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Kovo 18 d. aplinkos ministras pakeitė Medžioklės trofėjų apžiūros tvarką, pagal kurią
medžioklės trofėjų apžiūras ir komisijų darbą
organizuos asociacijos, vienijančios medžiotojų
klubus ir būrelius. Iki šiol Medžioklės trofėjų
apžiūros ir vertinimo darbą organizavo Aplinkos apsaugos departamento padaliniai. Tvarka
keičiama stiprinant medžiotojų asociacijų savivaldą ir taupant aplinkosaugos pareigūnų
darbo laiką.
Medžiotojų asociacijų savivaldybėse sudarytos medžioklės trofėjų apžiūros komisijos įpareigotos ne vėliau kaip per mėnesį po apžiūros
pateikti informaciją Aplinkos apsaugos departamentui, kuris patikrins, ar visi medžiotojai,
sumedžioję elninių žvėrių patinus ar vilkus,
įvykdė Medžioklės įstatyme numatytą pareigą –
pateikti trofėjus į apžiūrą.
Kovo 26 d. aplinkos ministras S. Gentvilas
pasirašė Aplinkos apsaugos departamento
struktūrą pakeičiantį įsakymą, kuriuo jam perduodama miškų kontrolės funkcija. Valstybinę
kontrolę vykdančioje institucijoje atsiras naujas
struktūrinis padalinys – Miškų kontrolės departamentas, kuriame miškų kontrolę vykdys
42 aplinkos apsaugos inspektoriai.
Aplinkos apsaugos departamento miškų
kontrolės funkcijoms skirti 42 etatai leis sustiprinti miško kirtimų valstybiniuose ir privačiuose
miškuose ir miško žemės naudojimo kontrolę,
nuolat sulaukiančią visuomenės dėmesio.
AM atkreipia dėmesį, kad atlikto audito
metu pastebėta, jog Valstybinėje miškų tarnyboje valstybinę miškų kontrolę 2019–2020 m.
vykdė 19 pareigūnų, vidutiniškai tam skirdami
apie 33 proc. darbo laiko – tai būtų apie 6 pilni
etatai. Tai yra apie 8 kartus mažiau, negu bus
skirta į Aplinkos apsaugos departamentą miškų
kontrolės funkcijai vykdyti.
Pertvarka sudarys sąlygas didesnį dėmesį
kreipti į ūkio subjektų konsultavimą, informavimą ir kitas prevencines priemones. Ja
numatoma efektyviau organizuoti veiklą, optimizuoti procesus, plačiau taikyti skaitmenines technologijas, efektyviau panaudojant
šiandienio technologinio proceso pasiekimus,
ypač paremtus nuotoliniais metodais.
Balandžio 7 d. vyko LAMMC organizuoti
projekto „Vandens valdymo Baltijos regiono
miškuose priemonių paketas“ (Wambaf ToolBox) tarptautiniai mokymai. Per renginį projekto koordinatorė Lietuvoje dr. Olgirda Belova
pristatė projekto metu išleistą knygą „Beaver as a
renewable resource: A beaver dam handbook for
the Baltic Sea Region“.

Balandžio 8 d. Žemės ūkio ministras K.
Navickas ir aplinkos ministras S. Gentvilas
pasirašė memorandumą, kuriuo siekiama
plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą agrarinės
aplinkosaugos srityje.

