėgant metams po Baublio nukirtimo,
o ypač po gaubtų pastatymo, dėl intensyvaus
medienos džiūvimo (o kažkiek ir dėl medienos dūlėjimo) altanos matmenys sumažėjo,
kas akivaizdžiai matosi dėl gerokai nuo medienos „atsitraukusio“ betono.
Kad Baublio ąžuolo skersmuo nebuvo
4–5 m, mes galime suprasti ir skaitydami
D. Poškos laiško J. Loboikai vietą, kurioje
sakoma, kad Baublys „savo storiu (...) dukart buvo pranašesnis už visus kitus“
(gana didelius) ąžuolus. Mūsų nuomone,
meniškos prigimties rašytojas, dvarponis D.
Poška, nebūtų praleidęs progos (jei ji būtų
pasitaikiusi) prieš visus draugus ir neprietelius pasididžiuoti, kad JO ąžuolas 4 ar 5
kartus storumu viršijo visus ąžuolus augusius gretimame Ąžuolijos miške...
O kaipgi tos 2 uolektys skiedrų, kurias anot D. Poškos, 10 vyrų per dieną nuo
16
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ąžuolo atkapojo? Visi literatūros šaltiniai
tai interpretuoja, kaip 1,2-1,4 m ąžuolo
kamieno apatinės dalies sunaikinimą
(iškapojimą, pavertimą skiedromis). Tačiau
vykdant detalią altanos apžiūrą ir matavimus natūroje 2012 m. ir 2020 m., mums
susiformavo įsitikinimas, kad nukirtimo
procesas vyko kitaip. Dvarininkas D. Poška
greičiausiai neturėjo tikslo detaliai atpasakoti, ką veikė jo baudžiauninkai, o juo labiau,
neturėjo tikslo, kad pati storiausia Baublio
dalis virstų skiedromis, o ne erdvia altana.
Esant reikalui, baudžiauninkai ąžuolo šaknis
būtų atkirtinėję (ar atkasinėję) savaitę, dvi ar
mėnesį – baudžiavos sąlygomis jų nuomonė
ar darbo dienų kiekis niekam nebuvo įdomus – o plačiausia medžio dalis vis tiek būtų
atkeliavusi į Bijotus.
Baudžiauninkai greičiausiai dirbo pakaitomis, nes vargu ar daugiau kaip 5 žmonės
galėjo vienu metu dirbti be realios grėsmės
sužeisti vienas kitą. Vadinasi, kiekvienas
kirtėjas, per daugmaž penkias jo darbo valandas, dirbdamas susilenkęs, o didžiąją laiko
dalį – beveik gulomis, turėjo spėti iškirsti
virš 1 m3 ąžuolo skiedrų (bendras iškapotos
medienos tūris būtų siekęs apie 11 m3). Labai sunku tuo patikėti, ypač įsivaizduojant
baudžiauninkų prievartinio darbo našumą ir
tuometinių kirvių kokybę.
Apžiūrint altaną matosi, kad medžio kelmas tikrai buvo gerokai didesnis nei altanos
apačia, tad aplink ąžuolo kamieną buvo atliktas virš 1,2 m pločio medienos „žiedo“
atkirtimas ir „aplyginimas“ (kitaip Baublio
nebūtų pavykę parridenti į Bijotus). Kadangi
ąžuolo vidus anot D. Poškos „per 3 uolektis
nuo žemės buvo papuvęs“ (o literatūroje neretai nurodoma, kad jo vidus buvo su ertme),
tur būt nuo apatinės šlaitelio pusės (kur dabar yra durys) buvo įsikirsta į medžio vidų ir
kirtimo-pjovimo procesas atliktas iš 2 pusių.
Mūsų hipotezę patvirtina faktas, kad Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse lyg ir nežinoma
atvejų, kai ąžuolų kamienas pereitų į šaknis
apie 1,5-2,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus,
kas būtų Baublio ąžuolo atveju, jei laikysime,
kad darant altaną, tarp jos ir kelmo buvo

atkirstas apie 1,2 m ar storesnis medienos
sluoksnis. Kad negalima pasitikėti savo interpretacijomis bei literatūros duomenimis
įsitikino ir lenkų mokslininkai, ne kartą rašę
apie Baublį, kuomet visuose altanos šonuose
(iš lauko ir vidinėje pusėje) pamatė išlikusias
gerai išreikštų šaknų liekanas (Tomusiak,
Zarzyński, 2009; Zarzyński, Tomusiak,
Borkowski, 2016).
Negalima nepaminėti dar vieno, hipotetinių Baublio matmenų skaičiavimo (beje,
gana keistai atlikto) tyrimo, išsiskiriančio
iš bendro informacijos srauto, vykdyto
lenkų mokslininkų (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzyński, 2002). Jų nuomone, Baublio ąžuolo kelmo skersmuo buvo 4,98 m, o
medžio skersmuo 1,3 m aukštyje – 3,48 m.
Pastebėtina, kad savo analizėje minėti autoriai naudoja kitus nei mūsų skaičiavimuose
uolekties (64,97 cm) ir colio (2,71 cm) ilgius, be to, jie nekreipia dėmesio į natūroje
esamų (Baublio) ir jų išskaičiuotų matmenų
nesutapimus. Pavyzdžiui, altanos „talijos“
skersmuo, imant jų nurodomus mato vienetus, būtų 2,74 m, t. y. 0,3 m didesnis, nei
nurodo D. Poška ir apie 0,7 m didesnis nei
nurodoma „Kuryer Litewski“ straipsnyje,
o 5 uolekčių altanos aukštis (pagal jų pasirinktus mato vienetus) būtų 3,25 m, tad
nuo D. Poškos ir M. Brenšteino pateiktų
aukščių skirtųsi 37-39 cm. Kita vertus, lenkų
mokslininkų straipsnyje rašoma, kad altanos aukštis buvo 6 uolektys (3,9 m), kas jau
visiškai neatitinka nei D. Poškos nurodomų
originalių matmenų („pięciu łokci“), nei realaus (esamo) altanos aukščio.
Sklaidant literatūros šaltinius nesunku
pastebėti, kad klaidingas Baublio apimties
ir vidinės erdvės įsivaizdavimas, „turėjo
įtakos“ ir viduje buvusių baldų matmenims. Kaip žinia, D. Poška altanoje įstatė
duris (1,89x0,92 m), 2 langelius (0,55x0,49
cm), pasistatė stalą, suolelį (4 asmenims)
pasienyje ir kėdę, taip pat buvo teigiama,
kad pastato viduje (greičiausiai stačiomis ir
susispaudus) gali tilpti 9 (Kuryer Litewski,
1815), 12 (Ramanauskas, 1958; Danilevičius,
1984), 10-15 (Čižiūnas, 2008), 15 (Loboyko,

1823; Kuprionis, 1935; Лукинас, 1956)
žmonių. Tačiau kituose šaltiniuose jau buvo
rašoma, kad būtent prie milžiniško (kaip
teigė pvz., istorikas Ž. Būčys (1998)) stalo
Baublyje tilpdavo 12 (Kudaba, 1972) ar net
15 žmonių (Vaitkevičius, 1998), be to, viduje
buvo pastatytos ir 4 kėdės (Kviklys, 1968).
Nuvykus į vietą nesunku įsitikinti, kad prie
originalaus 80x85x52 cm (Majoch, 2019) staliuko (kurio apačia 1956 m. buvo rasta netoliese gyvenusios šimtametės senutės namuose)
realiai susisprausti galėtų tik 6 žmonės.
Baublio ąžuolo aukštis ir tūris. Laiške
apie Baublį J. Loboikai rašė D. Poška „(...) palei
tą kalną, yra ąžuolynas, ir nors jame yra
keli šimtai gana didelių ąžuolų, bet tasai
vienas savo storiu ir aukščiu dukart buvo
pranašesnis už visus kitus ąžuolus“.
Žinodami, kad normaliai nuaugę ąžuolai
vidutiniškai siekia 20-25 m aukštį, jokiu
būdu negalima teigti, kad Baublys siekė 50 m
aukštį, juolab augdamas vienas ir ant kalnelio
(vėjų pagairėje).
Iš praktinės pusės galima teigti, kad dėl
medžio storumo, jo augimo ant kalvelės
(aplinkinių laukų ir medžių atžvilgiu) ir
plačios lajos, medis atrodė gerokai aukštesnis
nei buvo iš tikrųjų. Taigi, visiškai realu, kad
Baublio ąžuolo aukštis buvo kiek didesnis
nei 25 m, t. y. siekė apie 30 m, bet praktiškai
neįtikėtina, kad mūsų krašto sąlygomis būtų
siekęs 40-50 m aukštį.
Žinoma, Europos mastu pasitaiko pavienių paprastųjų ąžuolų siekiančių apie 40
m ar kiek didesnį aukštį (pvz. Baltarusijos
„Požežinskio caras“ ar Lenkijos „Maciek“),
tačiau aukščiausias Lietuvoje – 135 m. amžiaus
Jūravos ąžuolas (augęs tankiame medyne), yra
tik apie 38 m aukščio ir apie 0,5 m storio).
O ar Lietuvoje yra ąžuolų, kurių aukštis
viršija 30 m, o skersmuo – 2 m?
Taip, keletas yra (arba visiškai neseniai
buvo) – Gojaus miško, Bradesių, Šaravų,
Zyplių dvaro ąžuolai, kurių aukščiai – 30-34
m, o skersmenys – 1,95-2,05 m. Akivaizdu,
kad visi aukščiau išvardinti Lietuvos ar
gretimų šalių ąžuolai yra augę medynuose
ar medžių grupėse – jų aukščiai siekia 3041(46?) m, skersmenys – 1,95-2,36 m, liemenys ilgi, o lajos palyginus nedidelės. Tuo
tarpu Baublio ąžuolas buvo visiškai kitokio
habito – jo laja „dengė visą Vyšniakalnį“, o
išreikštas kamienas buvo gana trumpas. Pastarasis faktas niekur literatūroje nėra nurodomas, tačiau nesunkiai išskaičiuojamas.
Vadovaujantis D. Poškos laiške pateikiama informacija Baublio ąžuolo kamienas

Virginijaus Jocio nuotrauka
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Baublys ir jo mažasis brolis

buvo padalintas į kelias dalis: ~5 uolektys –
altanos rąstui; ~1 uolektis – iškapota tarp
1 ir 2 rąstų; ~5 uolektys (tikėtina) – J. A.
Giedraičio altanos rąstui; >3 uolekčių rąstas
– lentoms. Iš viso gaunasi apie 14 uolekčių
(apie 8 m) ilgio išreikštas medžio liemuo, o
toliau – įvairaus stambumo šakos, iš kurių D.
Poška pasigamino 12 sieksnių malkų.
Būtent tokių – trumpaliemenių ąžuolų
(esamų ar potencialių gamtos paminklų) su
smarkiai išreikšta laja – Lietuvoje yra daugiausia, kas rodo, kad bent jau didžiąją savo
gyvenimo dalį jie gyveno ne miško tankmėje,
o atviroje erdvėje. Gauti duomenys visiškai
atitinka ir mūsų atliktų Lietuvos ąžuolųsenolių tyrimų (2011-2012 m.) išvadas, ir
logiškai išmąstomą Baublio ąžuolo išvaizdą.
Lenkų mokslininkai (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzyński, 2002), vadovaudamiesi
Medienos tūrio lentelėmis konstatavo, kad
atsižvelgiant į jų (!) išskaičiuotą Baublio ąžuolo
skersmenį, jo aukštis galėjo siekti nuo 35,3 iki
40,7 m. Reikia paminėti, kad ir lietuviškojoje
mokslo bei mokslo populiarinimo literatūroje buvo nurodoma, kad vien Baublio
ąžuolo kamienas buvo supjaustytas į tris
8-9 m ilgio rąstus, tačiau pradėjus nagrinėti
šią informaciją paaiškėjo, kad mokslininkas
M. Lukinas savo disertacijoje buvo pateikęs
bendrą trijų Baublio rąstų ilgį, o mokslo
popu-liarintojas G. Isokas šią informaciją šiek
tiek „pakoregavo“ patrigubindamas.
Koks gi galėjo būti Baublio ąžuolo tūris?
Tiksliai sužinoti, aišku, neįmanoma, tačiau,
apytiksliam skaičiavimui duomenų pakanka. Paskaičiavus literatūros šaltiniuose pateikiamų penkių (aukščiau minėtų) atskirų
kamieno segmentų tūrį, bendras Baublio
ąžuolo kamieno tūris gaunasi apie 32 m3, tuo

tarpu vadovaujantis mūsų atliktais altanos
tyrimais ir matavimais, Baublio ąžuolo kamieno tūris preliminariai sumažėtų iki 18
m3. Tuo tarpu pagal smarkiai iškreiptus
literatūrinius duomenis, hipotetinius Baublio ąžuolo tūrio skaičiavimus atlikę lenkų
mokslininkai (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzyński, 2002) konstatavo, kad Baublio tūris
galėjo siekti nuo 178,2 iki 205,5 m3 ir čia pat
stebėjosi, kad tik pats tūringiausias Europos
(Vokietija) ąžuolas Ringeiche (36 m H, 3,61
m D) turi 180 m3 tūrį.
Iš Baublio ąžuolo likusios dalies (stambesnių šakų) D. Poška pasigamino 12 sieksnių dviskeltinių malkų, kas skirtinguo-se
literatūros šaltiniuose „sudaro“ nuo 58
erdmetrių iki daugiau nei 100 kietmetrių.
Įvertinus, kad kaip ir uolekties atveju naudotas naujasis lenkiškasis sieksnis, gaunasi,
kad malkų buvo parsivežta apie 19,5 m3. Akivaizdu, kad šakų tūris netgi šiek tiek lenkia
kamieno tūrį, kas dar kartą patvirtina mūsų
teiginį, kad Baublys buvo trumpakamienis
medis su smarkiai išreikšta laja.
Neaiškus tūrio matas yra D. Poškos minimas „skiedrų“ (vertime į lietuvių kalbą
virtusių „žagarais“) kiekis, kurių „kelias
dešimtis vežimų parvežiau namo kurui“.
Vis dėlto bent kelis kietmetrius skiedrų D.
Poškos baudžiauninkai atkapojo nuo šaknų
ir kelmo nukirsdami Baublį bei jį atskirdami
nuo J. A. Giedraičiui skirto rąsto. Dar apie 7
m3 skiedrų buvo iškapota (išskobta) iš Baublio vidaus, be to skiedroms tikriausiai buvo
priskirta ir dalis smulkesnių šakų iš kurių
neišėjo normalių (skaldomų) malkų. Kadangi nuo šaknų ir kelmo iškapotas tūris bei
smulkiųjų šakų tūris yra ypač nekonkretūs –
į mūsų skaičiavimus jie nebuvo įtraukti.
2021 vasaris
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Apibendrinant aukščiau pateiktus skaičiavimus, galima teigti,
kad Baublio ąžuolo kamieno tūris buvo apie 18 m3, o stambiosios
šakos sudarė apie 19,5 m3, tad bendras medžio tūris turėjo siekti per
38 m3 (pvz., laikant, kad jo aukštis buvo 30 m, tūris galėjo būti apie 43
m3) ir tikėtina, jog tikrai neviršijo šiuo metu tūringiausio Lietuvoje
Gojaus miško ąžuolo tūrio (apie 49 m3).
Baublio ąžuolo amžius. D. Poška altanos viduje ir virš durų užrašė,
kad Baublio amžius 1000 metų bei meniškai jį lygino su ilgaamžiškiausiu
Senojo Testamento herojumi Matuzaliu (išgyvenusiu 969 metus).
Laiške J. Loboikai apie Baublio ąžuolo amžių kalbama konkrečiau:
„Ąžuolo vidurys iš apačios per 3 uolektis nuo žemės buvo
papuvęs, bet aukščiau buvo visai sveikas, tik per keliolika colių
kiek parudavęs. (...).
Perpjautame kamiene kone visos rievės buvo žymios. Tų
žymių rievių spinduliu nuo vidurio priskaičiavome 7 šimtus
ir kelias dešimtis (turiu mačiusį liudininką, Šviesiai Skaistų
Kunigaikštį J. A. Giedraitį, Žemaičių vyskupą, nes jam dalyvaujant pieštuku žymėdami skaičiavome); be to, pačiame vidury
per keliolika colių nebebuvo žymių rievių, prasidėjus gedimui,
jos buvo nebeįžiūrimos. Taip pat prie ąžuolo žievės per kelis colius nebuvo galima žmogaus akim rievių įžiūrėti, jei nebent pro
mikroskopą ar kitokius didinamuosius stiklus būtų buvę matyti“.
Kaip paaiškėja iš konteksto, dėl papuvusio kelmo, Baublio amžius
buvo skaičiuojamas ąžuolo rąste apie 3 m aukštyje nuo žemės.
Vien šioje nuotraukoje matomi 3 platūs plyšiai, Baublį suskaldantys į atskirus
segmentus. Patalpos centre – originalus stalas, prie kurio „gali susėsti“ 12 žmonių...

Atsižvelgiant į miškininkams žinomą ąžuolų augimo eigą, galima
teigti, kad 3 m aukštį Baublys viršijo daugmaž 10 metų amžiuje.
Galima tik apgailestauti, kad nei D. Poška, nei vyskupas J. A.
Giedraitis nepaliko bent kiek tikslesnių nuorodų į ąžuolo amžių,
nes išsireiškimai – „keliasdešimt“, „keliolika ir „keli“ yra labai nekonkretūs, tad rievių kiekiai atitinkamai gali varijuoti nuo 20 iki
90, nuo 11 iki 19 ir nuo 2 iki 9 vienetų. Norint nenutolti nuo realių
kiekių buvo imami šių skaičių sekų vidurkiai.
Darant prielaidą, kad jaunesniame amžiuje ąžuolo rievės plotis vidutiniškai būna 0,3-0,4 cm, gaunasi, kad 15 colių (36 cm) pločio
parudavusioje kamieno centrinėje dalyje galėjo „pasislėpti“ 90-120
metų. Kamieno išorinėje dalyje plika akimi (eiliniam, nepatyrusiam
skaičiuotojui) neišskiriamos rievės galėjo būti apie 0,5-1,0 mm pločio, tad
5 colių (12 cm) medienos sluoksnyje galėjo „pasislėpti“ dar apie 120-240
metų. Apžiūrėdami Baublio altanos plyšius apie 1,5-2,0 m aukštyje nuo
žemės konstatavome, kad visgi prie žievės rievės gana ryškios ir tikrai ne
0,5 mm pločio rievės, tad laikomės nuomonės, kad 3 m aukštyje galėjo
prasčiau matytis tik išorinių 2-3(5) colių medienos sluoksnio rievės,
kurių plotis buvo apie 1 mm. Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus, galima
teigti, kad kamieno išorinėje dalyje sutankėjusiose rievėse „pasislėpė“
apie 50-80 metų (tą lengvai būtų galima patikrinti Baublio altanos remonto (kapitalinės rekonstrukcijos) metu, nukėlus stogą).
Sudėjus visus aukščiau nurodomus skaičius (10 + (700 + 50) + 90120 + 50-80(120)) galima teigti, kad tikėtinas Baublio ąžuolo amžius
buvo nuo 900 iki 1000, arba vidutiniškai apie 950±50 metų, taigi D.
Poškos nurodomas bent 1000 metų Baublio amžius yra labai realus...
Lenkų mokslininkai (Szczepkowski, Tomusiak, Zarzyński, 2002),
atlikdami panašaus pobūdžio skaičiavimus bei imdami maksimalias ir
minimalias skaičių „keliasdešimt“, „keliolika“ ir „keli“ reikšmes, konstatavo, kad tiksliai nustatyti Baublio ąžuolo amžiaus neįmanoma, tačiau
tikėtina, kad senolis buvęs 836–1437 m. amžiaus, arba 1136±300 m.
Tačiau ką jau kalbėti apie tikslų Baublio amžių, jei praėjus mažiau
nei 200 metų nuo žemaičių bajoro D. Poškos mirties, literatūros
šaltiniuose nesutampa nei jo mirties (1830, 1831, 1832 m.) nei gimimo
metai (1757, 1760, 1764, 1765, 1769 m.)...
Galima tik pasidžiaugti, kad bėgant laikui senolio Baublio
žmonės nepamiršo – nuo XX a. pradžios jis ne kartą buvo konservuotas, restauruotas; jau keletą kartų buvo pakeistas, modernizuotas
jo apsauginis gaubtas; sutvarkyta, pritaikyta turizmui Baublių komplekso aplinka, todėl prie šio pirmojo Lietuvos muziejaus tebeplūsta
lankytojų srautas. 200 metų bėgyje Baublio vardas minimas šimtuose
straipsnių ir knygų, 1971 m. apie jį buvo sukurtas filmas „Ar dar gyvas Baublys?“, o 2012 m. (Baublių 200 metų jubiliejui) buvo išleista
proginė moneta bei pašto ženklas.
Deja, pačiai Baublio altanai būtina kapitalinė rekonstrukcija,
kurios metu (nukėlus stogą ir pašalinus visus esamus intarpus) jos
fragmentai (pav.) klijų, kaiščių, kabių ar kitų priemonių pagalba, vėl
turėtų būti sujungiami į vientisą darinį...
* * *
Pageidaujantys susipažinti su žinomomis Baublio vardo kilmės
teorijomis, Baublio altanos išsaugojimo raida ir savininkų kaita,
Baublio „brolio“ kilme bei šiame straipsnyje pateiktos informacijos
pilnu (apie 2 kartus išsamesniu) variantu, turėtų pasidomėti mokslo
darbų leidinyje „Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos
aspektai“ (2020 m, 1(5) Nr.) išspausdintu straipsniu „D. Poškos Baublio – storiausio Lietuvos ąžuolo – legendos gimimas ir raida“.
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LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI.
Kranklys (Corvus corax L.)

Autoriaus nuotrauka

selemonas paltanavičius

N

et ir labai nuožmią žiemą vasario vidurys į kranklių
gyvenimą atneša svarbius pokyčius. Atsargūs, įtarūs
paukščiai tą metą tampa labai pastebimi, garsūs, o jų
skrydžiai – labai išraiškingi. Visa tai – dėsningas rūšies biologijos
bruožas, būdingas žiemos ir pavasario sandūrai.
Kranklys – sena mūsų gamtos rūšis, ir nors neturime tą patvirtinančių osteologinių radinių (archeologai virtuvės atliekose aptinka „valgomų rūšių“ – kurtinio, tetervino kaulus), svarbi šio paukščio
vieta tautosakoje liudija svarią paukščio varno, juodvarnio vietą ne
gamtos, o žmonių būtyje. Varnas – karo, nelaimių pranašas ir palydovas. Profesorė P. Dundulienė monografijoje apie paukščius mūsų
tikėjimuose rašo, kad vėlių pasaulyje kranklys buvo ne kas kita, o negero
urėdo dvasia. Kaip atsvara – kregždutėmis virstančios vaikų vėlės.
Ne visada lengva suprasti, kad kranklys, kaip ir visa varninių
paukščių šeima, priklauso žvirbliniams paukščiams. Iš didelės, daugiau kaip 120 rūšių šeimos, kranklys ir jam artimos rūšys išsiskiria ne
tiek dyžiu, kiek jėga, snapo tvirtumu, ypatingais gebėjimais ir nuovoka. Mūsų kranklys – iki 1,5 kilogramo sveriantis paukštis, kurio
sparnų tarpugalis gali sieki 1–1,3 metro. Kranklio plunksnos juodos,
žvilgančios, sparnuose – standžios. Uodega pleištiška. Snapas labai
stiprus, juo paukštis gali įveikti gana stambų grobį ir be vargo iš jo
atgnybti lesti tinkamus gabalus. Miško, laukų, o dabar vis dažniau – ir
miesto ekosistemose kranklys tampa svarbia figūra, nuo kurios priklauso daugelio rūšių būklė.
Profesorius Tadas Ivanauskas „Lietuvos paukščių“ monografijoje pateikia tokį rūšies paplitimo ir būdo įvertinimą: šiaurės ir rytų
kraštuose tai yra prie žmogaus artėjantis paukštis, o Vakarų Europoje – labai baikštus, vengiantis žmogaus. Tikėtina, kad tokios paukščių
savybės buvo išugdytos juos nuolat persekiojant ir naikinant.
Lietuvoje krankliai visada buvo įprasti, gamtiškai reti. Tiesa,
priemiesčiuose esantys sąvartynai, skerdyklos ir kitas juos lesalu
aprūpinantis žmonių aplinkos atributas sudarė sąlygas krankliams
pulkuotis, kauptis. Sąvartynai ir panašios maistavietės jiems aktualios sunkiuoju metų laiku. Atrodo, kad didelė pulkuose besilaikančių
kranklių dalis neperi, juos tokiose sankaupose tenka matyti ir veisimosi
metu. Tikėtina, kad dalis nesubrendusių paukščių tikslingo prisirišimo