Šiuo memorandumu ministrai susitaria dėl
Aplinkos ministerijos lyderystės ir ekspertinės
pagalbos, rengiant agrarinės aplinkosaugos
priemones Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros
2023–2027 m. strateginio plano kontekste.
Aplinkos ministro žodžiais, žemės ūkio sektoriaus dalyviai yra svarbūs partneriai keliant
ambicingus Europos žaliojo kurso ir biologinės
įvairovės strategijos tikslus gamtinėms vertybėms agrariniame kraštovaizdyje išsaugoti.
Memorandume numatoma, kad Aplinkos
ministerijai teks iniciatyva parengti šio Strateginio plano kompensacinių ir ne pelno
siekiančių priemonių sąrašą ir rekomendacijas bei pagrindines priemonių sąlygas
biologinės įvairovės, ekosistemų, buveinių bei
kraštovaizdžio išsaugojimo srityse. Žemės ūkio
ministerija aktyviai dalyvaus šiame procese.
Balandžio 9 d. aplinkos ministras S. Gentvilas pasirašė įsakymą, kuriuo iš pareigų atleista
Aplinkos apsaugos departamento (AAD) direktorė Olga Vėbrienė.
Sprendimas priimtas paaiškėjus, kad direktorės vadovaujamo darbo patirtis neatitinka
pareigybės, į kurią buvo priimta, reikalavimų
– tapdama departamento vadove O. Vėbrienė
turėjo mažesnę nei 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir Valstybės tarnybos departamentui
pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis.
Aplinkos ministerijai išaiškinus faktines O.
Vėbrienės profesinės karjeros aplinkybes nustatyta, kad jos vadovaujamojo darbo patirties
trukmė buvo trumpesnė ne tik konkurso, bet
ir priėmimo į AAD direktorės pareigas metu.
Balandžio 12 d. aplinkos ministras S. Gentvilas savo įsakymu laikinuoju Aplinkos apsaugos
departamento direktoriumi paskyrė Raimondą
Sakalauską, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo
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grupės vadovą. Jis departamentui vadovaus, kol
konkurso būdu bus išrinktas naujas vadovas.
Balandžio 13 d. Aplinkos ministerijos
feisbuko paskyroje pristatyta nauja Lietuvos
raudonoji knyga, kuri išleista po 14 metų pertraukos. Kapitalinį AM leidinį rengė beveik
50 mokslininkų ir gamtininkų daugiau kaip
ketverius metus.
Lietuvos raudonoji knyga supažindina
visuomenę su šalyje saugomomis gyvūnų,
augalų ir grybų rūšimis, joms gresiančiu pavojumi, jų apsaugos būkle. Knyga parengta
pagal 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos
Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašą. Joje aprašytos 566 gyvūnų, augalų
ir grybų rūšys su iliustracijomis ir paplitimo
žemėlapiais. Knygoje saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašas sutrumpėjo ketvirtadaliu
– 2007 m. leidinyje buvo aprašytos 764 rūšys.
Pirma Lietuvos raudonoji knyga buvo
išleista 1981 m. Pastaroji, ką tik išleista, – jau
ketvirtoji. Ji išspausdinta 3 tūkst. egz. tiražu.
Apie 2,5 tūkst. egz. bus išplatinta šalies bibliotekoms. Elektroninę knygos versiją galima
rasti AM svetainėje.
Balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademi-

jos visuotinio ir rinkiminio susirinkimo metu
LAMMC Miškų instituto Ekologijos skyriaus
vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Kęstutis
Armolaitis išrinktas LMA tikruoju nariu.
Balandžio 13-15 d. Valstybinės miškų
tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus vedėjas Kęstutis Česnavičius dalyvavo
nuotolinėje JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (angl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)
VI-oje Tarpvalstybinės techninės darbo grupės sesijoje. Daugiau nei 100 dalyvių iš viso
pasaulio Zoom platformoje diskutavo apie
miško genetinių išteklių išsaugojimą, aptarė
skaitmeninės informacijos šaltinių pasiekiamumo ir integravimo problemas – šiuo me-tu
egzistuoja 1700 molekulinės biologijos duomenų bazių (3 pagrindinės duomenų bazės
yra Š. Amerikoje, Kinijoje ir Vokietijoje).
Balandžio 15 d. aplinkos ministras S.
Gentvilas kartu su 46 Europos šalių už miškus
atsakingais ministrais pasirašė proceso „Europos miškai“ deklaraciją ir rezoliuciją.
Taip atnaujinta Europos miškų vizija iki
2030 m. pabrėžiant svarbą įtraukti privačių ir
valstybinių miškų valdytojus, daugiau dėmesio
skirti miškų tyrimams, komunikacijai.