prie teritorijos neturi, todėl klajoja plačiau, jų gyvenimo epicentru tampa sąvartynas, skerdykla, fermos, paukštynų kompleksai.
Vasario vidury krankliai jau būna sugrįžę į savo perėjimo vietas,
tuo metu kuriasi ir naujos poros. Poros būna ilgametės, tačiau nuolat
vyksta ir atsinaujinimo procesas, sukami nauji lizdai. Šį metą, neretai
dar gana šaltą ir žvarbų, krankliai nardo ore, vaikosi, dažnai skrydyje
net apvirsdami aukštyn kojomis, o paprastai dviese skrisdami sparnas
prie sparno. Viražus ore lydi ne įprastas kranklio krunksėjimas, bet
daugiabalsis kraksėjimas, kronksėjimas bei kiti tik šiam metui būdingi
garsai. Tuo metu galima pamatyti, kaip ryto valandomis krankliai neša
lizdui medžiagą – jei sukamas naujas lizdas, stambios šakos pagrindui,
po to smulkesnės, švelnios žolės, kailio gabalai, įvairios atliekos guoliui. Senas lizdas papildomas švelnia medžiaga. Kranklių lizdai dažnai
būna aukštai pušyse, lapuočiuose laukų medžiuose, pastaruoju metu
vis dažniau (net miškų glūdomoje) jie sukami elektros linijų stulpuose.
Vasario gale (naujų porų lizduose iki balandžio) padedami pirmieji
kiaušiniai. Jie stambūs, žalsvi, su juodom ir rudom dėmėm ir taškais,
dėtyje jų būna 4–7. Patelė dėtį peri 20–21 dieną. Perėjimo metu
kranklienę maitina patinas, savo poliežuviniame „maiše“ nešiojantis
lesalo porcijas. Jaunikliai išsirita pliki ir akli, lizduose jie išbūna pusantro mėnesio. Prieš išskrisdami dažniausiai tupi ant šakų prie lizdo ir
nuolat karkia – tada juos lengva surasti. Kranklį galima vadinti tipišku
eurifagu, taigi – mišrios mitybos paukščiu. Jam tinka visas gyvūninės
kilmės lesalas, taip pat grūdai, vaisiai, uogos, žmonių maisto atliekos.
Miško ekosistemoje kranklys yra labai dėsninga rūšis, esanti
aukščiausiose mitybinės grandinės dalyse. Tačiau paprastai į jį žiūrėti
galima tik tada, kaip 1 perinti pora tenka ne mažesniam kaip 2 000
ha miško plotui. Mūsuose šis tankumas yra didesnis, todėl kranklių
poveikis yra labai ženklus ir pavojingas. Ypatingų sugebėjimų dėka
krankliai pražudo didžiąją dalį gervių, ankstyvų ančių, pilkųjų žąsų
dėčių, nusiaubia kurtinių, tetervinų, medžiuose perinčių paukščių lizdus. Dar didesni šie nuostoliai ten, kur kertamas miškas ir perintys
paukščiai baidomi. Apginti savo dėtį ar jauniklius nuo kranklių gali
tik gana stambūs paukščiai – gervė, pilkasis garnys, juodasis gandras,
nors atkaklus kranklių puldinėjimas paprastai baigiasi ne jų naudai.
Jie sunaikina nemažai kiškiukų, stirniukų.
Kranklio mityboje svarbią vietą užima varliagyviai, ropliai. Atvirose aukštapelkėse krankliai yra didžiausi angių naikinimo kaltininkai,
ypač pribaigdami angis anksti pavasarį, nes palikusios žiemos priebėgas
jos nėra judrios ir negali staigiai reaguoti į gręsiantį pavojų.
Kranklys – saugoma rūšis, derybų Lietuvai stojant į Europos
Sąjungą metu buvo priimtas reikalavimas uždrausti šio paukščio
gausos reguliavimo galimybes – viską lėmė vakarų valstybių, kuriose kranklių beveik nėra, įsivaizdavimas apie šią rūšį. Šiandien akivaizdu, kad šis sprendimas nebuvo tinkamas, nes neturėjimas net
teorinių galimybių reguliuoti žmogaus sąvartynų ir kitokios veiklos
puoselėjimą agresyvią rūšį menkina kitų rūšių išlikimo galimybes ir
gilina abejones vadinamąja „popierinės ekologijos teorija“. Praktikoje
kranklys yra pakankamai plėšrus, akiplėšiškas ir aktyvus naikintojas,
ženkliai peržengiantis šiai rūšiai gamtoje numatytas galias.
2021 vasaris
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Ar miškininko uniforma
liks tik istorinė sąvoka?
algirdas brukas

Š

į retorinį klausimą noriu pradėti nuo ištakų, kai Lietuvoje
atsirado miškų tarnyba. Daugelis rašytinių šaltinių ir juos
tyrinėjusių autorių patvirtina, kad šalies didžiųjų kunigaikščių
pilyse (dvaruose) jau XIV a. jų valdytojų (valdovo vietininkų) žiniai
priklausė tarnybininkai, vadinami osočninkai, kurie buvo atsakingi už
miškų ir juose gyvenančių žvėrių apsaugą bei medžioklių organizavimą.
Ši tarnyba plėtojosi iki XV a. vidurio, kol buvo visiškai išbaigta ir nedaug
keitėsi iki valstybės žlugimo XVIII a. pabaigoje.
Aukščiausias valdovo pareigūnas, atsakingas už karališkuosius
miškus ir jo medžioklės ūkį, buvo LDK didysis medžioklis. Be to, pagal teritorinį skirstymą – valdovo dvaruose prie dvarų valdytojų buvo
atsiradę ir specialūs tarnybininkai – girininkai arba (ir) medžiokliai, o jų
žinioje – žemiausio rango tarnybininkai: šauliai, vyresnieji osočninkai
ir osočninkai. XV–XVI a. sandūroje pradėtose kurti savarankiškose
girininkijose personalo struktūra išliko ta pati – tik girininkija ir girininkas buvo pavaldus ne dvaro laikytojui, o tiesiogiai valdovo kanceliarijai arba kokiam nors valdovo paskirtam didikui – girininkijos laikytojui. Medžioklio ir šaulių funkcijos apsiribojo medžioklės reikalais, jie
buvo lyg ir dvigubo pavaldumo – turėjo klausyti ir girininko, ir gaudavo
tiesioginių didžiojo medžioklio pavedimų.
Didžiojo LDK medžioklio pareigybės atsiradimo data ilgą laiką
buvo nurodoma 1466 m., bet visai neseniai istorikė Toma Zarankaitė
pakeitė ją į 1437 metus. Bet visais atvejais galime tvirtinti, kad XV a.
viduryje turėjome gana išsišakojusią ir galingą miškų–medžioklės
tarnybą. Pirmieji šios tarnybos pareigūnai atsirado daugiau kaip prieš
750 metų, o pati sistema po dviejų–trijų dešimtmečių galės pažymėti
600 metų sukaktį. Nei carinė, nei jokios kitos okupacijos valstybinės
miškų tarnybos nepanaikino, tik savais keitė aukštų rangų pareigūnus, o
žemosios grandies darbuotojai buvo skiriami iš vietos gyventojų. Tiesa,
carinė valdžia jau po 1831 m. sukilimo iš žemiausio rango išeliminavo
šaulius, nes daug jų dalyvavo sukilime, o iš Belovežo girios į sukilėlių
gretas įsiliejo girios oberforstmeisterio vadovaujami šauliai.
LDK laikų osočnikas
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Skiriamieji ženklai ir uniformos – pagal pareigybes
Girių ir medžioklės ūkio tvarkytojus bei saugotojus turėjo ne tik
valdovas, bet ir stambieji feodalai – didikai, valdę didelius miškų plotus. Carinės imperijos laikais dvarininkų sąskaita privačių miškų plotai
dar padidėjo, tad ši miškų nuosavybės forma tapo pagrindine. Valstybės
kontroliuojamų kokių nors veiklos apribojimų buvo labai nedaug. Tad
stambieji feodalai paprastai minėtų reikalų tvarkymui turėjo 1-2 specialistus: girininką ir (arba) medžioklį bei tiek, kiek atrodė reikalinga
– miško saugotojų, liaudiškai vadinamų strelčių arba liesnikų. Visi jie
tarnyboje privalėjo turėti ir prisegtus prie krūtinės nešioti iš valdžios
gautus nustatyto pavyzdžio metalinius ženklus.
LDK laikais net kariuomenė neturėjo labai griežtai reglamentuotos ir standartizuotos uniformos. Skiriamieji karių ženklai paprastai

Carinio miškininkų korpuso, įkurto 1839 m., pareigūnų uniformos
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Prūsiška uniforma įvesta
Sūduvoje XVIII-XIX-a. sandūroje
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artizuotas istorinio pobūdžio uniformas.
Charakteringu tokio modelio pavyzdžiu gali
būti daugelyje šalių paplitusios medžiotojų
organizacijų uniformos.

Miškininkų uniformos
anksčiausiai atsirado Sūduvoje
Iki uniformos įvedimo naudotas
šis miško pareigūno ženklas

buvo ant skydų ar drabužių nupiešti arba
išsiuvinėti simboliai (herbai, vėliavos, kiti
ženklai) bei kokios nors vienodos spalvos
kario aprangos dalys ar plati juosta ant nugaros. Ištobulėjus šaunamiesiems ginklams
ir nustojus nešioti šarvus, palaipsniui ėmė
atsirasti, nusistovėti ir pagal laikmetį išlikti,
bet kartu ir kisti uniforminė apranga – nuo
kepurės iki batų. Dar kiek vėliau atsirado
skirtingos uniformų rūšys – kasdieninės
ir paradinės, vasarinės ir žieminės bei pan.
Panašiai formavosi ir kitų – ne karinių, bet
susijusių su kokiomis nors apsaugos funkcijomis civilinių tarnybų uniformos. Pirmiausia muitinių, policijos, teismų tarnybų, o
vėliau uniformomis ar jų dalimis aprengti
geležinkelininkai, moksleiviai, studentai,
sportininkai… ir kaliniai. Atrodo, populiarumo piką uniforminė apranga Europoje
pasiekė XX a. pirmoje pusėje iki Antrojo
pasaulinio karo, kai jomis apsivilko net
politinių visuomeninių organizacijų nariai.
Po Antrojo pasaulinio karo laisvėjant
pasauliui uniformos dažnai kritikuotos kaip
žmogaus laisvę varžantis ir visuomenę militarizuojantis atributas. Tad uniformų populiarumas sumenko, daugelyje šalių jos imtos
sieti tik su karinėmis, represinėmis ir apsaugos
struktūromis. Be to, kai kurios visuomeninės
organizacijos suteikė savo nariams galimybę
laisvanoriškai nešioti ne itin griežtai stand1932 m. uniformos skiriamieji ženklai ir kt. priedai

LDK laikų osočninkų ir šaulių skiriamųjų
ženklų aprašymų aptikti neteko, tačiau elementari logika leidžia manyti, kad jie buvo
tokie, kaip valdovo karių. Tai ypač galiotų
šauliams, nes jie buvo skiriami iš į karinę
tarnybą einančių pavaldinių ir, esant reikalui, galėjo būti pašaukti į kariuomenę.
Osočninkams tokios prievolės nebuvo, bet
tarnyboje jie nešiojo šaltuosius ginklus. Tuo
tarpu visiems kitiems, einantiems į valdovo
miškus pasiruošti medienos, kopinėti medaus
ar rinkti kitų gamtos gėrybių, neštis ginklus
(medžiojimo priemones) ir vestis šunis buvo
draudžiama. Tikėtina, kad ant osočninkų
drabužių galėjo būti išsiuvinėti simboliai (valdovo ar didiko, kuriam pastarasis priklausė,
herbas, vėliava ar kiti ženklai), nurodantys
tarnybinę priklausomybę.
Miškininkų uniformos kaip standartizuota tarnybinė apranga su skiriamaisiais
ženklais anksčiausiai atsirado Sūduvoje –
XVIII–XIX a. sandūroje po trečiojo ATR padalijimo, pritaikius XVIII a. Prūsijoje įvestą
miškų saugotojų uniformą. Carinė imperija
likusioje Lietuvos dalyje miškininkų uniformas pradėjo įvesti vėliau – po 1839 m., įkūrus
sukarintą aukštojo rango miškininkų tarnybą
vadinamą „Miškininkų korpusu“ (Корпус
лесничих) ir 1846 m. ginkluotą žemojo rango
– eigulių tarnybą. 1867 m. sukarinta tarnyba
perorganizuota į civilinę, paliekant uniformas
ir teisę nešioti šaunamąjį ginklą.
Po Pirmojo pasaulinio karo pirmoji
lietuviška miškų apsaugos darbuotojų uni-