„Lietuva per 20 metų miškų plotų padidino 2,5 proc., dabar vien per ateinančius 4
metus ketiname jų pagausinti dar 1,3 proc.“, –
tokia žinią išsiuntė S. Gentvilas.
Pasirašytuose dokumentuose keliami
uždaviniai, kad miškai turi būti atsparūs,
sveiki, produktyvūs, teikti ekonominę, socialinę, aplinkosauginę ir kultūrinę naudą.
Per ateinantį dešimtmetį numatoma kurti ir
įgyvendinti nacionalines miškų programas,
gerinti žinias apie miškus pasitelkus tyrimus,
mokymą, inovacijas, komunikaciją.
Sykiu siūloma mažinti klimato kaitą ir
siekti žiedinės ekonomikos tikslų didinant
CO2 absorbciją miškuose ir „užrakinimą“
tvariai pagamintos medienos produktuose,
rūpintis miškų genetinių išteklių apsauga
ir tinkamu naudojimu, miško ekosistemų
atkūrimu, miško veisimu, apsauga.
Balandžio 16 d. aplinkos ministras Simonas Gentvilas pavedė Valstybinių miškų
urėdijai užtikrinti, kad nuo gegužės 1 d.
profesionalios medžioklės plotuose Punios
šile nebūtų planuojamos ir organizuojamos
elninių žvėrių medžioklės, iki bus apsispręsta
dėl Punios šilo rezervato statuso.
Aplinkos ministro patarėjo bioįvairovei ir
gyvūnų gerovei Mariaus Čepulio teigimu, toks
ribojimas padeda pasiruošti artėjančiam faktui, kad Punios šile žvėrių medžioklė anksčiau
ar vėliau nebebus galima.
VMU vadovas Valdas Kaubrė atkreipė
dėmesį, kad Nemuno kilpų vieta visuomet
pasižymėjo elninių žvėrių populiacijos gausa.
Tuo metu kiškiai ten nesiveisia, o šernų negausu. „Medžioklės Punios šile turi senas ir gilias
tradicijas. Suprantame visuomenės lūkesčius:
jeigu čia norima matyti rezervatą, natūralu, kad
profesionalios medžioklės veikla Punios šile neturi būti vykdoma“, – sakė V. Kaubrė.
Aplinkos ministerijoje keičiama Nemuno
kilpų RP planavimo schema, pagal kurią bus
išplėstas Punios šilo rezervatas. Numatoma
Punios šilo gamtinį rezervatą ir Punios šilo
botaninį zoologinį draustinį sujungti į vieną,
pakeisti statusą į lankomo gamtinio rezervato.
Punios šilo gamtinis rezervatas apima
457 ha teritoriją, o naujojo rezervato teritorija
sudarytų per 2,7 tūkst. ha.
Balandžio 20 d. vyko VDU ŽŪA Miškų
ir ekologijos fakulteto organizuota virtuali
mokslinė konferencija „Miškų ir ekologijos
fakulteto mokslinių tyrimų rezultatai“. Konferencijoje pristatyti MEF vykdytų mokslo
projektų, mokslinių tyrimų rezultatai.

Balandžio 22 d. Aplinkos ministerijoje
suburta darbo grupė, kuriai pavesta parengti
pasiūlymus, kaip įgyvendinti šią Vyriausybės
programos nuostatą, kad 50 proc. statybinių
medžiagų statant visuomeninius statinius
nuo 2024 m. turės sudaryti šiam tikslui skirta
mediena ir kitos organinės medžiagos.
Darbo grupei vadovaus aplinkos viceministras D. Kvedaravičius. Ją sudaro 20
narių. Tai projektavimo įmonių, medienos
pramonės įmonių, projektų ekspertizės ir
gaisro saugos įmonių asociacijų, taip pat
Savivaldybių asociacijos, AM, VšĮ „Versli Lietuva“ ir kitų organizacijų atstovai.
Darbo grupei keliami tikslai, kad jos
pateikti siūlymai padėtų skatinti tvarią statybą
iš atsinaujinančių išteklių, mažinti žmogaus
veiklos įtaką klimato kaitai, plėtoti šiam tikslui
skirtas investicijas.
Aplinkos ministerija laikosi pozicijos,
kad medienos panaudojimą statant pastatus
galima skatinti nedidinant ūkininkavimo
miškuose normos, o efektyviau panaudojant
dabar išgaunamus išteklius vidaus rinkoje,
užuot medieną eksportavus.
Balandžio 23 d. Lietuvos nacionaliniai parkai, kurių turime penkis, paminėjo įkūrimo
trisdešimtmetį. Jie užima apie 2,2 proc. šalies
teritorijos ir yra daugelio retų augalų bei
gyvūnų rūšių namai, saugo vertingiausius
kraštovaizdžio kompleksus, natūralias ekosistemas, unikalius gamtos objektus.
1991 m. balandžio 23 d. Aukščiausiosios
Tarybos nutarimu buvo įsteigti Dzūkijos,
Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniai ir
Trakų istorinis nacionalinis parkai, o pirmajam Lietuvos nacionaliniam parkui, įkurtam
1974 m., suteiktas Aukštaitijos nacionalinio
parko vardas.
Balandžio 23 d. vyko pirmasis įvadinis
Nacionalinio miškų susitarimo renginys „Lietuvos miškų ateitis – bendras sprendimas“, kuriame dalyvavo 135 įvairių sričių atstovų.
Nacionalinis miškų susitarimas, kuriuo
siekiama susitarti dėl ilgalaikės subalansuotos
miškų politikos krypties, įgauna vis didesnį
pagreitį. Jau suformuota koordinacinė grupė,
kurią sudaro keturių skirtingų interesų
grupių – politinio, ekonominio, socialinio ir
ekologinio intereso – atstovai.
Nacionalinį miškų susitarimą planuojama
parengti iki rugsėjo mėnesio. Tai pirmasis toks
nacionalinio lygmens susitarimas dėl Lietuvos
miškų ateities, grįstas partneryste ir atviru,
konstruktyviu dialogu.
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Lietuvos miškininkų sąjungos
XVI-ajame suvažiavime