Žinomas tarpukario miškininkas,
pirmasis „Mūsų girių” redaktorius
Jonas Kuprionis su 1932 m. uniforma

forma pagal Žemės ūkio ir valstybės turtų
ministerijos aplinkraštį įvesta 1920 m. vasario 13 d., o patobulinta ir gražesnė – 1932 m.
gegužės 1 d. Tad grynai lietuviškai miškininkų
uniformai jau sukako šimtas metų. Tiesa, sovietai miškininkus buvo aprengę pagal savas
madas. Tiek spalva (tamsiai mėlyna), tiek
drabužių stilius buvo gerokai prastesnis už
1932 m. lietuvišką uniformą, be to, ji buvo
gerokai prastesnė ir už carinių laikų uniformą.
Vis dėlto tokią uniformą teko nešioti iki 1990ųjų, o kasdienėje praktikoje buvo įprasta apsiriboti tik uniformine kepure.
Pokariu iš uniformuotų miškininkų paimti ir tarnybiniai ginklai, kurie visais laikais
buvo tarsi sudėtinė uniformos dalis, o ne prabangos ar pasipūtimo reikalas. Kol namai ir
ūkiniai pastatai buvo mediniai, o šiluma – iš
malkų, invazijos į miškus mastą šiandien net
sunku suvokti. Tarpukariu vidutiniškai vien
už stačio miško vagystę buvo surašoma per

1932 m. uniformos švarkas ir frenčas miškų administracijai

Vokiečių privačių miškų
oberforstmeisterio švarkas
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istorijai, bet dažniausiai jų darbai, iškeliavus Anapilin, nesulaukia tęstinumo…
Tačiau grįžkime prie uniformos raidos. Dar miškininkų
Sąjūdžio laikais pradėta rūpintis būsima nepriklausomos Lietuvos miškininkų uniformine apranga, atsigręžta į tradicijas,
o po nepriklausomybės atkūrimo iškart imtasi konkrečių
organizacinių darbų – aptarus daugelį galimų variantų sukurtas naujas, išsaugantis nemažai buvusios uniformos
akcentų, modelis. Diskusijose dėl jo labai aktyviai dalyvavo
tiek atkurta Lietuvos miškininkų sąjunga, tiek tuometinė
miškų administracija. Didžiausią praktinį indėlį į uniformos
kūrimą, gamybos organizavimą ir žinybos darbuotojų centralizuotai ja aprūpinimą įnešė garbus miškininkas Vincas
Červokas (1931–2014).
Sovietinių laikų miškininkų uniforma

14,6 tūkst. miško pažaidų protokolų, o su kitais pažeidimais – apie 20 tūkst.
protokolų per metus. Nuo miškavagių ir brakonierių per 1919–1937 m. žuvo
26 ir buvo sužeista 100 miško pareigūnų.
Deja, įsibėgėjant atkurtos nepriklausomos Lietuvos gyvenimui, miškų
žinyboje atsirado vadų, besirūpinusių vien savo kulto puoselėjimu ir skambiai dėsčiusių apie miškų gynimą nuo nesamų, bet pačių sugalvotų priešų.
Paskutinis dešimtmetis pažėrė dar modernesnių miškų gelbėtojų, kurie
ėmėsi misijos ginti miškus nuo miškininkų ir klasikinės miškininkystės.
Jų paistalams‚ deja, pasidavė ir kai kurie politikai, galintys prikrėsti labai
rimtų bėdų. Patys miškininkai, o tiksliau – jų mokymo, mokslo ir valdymo
struktūros neskiria reikiamo dėmesio nei mūsų, nei kitų šalių miškų ūkio
istorijai… Pavyzdžiui, man neatrodo nereikalinga prabanga, kad Kanados
miškininkai turi draugiją „Forest history society“ – ne pelno siekiančią
organizaciją su filialais, biblioteka, archyvu, muziejumi, su miškais susijusio kilnojamo paveldo kolekcijomis, taip pat leidžiančią periodinį žurnalą,
kuriančią dokumentinius filmus, išleidusią ne vieną knygą ir jų serijas, plačiai
užsiimančią edukacine bei švietėjiška veikla. Žinoma, mes – ne Kanada, bet
turėti bent vieną nuolat dirbantį panašų specialistą prie „Girios aido“ arba
mokslo ir mokymo institucijose, matyt, nesudarytų didelių sunkumų. Tiesa, visais laikais atsiranda vienas kitas miškininkas entuziastas, pasišventęs

vaclovo trepėnaičio nuotrauka

Miškininkų eisena Vilniaus senamiesčiu profesinės šventės metu 2011 m. rugsėjo 17 d.
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Vincas Červokas

Atgimimo laikų euforija lėmė ir kai kurias klaidas:
buvo pažeista iki tol gyvavusi (ne vien pas mus) tradicija
uniformomis aprengti tik su miškų apsaugos funkcijomis
susijusius darbuotojus. Mes tuomet aprengėme visus tarnautojus, pradedant miškų urėdų sekretorėmis, baigiant
kasininkėmis ir techniniais darbuotojais. Vargu, ar turėjo

algirdo berželionio nuotrauka

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo užkulisiai
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prasmės tokia skiriamųjų ženklų gradacija
pagal karinį principą…
Pagal laikmetį uniforma neišvengiamai
keičiasi, bet privalo išsaugoti tradicinius
bruožus. Prabėgus trims dešimtmečiams
po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo,
miškų ūkyje įvyko daugybė pokyčių: iš
esmės pakito miškų ūkio valdymo sistema,
techninės ir technologinės galimybės, ryšių
ir transporto priemonės, ūkininkavimo reglamentai, pagaliau – žmonių santykis su
miškais ir jų daromi pažeidimai… Matyt,
logiška vėl aptarti miškininkų uniformos
reikšmę, jos dėvėjimo niuansus, pozityviai
diskutuoti dėl alternatyvių siūlymų.
Pamenu geranoriškas diskusijas su tūlu
gamtininku pirmojo nepriklausomybės
dešimtmečio pabaigoje. Jo nuomone, pagal
kompleksinį miškininkavimą miškininkai
ne tik saugo miškus, bet juos patys ir kerta,
o tas kirtimas turi būt kontroliuojamas kitų
nepriklausomų prižiūrėtojų. Be to, ir brakonierius dažniau gaudo ne miškininkai, o
gamtosaugininkai ir medžiotojai. Tad, anot
jo, abejotina, ar miškininkams uniformos
reikalingos. Tuomet argumentavau, kad
miškininkai produkciją gamina miške ir
ją iki realizavimo turi saugoti, o vagys šiais
laikais būtent žvalgosi pagamintos produkcijos. Miškininkams kontrolės funkcijų kiek
sumažėjo, bet atsirado naujų, be to, pastarųjų
apimtys auga. Tai – miško poilsiaviečių ir
rekreacinių takų plėtra, intensyvėjantis
žmonių lankymasis, važinėjimas po miškus
automobiliais, miškų tarša buitinėmis ir
statybinėmis atliekomis, valstybinių miškų
ribų su privačiais savininkais bei kiti su miškų
savininkais bei žemės reforma susiję klausimai. Sutikau, kad apsaugos bei kontrolės funkcijos jau mažiau pavojingos, tad nėra reikalo
pretenduoti į šaunamąjį ginklą, bet uniforma
– tikrai reikalinga. Su tokiais argumentais
oponentas sutiko.
Pirmoji šių laikų uniforma ir jos dėvėjimo
tvarka peržiūrėta 2004 m., o paskutinę
peržiūrą solidi komisija atliko 2016 m. –
pagal aplinkos ministro Kęstučio Trečioko
įsakymą viskas turėjo įsigalioti 2017 m. I-ąjį
ketvirtį. Bet pasikeitus valdžiai prasidėjo
revoliucinė miškų ūkio reforma, o jos vykdytojams pirmiausia rūpėjo ne naujų uniformų
siuvimas, bet jų nešiotojų galvos… Tiesa,
pagrindinis jų „kapotojas“ žadėjo 2019 m.
aprengti visus likusius darbuotojus keletą
milijonų eurų kainavusiais labai moderniais
ir patogiais rūbais, bet nė nepradėjęs vykdyti
pažado iš žinybos… pabėgo.

Uniformoje turėtų likti tarpukario
Lietuvos miškininkų simbolių
Suskaičiavau, kad 1918 m. pabaigoje Žemės
ūkio ir valstybės turtų ministerijos sudėtyje
įsteigtas Miškų departamentas tuomet kartu
su begale sudėtingiausių klausimų pareigūnų
uniformos klausimus išsprendė per 1 metus 3
mėnesius ir 26 dienas, o dabar po revoliucinės
reformos jau prabėgo daugiau nei treji metai.
Tad Valstybinių miškų urėdijoje pasiteiravau, kokie vis dėlto reikalai dėl miškininkų
uniformos? Urėdijos Komunikacijos skyriaus
vadovė Sandra Rimkienė maloniai paaiškino,
kad šio reikalo dabartinė vadovybė tikrai
nepamiršo. Nauji darbo drabužiai jau pasiūti
ir esą vasarį bus pristatyti. Tačiau tai – ne
pareigūnų uniforma, o urėdijos darbuotojų
pagal funkcijų specifiką darbo drabužiai, kurie
bus paženklinti urėdijos logotipu. Darbuotojams, kurie vykdo ir pareigūnų funkcijas, papildomai bus išduotos liemenės, ant kurių užrašai
nurodys pareigūnų statusą. Be to, sudaryta
komisija, kuri turi pateikti siūlymus ir dėl
šventinės ar paradinės uniformos sukūrimo.
Joje esą bus pasistengta išsaugoti geriausias
miškininkų uniformos tradicijas ir suderinti jas
su šiuolaikinėmis madomis bei galimybėmis.
Komisijai užbaigus darbą dar turės paplušėti
dizaineriai – reikės iš variantų pasirinkti
geriausią modelį, organizuoti pirkimus… Šią
uniformą norima pasiūti iki šių metų pabaigos.
Koncepcija man pasirodė keistoka, bet
nuo kritikos, juolab dar nebaigtų dalykų, nu-

tariau susilaikyti. Vis dėlto remdamasis istorine apžvalga, kita peržiūrėta medžiaga, noriu
VMU komisijai ir kitiems atsakingiems darbuotojams pateikti keletą geranoriškų minčių.
Miškininko uniforma savo prigimtimi – daugiau konservatyvus dalykas, bent
jau savo išorinėmis formomis ir savo dvasia.
Uniforma simbolizuoja ją nešiojančių žmonių vieningumą, pagarbą savo veiklai ir profesijai, istorinėms šaknims. Suprasdami ir
pripažindami, kad prie bet kokios valdžios,
iš jų net okupacinės, miškų gausinimas, auginimas, apsauga ir racionalaus naudojimo
užtikrinimas buvo ypač kilnus darbas, o jį
atlikę žmonės verti pagarbos. Be to, tarpukario tradicijos yra išskirtinės. Tą pažymime ne
tik dėl miškininkų aukų saugant valstybės
turtą, bet ir dėl to, kad didžioji dauguma tuo
laikotarpiu išugdytų miškininkų dalyvavo
ar rėmė rezistenciją, buvo represuoti, turėjo
priverstinai palikti tėvynę ar iš jos bėgti, o apie
370-ies darbuotojų likimas baigėsi tragiškai.
Tad tarpukario miškininkų uniformai
turėtume rodyti išskirtinę pagarbą. Suprantama, kad kuriant šiuolaikinį modelį reikia
atsižvelgti ir į kaimynų patirtį, ir į madas, ir į
naujausias technines galimybes bei šiuolaikinį
miškininko darbo pobūdį. Tačiau tarp visų
šių dalykų turėtų išlikti tarpukario Lietuvos
miškininkų, valstybės (gediminaičių stulpai ar Vytis) simbolių ar bent dvasinio ryšio
tęstinumas.
miskininkas.eu

Miškų ir medienos prekybos platforma.
Parduok brangiau!

www.miskoaukcionas.lt
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Saugomos

Vienas iš Tenequia kraterių

Gamtos jėga – ugnikalniai
Eglė Mankevičienė

G

amtos jėgos vietos, sakralinės, ypatingos, paslaptingos, šventos vietos. Visi yra girdėję vieną iš šių vardų,
priskirtą tam tikriems kraštovaizdžiams ar žemės
vietovėms. Vienur, žmonėms pajautus vietovės ypatingumą, statytos bažnyčios, rūmai ar tvirtovės, kitur – jokių pastatų nėra, bet yra
tas kažkas, kas ir verčia pajausti, susimąstyti apie nematomąją pasaulio dalį. Visa tai yra žemės energija, kuri ir sudaro visų stebuklų
pagrindą. Šių vietų kilmė išskirtinai gamtinė.
Nuo seno žmonės, gyvenę harmonijoje su gamta, žinojo kur eiti
ir kur kreiptis pagalbos vienu ar kitu atveju. Vienur sveikatai, kitur
susikaupimui, dar kitur – žinių, apsaugos ar patarimų. Šių laikų žmogui
yra daug pagundų pamiršti šią artimą draugystę su gamta. Civilizacija jį pavertė daugiau vartotoju nei bendrakeleiviu. Gamtos jėgos vietos šiandien žmogui daugiau turizmo objektas, nei sakralinę, sielą
paliečiančią reikšmę turinti jo paties gyvenimo dalis. Gražu keliauti,
pažinti nauja, pamatyti kuo daugiau, pasidalinti įspūdžiais su draugais.
Visa, kas nauja, yra gerai užmiršta sena. Didelių civilizacijos
pokyčių sankryžoje esanti žmonija vėl atsisuka prie gamtos. Tiesiog
Ugnikalnio išsiveržimas 1971 m.
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kito kelio nėra, kaip tik iš naujo pažinti save joje ir pripažinti esant su
ja viena tobula sistema. Vėl tapti bendrakeleiviais. Vieniu.
Žinovai ir tyrinėtojai teigia, kad vienos stipriausių žemės vietų
yra ugnikalniai. Taip pat vietovės prie jūros ar vandenyno. Būti vienu
metu tarp jų abiejų, sakyčiau, tikra dievo dovana. Prisipažinsiu, nepaprasta yra siekti tų didelių dievo dovanų, bet gyvenimas tikrai to vertas. Tad šįkart trumpai papasakosiu apie ugnikalnius, kuriuos iš arti
galiu matyti, jausti, liesti ir tyrinėti saloje, kurioje gyvenu. Mažojoje,
žaliojoje, gražiojoje La Palmoje.
La Palma, kaip ir visas Kanarų archipelagas yra vulkaninės
kilmės sala. Apytikslis geologinis salos amžius – du milijonai metų.
Tai viena iš jauniausių archipelago salų. Kitos salos siekia 20 bei daugiau mln. metų. Sunku net įsivaizduoti tokį laiko tarpsnį.
Tam, kad prisilietimas prie ugnikalnio būtų tikresnis, pavartykime vieno ugnikalnio dienoraščio puslapius.

Jauniausiojo ugnikalnio dienoraštis
Tai nutiko 1971 metais. Spalio 21-oji, vidurdienis. La Palmoje
pasijuto pirmieji žemės dungtelėjimai. Pradžioje silpnesni, po to vis
stipriau ir stipriau po kojomis sudrebėdavo žemė. Tai buvo juntama
visoje saloje, bet ypač stipriai – pietinėje salos dalyje, Fuencaliente.
Tai reikštų fuente caliente arba karštas šaltinis. Daugelis kelių buvo
užversti akmenimis. Keldamos nerimą besitęsiančios griūtys vienus
nuo kitų atribojo salos regionus, gyventvietes. Panika! Kur gi ne!
Taip galima ir pasaulio pabaigą susikurti galvoje. Pasak liudytojų,
net palmės pajuto, kaip žemė drebėjo visą dieną ir visą naktį. Vis
stipresni griausmai buvo girdėti iš po žemės. Vyresnieji gyventojai
prisiminė 1949-aisiais išsiveržusio San Juano gimimo įvykius ir komentavo, kad tai, kas vyksta, buvo tas pats, kas įvyko tada. „Tai tikrai
bus naujas išsiveržimas“, – porino senoliai. Tačiau iš tikrųjų niekas
nebuvo tikras, kas vyksta. Netrukus ir žiniasklaida pradėjo kalbėti
apie galimą naujo ugnikalnio gimimą. Tą naktį, po žinios, didelė dalis Los Llanos de Aridane gyventojų miegojo po atviru dangumi ar
savo automobiliuose bijodami dar stipresnio drebėjimo. Los Llanos
de Aridane tai vakarinėje salos dalyje esantis vienas didesniųjų
miestelių, neoficiali antroji sostinė.

atradimai
Saugomos teritorijos

Kelias link Tenequia

Kitą dieną Kolumbijos universiteto hidroponikos stotis,
esanti Puerto Naose (vakarinė pakrantė), užregistravo daugiau nei 1000 giluminių seisminių dunktelėjimų. Kai kurie
pastatai pradėjo trūkinėti. Žemės seisminis aktyvumas dar
padažnėjo. Sala buvo tarsi moteris sąrėmiuose prieš gimdant: net keturi kartai per minutę… Spalio 23-iąją, ketvirtą
valandą ryto, suskambo Fuencaliente’s bažnyčios varpai.
Tai reiškė, kad gyventojai skubiai turi palikti savo namus ir
evakuotis. Vienas iš evakuacijos pavyzdžių nežinančiajam
gali sukelti tik juoką. Tai patarimas palįsti po tvirtesniu stalu.
Tais laikais stalai buvo kitokie, iš kanariškos pušies šerdies,
praktiškai amžini, nesulyginamai tvirtesni nei dabartiniai
ikėjiniai. Po stalu buvo saugu.
Tą dieną viskas kaip netikėtai prasidėjo, taip pat netikėtai
ir nurimo. Atslūgo baimė, atėjo ramuma ir daugelis jau komentavo, kad problema baigėsi. Tačiau šis džiaugsmas truko tik iki vidurnakčio. Pasak liudytojų, spalio 25-ąją, žemė
sugaudė taip, kaip dar niekad nebuvo gaudusi. Seni Fuencaliente’s pastatai sugriuvo iki pamatų. Žmonės išsilakstė
kas sau. Jau ir po drūtu stalu nebebuvo saugu, reikėjo ieškoti
rimtesnio prieglobsčio. Tik po paros nerimo, drebėjimo ir
dundėjimų, 3 valandą po pietų iš didelio triukšmo, su riaumojimu ir sprogimais iš pačios žemės gelmės gimė naujasis
ugnikalnis. Vietovėje, kuri anksčiau buvo visiška lyguma,
kuri vadinosi Cumbre Vieja (sena viršūnė) po kelių akimirkų
griausmingų žemės dejonių, pakilo dūmų stulpas. Atsivėrė
žemė ir iš dviejų skirtingų burnų kilo ugnis, akmenys ir juodi dūmai. Išsiliejusios lavos upės suskubo link vandenyno.
Netoliese, prie savo ūkio dirbę kaimynai, išgirdę triukšmą
ir sprogimus, pabėgo palikdami visą turtą lauke. Nes kokia prasmė dirbti, jei degantys pelenai netrukus sudegins
didžiąją dalį derliaus, šlaitais nusidriekusius vynuogynus.
Aplinkinių kaimų Los Quemados, Las Indias ir Las
Caletas gyventojai palieka namus ir laikinai persikelia į
sostinę. Visi išsigandę, bet laimingi. Ugnikalnio išsiveržimas
nepasigrobė nė vienos gyvybės. Šlaitas, kuriuo link vandenyno tekėjo verdanti lava buvo negyvenamas. Tik gelbėjant
pakrantėje esančius laivus kilo sąmyšis. Ten žmonės rizikavo
gyvybe. Mat šioje pakrantėje savo žvejybinius laivus laikė vie-

Po kojomis – vandens kanalas

tiniai žvejai. Trumpos gelbėjimo akimirkos, atsidūrus tarp atitekančios lavos
ir jūros privertė palikti ant kranto automobilius, šokti į laivus. Gelbėdami laivus vos vos išsigelbėjo patys, tačiau saugiai pasiekė sostinės uostą.
Ką tik gimęs ugnikalnis buvo pakrikštytas Teneguía (liet. – Tenegija) vardu,
kaip ir šalia esanti didinga uola su išraižytais senovės salos gyventojų įrašais. Šią
uolą ugnikalnio lava apėjo, tarsi krikštamotę paliko sveiką ir toliau saugomą.
Teneguía gimti užtruko 6 dienas. Tačiau prasivėrus žemei, savo gimimo
šokį su ugnimi, lava ir dūmais šoko net visą mėnesį. (Ugnikalnis buvo aktyvus 24 dienas, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 18 d.) Per tą laiką atsivėrė dar kelios burnos, susiformavo dar kelios ugninės upės, žemė dar labiau trūkinėjo,
iš gilumos veržėsi įkaitę pelenai. Visoje saloje tęsėsi drebėjimai.
Pavojaus nebebuvo. Tenequia išsiveržimas žmonėms tik pradžioje sukėlė baimės ir streso. Reikėjo saugotis, bet be panikos. Vėliau, aišku kontroliuojant policijai, prasidėjo ugnikalnio, tarsi gimusio kūdikio, lankymas.
Buvo ekskursijų ir net piknikų su vynu, su vaizdu į riaumotajantį ir ugnimi
Vulkaninės žemės atspalviai
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Pietinės pakrantės liežuviai po Tenequia

autorės nuotraukos

Stebina įdomios lavos formos

Istorinės Tenequia uolos fragmentas
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spjaudantį kalną vieta. Į salą vyko daug aistruolių.
Stebėti ugnikalnį visiems buvo gyvenimo įvykis,
kuris, ko gero, daugiau niekada nebepasikartos.
Policija saugojo kelius ir prieigas, kad visa ekstremali
gamtos „šventė“ būtų kontroliuojama. Tačiau sukontroliuoti žmogų, praktiškai, neįmanoma. Žmonės
nuomavosi laivus ugnikalnio performanso stebėjimui
iš vandens, įvairiais keliukais plūdo artyn, nesilaikydami net elementarios saugos. Dėl šios priežasties
žuvo vienas žmogus. Norėjęs kuo arčiau prieiti, vyras
užtroško nuo ugnikalnio dujų. Tai buvo vienintelė
gamtos stichijos auka.
Lapkričio 18 dieną gamtos šou baigėsi. Teneguía suformavo atskirą teritoriją, kuri pavadinta
žema sala. Naujos žemės gimimas padidino salos
plotą maždaug dviem milijonais kvadratinių metrų.
Kanarų salų gamtinių erdvių įstatymas šį naują žemės plotą paskelbė gamtos paminklu.
Pastaruosius ketverius metus saloje registruojamas seisminis aktyvumas. Per paskutiniąją šių metų
sausio mėnesio dieną La Palmoje įvyko 27 žemės
drebėjimai. Visi nedideli, daugiausia salos pietuose,
tos pačios Cumbre Vieja srityje. Žemės drebėjimų
stiprumas mažas, nuo 1,2 iki 2,5 (MbLg), o jų gylis –
nuo 10 iki 29 km. Pasak seismologų tokio tipo įvykiai
aktyvioje vulkaninėje zonoje yra normalu ir nekelia
jokio pavojaus gyventojams.
Užversdama jauniausiojo ugnikalnio dienoraštį,
pasikartosiu: La Palma labai kontrastiška sala. Šiaurėje ir rytinėje pusėje būdama vešli ir skendinti
žalumoje, savo pietine dalimi primena visai kitą planetą. Oranžinėmis, gelsvomis ir visų raudonai rudų
atspalvių iki juodų gamomis nepalieka abejingų. Jauno ugnikalnio papėdėje nėra nei bažnyčių, nei rūmų.
Tik plika žemė, kuri dar vis alsuoja savo gyva istorija
ir traukia pakeleivius prisėsti, suklusti, ant karštų
akmenų pašildyti pavargusias kojas. O pažvelgus į
platų vandenyno horizontą, kai nuo vieno akies krašto
iki kito tik beribis banguojantis smėlis, išgirsti, pajausti
bei suvokti savo paties tikrąją paskirtį žemėje.

atradimų kelias

Ponsse pristatė
naujos kartos
medkirtę Scorpion

Š

ių metų vasario 24 d. kompanija
Ponsse nuotoliniu būdu pristatė
naujos kartos modernizuotą medkirtę Scorpion, kuri kaip ir jos pirmtakė atitinka visus pavyzdingos miškininkystės reikalavimus.
Pirmą kartą visiškai naujos konstrukcijos medkirtė Scorpion plačiajai visuomenei
buvo pademonstruota 2013 m. Palaipsniui
šis modelis pelnė pasaulinį pripažinimą bei
tapo atsakingos miškininkystės simboliu ir
pavyzdiniu Ponsse produktu. Iki šių dienų
pagaminta per 1200 ivairių modifikcijų Scorpion medkirčių, kurios sėkmingai eksploatuojamos 25 pasaulio šalyse.
Po 8 metų kompanija Ponsse atnaujino
klientų pamėgtą modelį. Lyginant su pirmtake,
naujoji medkirtė Scorpion pasižymi didesniu
stabilumu, o padidinta galia ir našumas nekenkia aplinkai bei miško paklotei. Kuriant šią
mašiną daug dėmesio skirta operatoriaus salono ergonomikai, saugumui, valdymo patogumui ir geresniam matomumui iš kabinos. Kabinos erdvė tapo patogesnė ir praktiškesnė, kad
būtų kuo mažiau trukdžių operatoriaus darbui.
Vienas iš labiausiai pastebimų patobulinimų – tai naujos konstrukcijos vientisas

priekinis langas, kuris siekia salono stogą
ir užtikrina saugų darbą bet kokiomis oro
sąlygomis. Už medkirtės kabinos sumontuotas manipuliatorius taip pat netrukdo
geram matomumui.
„Kaip ir anksčiau, naujoji medkirtė Scorpion suprojektuota ir pagaminta atsižvelgiant
į operatorių, klientų pageidavimus, pastebėjimus. Džiugu, kad jų pasiūlymus mums pavyko
įgyvendinti. Nuolatinis kontaktas su užsakovu,
esamu ir būsimu klientu yra kompanijos
Ponsse stiprioji pusė“, – teigė medkirčių
pardavimų vadovas Jan Kauhanen.

Penktos kartos PONSSE Opti
informacinė sistema
Be daugybės patobulinimų, PONSSE
Scorpion ir Scorpion King medkirtėse yra
modernizuota PONSSE Opti 5G matavimo
sistema ir nauja vartotojo sąsaja. Intuityvi
matavimo sistema yra pažangiausia rinkoje, o
jos greitaveika ir patogumas palieka vartotojui
malonų įspūdį.
„Atnaujinta Opti 5G vartotojo sąsaja kartu su Opti8 kompiuteriu suteikia galimybę
pritaikyti ją prie naujo Ponsse miško
mašinų informacinių sistemų standarto. Operatoriai, kurie susipažinę su ankstesne Opti
versija, nesunkiai gali pereiti prie naujos Opti
5G sistemos“, – aiškino Ponsse automatikos
produktų vadovas Markku Savolainen.
Informacinę sistemą Opti 5G taip pat
galima susieti su Harvester Active Crane
valdymo sistema, kuri medkirtei suteikia naują galimybę valdyti manipuliatorių
(kraną). Operatorius Active Crane gali naudoti, kad valdytų vien tik medkirtės galvutės
kryptį, o ne atskirus strėlės judesius. Tai
leidžia darbuotojui labiau susikoncentruoti
medienos ruošai, o ne dirbti vien su ma-

nipuliatoriumi. Sistema taip pat kontroliuoja
automatinį manipuliatoriaus lėtėjimą artėjant
prie kraštutinės padėties, kad būtų išvengta
smūgio ir vėlesnio įrangos purtymo. Operatoriui nustačius reikiamą veikimo sritį, aktyvusis kranas automatiškai pakelia ir valdo
teleskopinę strėlę.

Naujas Ponsse simuliatorius
Didėjant aukštos kokybės miško technikos
operatorių mokymo priemonių poreikiui, sausio
27 d. atviro seminaro metu PONSSE pristatė
naująjį simuliatorių PONSSE FULL. Tai pilna
mokymų sistema su realia miško aplinka bei
išsamiu grafiniu vaizdu, kuri tinka organizuojant
profesionalius mokymus.

Simuliatorius – ekonomiškas, aplinkai draugiškas įrankis, skirtas mokyti operatorius, miško
mašinų specialistus bei techniką aptarnaujančius
mechanikus. PONSSE simuliatorių numatoma
demonstruoti ir Lietuvoje.

Oficialus Ponsse miško technikos atstovas
Lietuvoje yra UAB Baltic Agro Machinery,
turinti platų servisų tinklą visoje šalyje.
Miško technikos pardavimas tel. +370 610 27218
Servisas tel.2021
+370vasaris
700 55100
Atsarginės dalys: +370 614 03734
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Valtra traktorių gamykla Suolahti
mieste iš paukščio skrydžio (raudonai
pažymėtas būsimas dažymo cechas)

Naujajame logistikos centre

70 metų pažangos keliu

S

uomijos traktorių gamintoja Valtra
šiemet švenčia savo veiklos 70 metų
jubiliejų. Šiai progai skirti renginiai
vyks ištisus metus įvairiais formatais. Pirmasis iškilmingas minėjimas š. m. sausio 29 d.
pradėtas nuotoline spaudos konferencija iš
nedidelio Suomijos miesto Suolahti, kuriame bazuojasi pagrindinė traktorių gamykla.
Renginio metu kompanijos vadovai pristatė
įmonės ateities planus, pastarųjų metų investicijas, įdiegtus naujus technologinius
sprendimus bei 5 kartos A serijos traktorių.
Konferenciją pradėjęs Valtra generalinis direktorius Jari Rautjärvi akcentavo, jog per
70 gyvavimo metų, kompanija visada didelį
dėmesį skyrė klientų poreikiams, kas skatino
nuolat tobulinti gamybos technologijas ir
priimti inovatyvius sprendimus.
„Prieš 70 metų prasidėjusi pažanga tęsiasi
ir vis labiau spartėja. Didžiausią technologinį
šuolį padarėme paskutinįjį dešimtmetį. Nepaisant sudėtingų praėjusių metų, atkakliai
tobulindami produktus sugebėjome paleisti į
gamybą jau 5-ąją Valtra traktorių kartą. Dabar
klientai iš Valtros tikisi išmanių sprendimų.
Pirmasis Valmet 15 (1951 m.)
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Todėl mes daug investuojame į savo gamyklą
Suolahti. Neseniai buvo atidarytas modernus
logistikos centras, o šią vasarą bus pradėtas
statyti naujas dažymo cechas,” – pabrėžė generalinis direktorius J. Rautjärvi.

Truputį istorijos
Kompanija Valtra (anksčiau daugiau
žinoma kaip Valmet) traktorių serijinę gamybą pradėjo 1951 m. Suomijos Juveskiulės (Jyväskylä) mieste. Pirmasis Valmet modelis
buvo pažymėtas skaičiumi 15 (15 AG) ir sukurtas norint pakeisti arklį nedideliame ūkyje.
Jau gaminant pirmąjį modelį buvo atsižvelgta
į to meto ūkininkų poreikius, todėl konstrukciniai sprendimai išskyrė šį traktorių iš kitų:
pakankamai didelė prošvaisa leido sėkmingai
atlikti ne tik lauko, bet ir miško darbus ar kelių
priežiūrą. Vėliau gamintuose traktorių modeliuose imta daugiau dėmesio skirti operatoriaus darbo saugumui ir komfortui įrengiant
vis ergonomiškesnę kabiną. Laikui bėgant
Valtra traktoriai vis labiau tobulėjo, konstrukciniai pakeitimai žengė koja kojon su naujomis
technologijomis, pagaminta technika ėmė

užkariauti užsienio rinką, o pati kompanija
užėmė garbingą vietą tarp panašias mašinas
gaminančių pasaulio lyderių.

Klientų poreikiai – svarbiausi
Nuo pat įsikūrimo Valtra visuomet
palaikė ypač glaudžius ryšius su savo klientais.
Dešimtojo dešimtmečio pradžioje įdiegus
klientų užsakymų sistemą, gamykloje nei
vienas traktorius nebuvo gaminamas atsargai – tik pagal konkretaus kliento užsakymą.
Šios novatoriškos klientų užsakymų sistemos
dėka traktorių gamykla visada disponuoja
tikslia informacija apie pirkėjų poreikius.
Be to dalis kompanijos konstruktorių, kitų
dirbančiųjų turi patirties žemės ir miškų
ūkyje, todėl gerai supranta užsakovų norus.
Valtra dėmesys klientams pastebimas
įvairiuose prieduose ir funkcijose bei Unlimited studijoje, nes kas trečias Suolahti gamykloje
nuo konvejerio nuriedantis traktorius pagamintas pagal kliento specifikacijas. Tokia Valtra
technika naudojama įvairiose srityse, įskaitant
žemės ūkį, miškų ūkį, oro uostų priežiūrą, teikiant komunalines ir gynybos paslaugas.
Penktos kartos A serijos traktorius

Be išmaniųjų sprendimų –
nė žingsnio
Analizuodamas Valtra traktorių populiarumą ir sėkmę pasaulinėje rinkoje, Pardavimų ir rinkodaros direktorius Mikko Lehikoinen teigė, kad kompanija visa tai pasiekė
pastoviai į gamybą diegdama pačias naujausias
skaitmenines technologijas. Kaip pavyzdį M.
Lehikoinen paminėjo ypatingą populiarumą
tarp klientų pelniusį išmanujį SmartTouch porankį, nemažai prisidėjusį prie 4
kartos traktorių sėkmės. Pradžioje šį daug
apdovanojimų pelniusį SmartTouch porankį
užsakydavo vos keli procentai klientų. Dabar,
gi, lengvai valdomą porankį renkasi daugiau
nei pusė pirkėjų, ir tokių daugėja.

mums rašo

Valtra traktoriai pritaikyti miško darbams

Nauja traktorių dažymo linijos statyba
bus pradėta dar šią vasarą, kurios veiklos pradžia numatoma 2022 metais. Dažymo cechas
įsikurs 1500 m2 ploto pastate dabartinėje
Valtra teritorijoje šalia surinkimo gamyklos
ir tai didžiausia investicija per pastaruosius
dešimtmečius. Didėjant Valtra traktorių paklausai, naujasis dažymo cechas leis padidinti
gamybos pajėgumus ir lankstumą, pagaminant daugiau, gerokai didesnių traktorių.
Gamyklos atstovų teigimu, šis modernus cechas dar labiau sumažins gamyklos energijos
suvartojimą ir padidins efektyvumą bei saugą.
Išmanusis SmartTouch porankis

Kelerius metus sistemos Valtra Connect traktorių savininkams ir vietiniams
jų techninės priežiūros specialistams teikė
galimybę traktoriaus duomenis stebėti nuotoliniu būdu. Jau greitai savininkai galės pasirinkti, ar tuos duomenis teikti AGCO mašinų
stebėjimo centrui, kad šis iš anksto galėtų nustatyti techninio aptarnavimo reikalingumą.
„Mūsų klientams reikalingi išmanieji traktoriai ir sklandus duomenų perdavimas tarp
mašinų ir ūkio valdymo programinės įrangos.
Vykdant žaliojo kurso direktyvas, aplinkosaugos standartus, tokie Valtra sprendimai, kaip
SmartTouch, Valtra Guide automatinis orientavimasis ir išmaniojo ūkininkavimo paslaugos,
kaip Valtra Connect, padės mūsų klientams
pasiekti šiuos tikslus.” – sakė Mikko Lehikoinen.
„Išmaniųjų sprendimų rinka sparčiai plečiasi,
todėl džiugu, kad Valtra yra jos priešakyje.”

Naujos investicijos
AGCO Corporation – amerikiečių žemės ūkio mašinų gamintojas, kuris yra ir Valtra savininkas, daug investuoja į Suolahčio
gamyklos kompleksą. Šių metų sausį duris
atvėrė naujas, 9 tūkst. m2 ploto ir 13 m aukščio,
logistikos centras, kurio dėka padidinamos
komplektuojamų dalių sandėliavimo apimtys.
O tai palengvina traktorių gamybos plėtrą.

Naujasis 5 kartos A serijos traktorius
Konferencijoje pristatyti naujieji 5 kartos A serijos traktoriai. Populiarioji Valtra
A serija du kartus yra gavusi Metų mašinos
apdovanojimus 2017 m. ir 2019 m. Traktoriai
bus gaminami 7 modelių, kuriuose sumontuoti nuo 75 iki 135 AG varikliai. Šios serijos
traktorius bus galima įsigyti kaip GL modelius su lengvai naudojama mechanine pavarų
dėže. Populiariausi Valtra A serijos 105 ir
115 AG modeliai taip pat komplektuojami su
4 pakopų dinamine Powershift transmisija.
HiTech 4 modeliuose transmisija yra valdoma elektroniškai. Penktos kartos A serijos
traktorius valdyti yra patogiau ir efektyviau.
GL modeliuose atnaujintas priekinio krautuvo porankis, 4 cilindrų modeliai turi 5 AG
daugiau nei anksčiau, techninės priežiūros
intervalas padidėjo iki 600 valandų. Modelyje
įdiegti naujausi technologiniai
sprendimai. Daugiau nei pusė
A serijos traktorių gamykloje
komplektuoti su frontaliniu
krautuvu, todėl nemažai
atnaujinimų sukurti taip, kad
darbas juo būtų lengvesnis.
5 kartos A serijos traktorių
varikliai atitinka V etapo
išmetamųjų teršalų standartus. Pagal reglamentus traktoriai suderinti su priekabų 2

Vienintelė Valtra Inc. atstovė Lietuvoje – UAB „Rovaltra”.
Tel. 8 5 2737000, el. paštas info@ rovaltra.lt, www.rovaltra.lt

grandinių stabdžių sistema. A serijos traktorių
galima įsigyti su suslėgto oro stabdžiais arba hidrauline priekabos stabdžių sistema.

Jubiliejui paminėti – 70 traktorių
Jubiliejui paminėti Valtra planuoja pagaminti 70 specialiai įrengtų riboto leidimo T
serijos (nuo T174e iki T254) traktorių. Jubiliejiniai modeliai bus nudažyti sodriai raudona
spalva, primenančia 1951 m. pagamintą Valmet traktorių. Raudona spalva bus panaudota
traktoriaus detalėse, įskaitant odinio salono
apsiuvimą ir vidaus apšvietimą. Šis modelis
turės juodus ratlankius ir jį puoš nerūdijančio
plieno 70-mečio ženklelis.

Svarus apdovanojimas
Praėjusių metų pabaigoje 5 kartos naujos G
serijos daugiafunkciniam ir universaliam modeliui Valtra G135 Versu virtualiojoje TOTY
apdovanojimų ceremonijoje suteiktas 2021 m.
geriausio standartinio traktoriaus vardas. G
serijos traktorius – kompaktiška, bet galinga
(105-135 AG) daugiafunkcinė mašina kasdieniams ūkininkavimo poreikiams. Dėl trumpos
ratų bazės ir priekio konstrukcijos jis gali judėti
ir manevruoti ankštose erdvėse, tokiose kaip
tvartai ar ūkių kiemai. Turi patobulintą keltuvą
ir veiksmingą darbinį hidraulinį įtaisą. Integruotas priekinio krautuvo porėmis, elektroniniai
valdikliai, didelio matomumo variklio gaubtas
ir 5,7 kvadratinių metrų stiklo plotas suteikia
puikų matomumą darbui su priekiniu krautuvu.
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Kryžiažodis

1

Pelkėse ir šlapiose vietose
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Vertikaliai: 1. Nuo XX a. pradėtas auginti kaip pašarinis augalas,
tinkamas žaliajam pašarui, šienui, silosui 2. Drėgmės pertekliaus plotas
sausumoje, apaugęs specifine augalija. 3. Nedidelis erikinių šeimos
krūmokšnis, pradedantis žydėti liepos antroje pusėje. 4. Vandens augalas su plūduriuojančiais ir panertais lapais. 5. Skirtingose Lietuvos
vietose ar tarmėse gandras vadinamas įvairiai, tai ir starkas, gužutis ir...
6. Santalinių šeimos augalas. 10. Viksvuolinių šeimos pelkėtų vietų augalas. 13. Liūnsarginių šeimos aukštapelkių, tarpinio tipo pelkių augalas. 14. Vabzdžiaėdis pelkių augalas, kurio lapai apaugę lipniais plaukeliais. 16. Žiemos mėnuo, kurio 2 dieną minima pelkinių vietovių diena.
17. Raudinių šeimos kibus miškų ir laukų augalas, daržų piktžolė. 22.
Viksvuolinių šeimos standi, aukšta, šiukšti, prasta pašarinė žolė. 23.
Vėdryninių šeimos augalas siaurais lapais, stačiais belapiais žiedstiebiais.
25. Miškų bei pievų plaukuotas augalas skiautėtais lapais, kurio vaisius panašus į gervės snapą. 28. Vandens telkinių pakrančių aukštas
laibas augalas. 29. Ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs
medžiais. 30. Kryžmažiedžių šeimos šakota piktžolė geltonais žiedais.
32. Plūdeninių šeimos labai smulkus belapis stovinčių vandenų augalas.
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Horizontaliai: 7. Erikinių šeimos visžalis neaukštas, nuodingas
pelkių krūmas. 8. Vėdryninių šeimos drėgnų vietų nuodingas augalas stambiais geltonais žiedais. 9. Ežeininių šeimos stambus, mėsingas,
šiurkščiai plaukuotas augalas. 11. Beuodegis varliagyvis ilgomis užpakalinėmis kojomis. 12. Pelkių uogakrūmio vaivoro liaudiškas sinonimas. 15. Į karšį panaši žuvis, kurios nugara tamsi, melsvai žalia, o
šonai melsvai, pilvas baltai sidabriški. 18. Dvokus nuodingas pelkių
augalas. 19. Kikilinių šeimos paukštelis raudona kakta ir gerkle. 20.
Graižažiedžių šeimos laukinė ir populiari darželio gėlė. 21. Augalo
dauginimosi organas, iš kurio išauga vaisius. 24. Balta samana paplitusi
pelkėse, klampynėse. 26. Varpinių šeimos augalas stačiu arba laužtiniu
stiebu. 27. Miškų ir pelkių uogakrūmis, vedantis raudonas nelabai sultingas, miltingas uogas. 31. Kiškiabudinių šeimos grybas. 33. Šiltųjų kraštų
techninis, maistinis augalas, kambarinė gėlė. 34. Anderseno pasakos
„Sniego karalienė“ veikėjai: Gerda ir… . 35. Antras sienojas nuo kelmo
ir antros klasės mokinys tuo pačiu vardu. 36. Sporinis, ilgai gyvuojantis,
daugiametis, iki vieno metro galintis užaugti žolinis augalas.
Šio numerio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, atspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 1, atsakymai:
30

Sudarė Ona Gylienė
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Vertikaliai: 1. Žiognagė. 2. Žievė. 3. Ajeras. 4. Kryklė. 5. Pušis. 6. Diemedis. 10. Varnas. 13. Katilėlis. 14. Laiškenis. 16. Gandras. 17. Stulgys. 22. Parama. 23. Nikandra.
25. Vijoklis. 28. Suopis. 29. Miškas. 30. Dryžė. 32. Genys.
Horizontaliai: 7. Sibirėja.
8. Dryžutis. 9. Ogiva. 11. Žiema. 12. Karpažolė. 15. Agaras. 18. Gailis. 19. Radasta. 20. Blindė. 21. Slanka. 24. Kadagys. 26. Pintis. 27. Rimtis.
2021 vasaris
31. Buksmedis. 33. Engra. 34. Pelkė. 35. Kryželis. 36. Kartylis.

Išėję negrįžti

Mečys
Neciunskas
1928 12 13 – 2020 11 25
Eidamas 92-uosius metus praėjusių metų
lapkričio 25 d. mirė buvęs ilgametis Radviliškio
krašto miškininkas Mečys Neciunskas.
M. Neciunskas gimė 1928 m. gruodžio
13 d. Alytuje. Baigęs 1948 m. šio miesto
gimnaziją, Mečys įstojo į LŽŪA studijuoti
miškininkystės. 1953 m. įgijo miškų ūkio
inžinieriaus kvalifikacinį laipsnį. Jauną
spe-cialistą paskyrė į Šilutės miškų ūkį, kur
dirbo Šilutės girininkijos girininku.
Nuo 1956 m. iki 2002 m. jis visas jėgas
ir profesinius gebėjimus paskyrė Radviliškio
krašto miškams, dirbdamas čia 14 metų
vyriausiuoju miškininku, nuo 1970 m. – Radviliškio miško pramonės ūkio direktoriumi,
nuo 1990 m. – miškų urėdu. Sulaukęs garbaus amžiaus, jis dar dešimtmetį – nuo 1991
m. iki 2002 m. triūsė medelyno rekreacijos
meistru.
Dirbdamas vyr. miškininku Mečys iniciavo naujo 12 ha medelyno įkūrimą Radviliškyje netoli miškų ūkio, kuriame buvo
auginami ir dekoratyviniai augalai. 1977 m.
prie medelyno įrengtas 3 ha daigynas, sėklų
aižykla. Dar 1970 m. buvo įveista 5,3 ha eglės
plantacija, 2 ha maumedžių, pocūgių, kedrinių
pušų, 0,9 ha kėnių ir maumedžių plantacijos.
Sėkliniai 0,2–0,4 ha ploto maumedžių sklypai
buvo įveisti beveik visose girininkijose. Numelioravus žemę ir rekonstravus menkaverčius

medynus, miesto pakraščiuose 1961–1965 m.
radviliškiečių poilsiui įkurti du miško parkai –
Antaniškių ir Radviliškio.
Būdamas miškų ūkio direktoriumi, M.
Neciunskas daug dėmesio skyrė girininkijų
ir eiguvų sodybų atnaujinimui, gamybinio
centro mieste plėtrai, personalo formavimui.
Tuo metu medienos ruošai būtinas miško
medžiagos sandėlis, medienos perdirbimo
cechas buvo perkeliami prie 1972 m. pastatyto administracinio miškų ūkio pastato,
plečiama miškininkų gyvenvietė, tvarkoma
aplinka. Radviliškio miško pramonės ūkyje
susikūrė stiprus, darnus miškininkų ir kitų
profesijų darbuotojų kolektyvas, kuriame
buvo maža personalo kaita.
Didelį dėmesį Mečys Neciunskas su
kolegomis skyrė miškų atkūrimui, didindami kur galima neplynų kirtimų apimtis
mišriuose medynuose, mažindami plynų
kirtimų plotus. Kadangi dauguma miškų
augo drėgnose ar pelkėtose augavietėse,
reikėjo juos sausinti, išvalyti nuo
perbrendusių drebulių, baltalksnių ir kitų
menkaverčių minkštųjų lapuočių.
Taip metai iš metų kryptingai dirbant
visuose Radviliškio krašto miškuose pagerėjo medynų rūšinė sudėtis, padaugėjo
eglynų, kietųjų lapuočių, beržynų. Už šį indėlį Mečiui Neciunskui 1989 m. suteiktas

nusipelniusio Lietuvos miškininko vardas.
Perėjęs dirbti į medelyną rekreacijos
meistru, jis pradėjo rašyti Radviliškio miškų
ūkio veiklos istoriją nuo įkūrimo 1952 m.
iki 1992 m. Labai daug jo surinktos istorinės
medžiagos, prisiminimų buvo panaudota knygoje „Radviliškio krašto miškai“.
Mečys Neciunskas ir išėjęs į užtarnautą
poilsį noriai bendravo su miškų urėdijos darbuotojais, domėjosi nūdienėmis miškininkystės problemomis, dalyvaudavo visose
šventėse, renginiuose, su kolektyvu vykdavo
į keliones, buvo LMS narys.
Buvęs mūsų vadovas, kolega buvo taktiškas, tolerantiškas, todėl bendradarbiai jį
gerbė ir mylėjo. Miškininkystės istorijoje jis
įsirašė kaip vienas iš žymiausių miškininkų,
puoselėjusių kelis dešimtmečius Radviliškio
krašto miškus.
Šeimoje garbų miškininką džiugino išauginti du sūnūs, būrys anūkų. Sūnus Ričardas
irgi tapo miškininku – 1980 m. baigė LŽŪA,
grįžo dirbti į gimtinę.
Amžino poilsio Mečys Neciunskas atgulė Radviliškio miesto kapinėse šalia žmonos,
po išlakiomis pušimis.
Nuoširdžiausia užuojauta sūnums ir artimiesiems.
Radviliškio miškininkai
2021 vasaris
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Žodis
skaitytojui
Lenktyniauja, raitos bangos ...
Ne, ne! Tai ne apie covidą! Tai pirmieji nuostabios poemos
Eglė žalčių karalienė žodžiai. Bet, juk, kaip iš delno prieš
aštuoniasdešimt metų skaitė garsioji poetė.
Šiais laikais banga ant bangos. Covidas bangom, sniegas bangom, šaltis bangom, šiluma bangom, pabėgėliai bangom, emigrantai
bangom, imigrantai, dėkui Dievui, dar ne... Taip ir jūrligę galima
pasigauti ar, saugok Viešpatie, devintąją bangą prisišaukti.
Šviežiausia naujiena bangų fronte – potvynio banga. Bangų burbulo gyventojai (bangos ir putų burbuliukai labai susiję reiškiniai)
pakėlė akis nuo išmaniųjų įrenginių ekranėlių, pamatė sniegą ir,
prisiminę pilietinės visuomenės nario pareigą, ėmė skambinti
pavojaus varpais. Tradicinė pavasarinio potvynio bangos kryptis nuėjo šuniui ant uodegos. Skvernelis estakadą pastatė! Bet juk
gali nukentėti vargšai naujakuriai, kruvino prakaito dėka įsikūrę
gražiausiose upių ir upelių pakrantėse ar net pati Vilniaus katedra.
Juk prieš devyniasdešimt metų aplink ją buvo galima plaukioti valtimis. Gelbėkimės!!!
Žiniasklaidos išplatintas bičiulio Selemono raginimas džiaugtis
žiema, sniegu ir pavasariniu polaidžiu graudžiai panašėjo į Don
Kichoto žygį. Išeinanti žiema buvo smagi ne tik pasiilgtu sniegu
ir šaltuku. Nelabai lepinami knygų apie medžioklę ir jos istoriją
gerbėjai gavo gražią dovaną. Monografiją apie vienintelę lietuvišką
šunų veislę – lietuvių skaliką. Žurnalo skaitytojams siūlome pažintį
su knygos autoriais ir trumpą jos anonsą. Malonaus skaitymo.
Su pavasariu, bičiuliai.
Eugenijus Tijušas

selemono paltanavičiaus nuotrauka

P.S. Visą vasarį mūsų sodybos senojoje daržinėje, per daugelį
metų susikaupusiose šieno pabirose kapstėsi kurapkų pulkelis.
Kažin, kiek tokių daržinių dar likę?..
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irmos knygos apie lietuvių skalikus autoriai šios šunų
veislės pasaulyje atsidūrė skirtingomis aplinkybėmis.
Mantas Milinavičius kilęs iš medžiotojų šeimos, todėl
nuo mažens dalyvaudavo medžioklėse kaip varovas. Lietuvių skalikus jis augina nuo 2008 m., o susidomėjęs kinologija 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijo eksperto kinologo kvalifikaciją.
Po metų tapo Lietuvos kinologų draugijos nacionalinės kategorijos lauko bandymų teisėju, galiausiai – 2012 m. eksterjero teisėju.
O humanitarinių mokslų daktarai Marius ir Anželika Smetonos,
pirmąjį lietuvių skaliką (bet ne pirmąjį šunį) pradėję auginti 2012
m., rimtesnėje kinologinėje veikloje atsidūrė, galima sakyti, atsitiktinai – paskatinti pažįstamų dresuotojų pradėjo su savo augintiniu
dalyvauti LDK organizuojamose tarptautinėse šunų parodose, kur
ir susipažino su M. Milinavičiumi. Taip pažintis išsirutuliojo į pirmą
knygą apie lietuvių skalikus. Leidinio autoriai užtikrintai sako, kad
kiekvienas iš jų turėjo savo vaidmenį, be kurio nebūtų buvę ir knygos.
Mintis apie knygą kilo Mariui Smetonai dar 2017 m., kuris po
ilgų svarstymų ėmėsi rengti rankraštį. Marius ir Anželika Smetonos darė tai, ką mokėjo geriausiai: pasinaudodami savo patirtimi
mokslinėje veikloje, mokėdami kelias kalbas, ieškojo nors lašelio
informacijos apie lietuvių skalikus įvairiuose XVI a. ir kiek naujesniuose rašytiniuose šaltiniuose, juos analizavo. M. Milinavičius
turėdamas didžiulę patirtį tyrinėjant lietuvių skalikus (toji patirtis
apėmė ir vieną kitą istorinį šaltinį su lietuvių skaliko paminėjimu),
konsultavosi su pažįstamais kinologais ir kitais skalikininkais,
nagrinėjo naujausius straipsnius. Knyga buvo rašoma ilgus metus:
nors kiekvienas buvo atsakingas už skirtingas temas, bet pasitardami skaitė, braukė, taisė tekstus ir vėl iš naujo rašė. Remiantis istoriniais šaltiniais bei nuotraukomis, galutiniame knygos variante pasistengta kuo smulkiau aprašyti beveik viską apie lietuvių skalikus
nuo LDK laikų iki šių dienų, išsamiai nagrinėjant veislės istoriją,
raidą, išvaizdos kitimus, būdo bruožus. Knygoje patariama, kaip
skalikus ruošti medžioklei, kaip juos grūdinti fiziškai. Atsižvelgiant
į recenzavusios knygą Lietuvos kinologų draugijos prezidentės
Ramunės Kazlauskaitės prašymą, leidinyje skelbiami senas bei naujas lietuvių skalikų standartai. Už vertingas konsultacijas ir pastabas
autoriai dėkoja ir kitam recenzentui, LMŽD šunininkui Vytautui
Tamošiūnui. Pateikta plati santrauka anglų kalba.

Tomo Bručo nuotrauka
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lietuvių skalikai
marius smetona, mantas milinavičius, anželika smetonienė
Autoriai buvo pasiryžę išleisti knygą
savo lėšomis. Tačiau laimingo atsitiktinumo
dėka pavyko pasinaudoti Vilniaus universiteto leidyklos pasiūlymu dalyvauti mokslo
sklaidos knygų serijos „Vilniaus universitetas visiems“ leidybos konkurse, kur pavyko
sėkmingai sudalyvauti. Lietuvos kultūros
taryba taip pat patenkino mūsų prašymą
skirti finansavimą. Nors knyga buvo rašyta
pakankamai ilgai, vis tik baigiamuosius
darbus teko daryti neretai paskubomis,
padirbėti ir naktimis. Koks šio triūso vaisius,
galite įvertinti patys – pateikiame kelias
ištraukas iš knygos „Lietuvių skalikai“.
Tiek Vytautas, tiek Jogaila mėgo medžioti, todėl natūralu, jog jiems priklausė
būriai medžioklinių šunų ir, sprendžiant
iš įvairių tyrėjų pateikiamų skaičių, būriai
nebuvo maži. Pavyzdžiui, manoma, kad
vien Jogaila turėjo ne mažiau kaip 100

šunų, maždaug tiek pat – ir Vytautas [17].
Akivaizdu, kad patys valdovai šių šunų
neprižiūrėjo. Iš išlikusių sąskaitų knygų
galima suprasti, kad didikų šunidėse
dirbo šunininkai – žmonės, kurie visą savo
laiką turėjo skirti šunims.
Šiek tiek žinių apie Jogailos šunis yra
jo pajamų ir išlaidų knygose. Šiose knygose
medžiokliniai šunys – canes venatici – atskiriami nuo kambarinių šunų – canes
domestici. Minimos dvi medžioklinių
šunų rūšys – kurtai (valteres) ir Milano
šunys (canes Mediolanenses). Pastaruosius prižiūrėjo rusėnas Ivanas, o kurtus –
lietuviai. Ir nors mėginama medžioklinius
šunis klasifikuoti pagal paskirtį, t. y.
medžiojamus žvėris (elnius, meškas), tokia
klasifikacija nepadeda atskirti vietinių
medžioklinių šunų rūšių nuo atvežtinių
[17] (psl. 14). <...>

Vietiniai skalikai buvo minimi jau
XVI a., ir jeigu tuo metu veislės buvo suvokiamos kiek kitaip, labiau atsižvelgiama
į šunų funkcijas medžioklės metu, lietuvių
skalikų užuomazgos gali būti datuojamos
vėliausiai XVI a. Ką, beje, ir rodytų 1541
m. teismo aktas – iš kiemo buvo išvestas
rudas skalikas, o ir D. A. Vilinskis mini, kad
mažieji lietuvių skalikai buvo rudi. Antra,
vietiniai šunys visada tam tikrais aspektais
yra geriau nei atvežtinės veislės – vietiniai
šunys yra atsparesni vietinėms ligoms,
labiau prisitaikę prie klimato, laikymo
sąlygų, žvėrių, kuriuos tenka medžioti [35].
Greičiausiai su šv. Huberto skalikais
apie XV a. buvo sukryžmintos vietinės
skalikų veislės, tiksliau, šunys. Ir vieni iš
vietinių, jei taip šiuo atveju galima pavadinti, buvo sena veislė kuršių skalikai ir čia
dar Vytauto laikais atvežti rytinio tipo skalikai arba totorių skalikai (psl. 42–43). <...>
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Atrodytų, kad susikūrus tautinei valstybei
turėjo būti siekiama išsaugoti viską, kas svarbu
tautai – šiuo atveju ir skalikus, tačiau „kuriant naują tautinę kultūrą, išskyrus tautinių
drabužių kūrimą ir propagavimą, kulinarijos ar medžioklės dalykai mažai pasireiškė,
nors dėl ekonominių, kad ir nepasiteisinusių,

sumetimų į juos netiesiogiai buvo įtraukta žirgininkystė (žemaitukai)“ [16]. Toks
teiginys gali pasirodyti keistas, bet reikia atkreipti dėmesį, kad „tarpukariu
Lietuvoje apskritai nebuvo sukurta nei
institucinė, nei teisinė kultūros paveldo
sistema, o vertinant etnokultūrinį palikimą, vyravo tautiškumo paieškomis
grįstas selektyvus visuomenės ir valstybės požiūris į kultūros paveldą, atspindėjęs negebėjimą ir nenorą spręsti
sudėtingas vertybines šios srities problemas“ [16]. Tuo metu medžiotojai teigė:
„Per didįjį karą ir vokiečių okupaciją
beveik visiškai buvo išnaikinti mūsų
krašte medžiokliniai šunys. Turbūt nė
vienas naminis gyvulys taip nenukentėjo
per karą ir okupaciją Lietuvoje, kaip šuo,
ir labiausiai medžiokliniai šunys. Vižlų
ir skalikų pasiliko visame krašte gal vos
keli“ [18] (psl. 45–46).
Dauguma medžioklinių šunų veislių
turi savo tikslią paskirtį: ieškoti sužeistų
ar nukautų žvėrių, atnešti paukštį iš

vandens, surasti jį žolėje ar krūmuose,
varyti smulkius žvėris arba didelius kanopinius gyvūnus, stabdyti ir sulaikyti juos,
dirbti didelėmis gaujomis ar pavieniui ir
panašiai. Tai šimtmečius puoselėtos ir
diegtos savybės, veisti atrinkus geriausiai
atliekančius savo darbą individus. Kiekvienas iš trijų XIX a. pab. minėtų lietuvių
skalikų porūšių turėjo savo siauresnę
paskirtį: lietuvių mažieji skalikai skirti
medžioti kiškiams, smulkiajai faunai, lietuvių ogarai – stambiems kanopiniams
žvėrims lygumose, vidutiniai lietuvių
skalikai – stambiems kanopiniams žvėrims nelygaus reljefo vietovėse. Aišku,
dalis jų buvo naudojami ir sužeistiems
žvėrims ieškoti. Dabartinis lietuvių skalikas yra universalus šuo, tačiau jo aistra
ir darbo būdas byloja, kad pirmiausia jis
– medžioklinis šuo, skirtas varyti žvėrims
ir ieškoti sužeistų arba nukautų žvėrių
sekant kraujo pėdsaku (psl. 63).
Daugiau apie knygą: https://www.
knygynas.vu.lt/lietuviu-skalikai-1
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