Š

ių metų kovo 6 dieną nuotoliniu būdu vyko visuotinis Lietuvos
miškininkų sąjungos XVI-asis suvažiavimas. Įžanginį žodį
tarė ir visus prisijungusius pasveikino Lietuvos miškininkų
sąjungos prezidentas Vidmantas Verbyla. Pradžioje jis pakvietė
tylos minute pagerbti praėjusiais metais mirusius miškininkus.
Prezidentas V. Verbyla suvažiavimo moderatoriumi pasiūlė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotoją
plėtrai ir inovacijoms doc. dr. Remigijų Bakį. Tokiam siūlymui pritarė
visi suvažiavimo dalyviai. Perėmęs vadovavimą suvažiavimui, R.
Bakys iš pradžių žodį suteikė svečiams.
Pirmasis sveikinimo kalbą pasakė Europos Parlamento narys Juozas Olekas. Jis dėkojo miškininkams už jų pasiaukojamą darbą ir
linkėjo jiems dar aktyviau prisidėti prie šalies miškų tvarkymo.
Seimo pirmininko pavaduotojas Paulius Saudargas pabrėžė, kad parlamentarams rūpi Lietuvos miškų ateitis ir palinkėjo
suvažiavimo dalyviams kuo atviresnės diskusijos.
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė akcentavo, kad Nacionalinis miškų susitarimas, apie kurį daug pastaruoju
metu diskutuojama, gali padėti sutelkti skirtingo matymo žmones.
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sakė, jog praėjusieji
metai miškininkams buvo stabilizavimosi metai. Jis išreiškė viltį,
kad tas stabilumas tęsis ir šiemet. Dėkodamas miškininkams už
jų atsakingą darbą, S. Gentvilas sakė, kad būtina sugrąžinti miškininkams gerų profesionalų įvaizdį. Geriausias to indikatorius būtų
norinčių studijuoti miškininkystę skaičius.
Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė sakė,
kad jam smagu suvažiavime matyti neabejingų miškui įvairialypių
žmonių būrį. Jis pabrėžė, jog maloniai nuteikia visų suinteresuotų
pusių pasiryžimas dalyvauti priimant Nacionalinį miškų susitarimą.
V. Kaubrė pasidžiaugė, kad LMS plečiasi ir tvirtėja, prie jos jungiasi ne
vien tik VMU darbuotojai, bet ir privačių miškų savininkai, rangovai.
Lietuvos miškininkų sąjungos ataskaitą suvažiavimo dalyviams
pristatė LMS prezidentas Vidmantas Verbyla.

Lietuvos miškininkų sąjungos
ataskaita už 2020 m.

Apie LMS struktūrą

Reformavus Valstybinių miškų valdymą, kai iš darbo miškų sistemoje pasitraukė nemažai LMS narių, net ir skyrių vadovų, nežymiai
pakeista Lietuvos miškininkų sąjungos struktūra. Kai kurie nariai
atsisakė dalyvauti LMS veikloje, todėl skyrius nutarta formuoti teritoriniu principu, neatsižvelgiant iš kokios įmonės ar organizacijos yra
narys – valstybinių miškų darbuotojas, privačių miškų saavininkas ar
laisvai samdomas miškininkas.
Ankstesnių metų patirtis parodė, kad LMS nariai aktyviau dalyvauja ne skyrių veikloje, o mieliau ieško bendraminčių pagal pomėgius
ar veiklą. Nutarta kurti sekcijas. Siekiant išsiaiškinti sąjungos narių norą
priklausyti vienai ar kelioms sekcijoms bei atnaujinti narių duomenis,
6
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buvo išplatinta anketa. LMS tinklalapyje yra nuoroda Tapk nariu, kurioje taip pat galima pasirinkti sekciją bei atnaujinti savo duomenis.
Įregistruotas atnaujintas Lietuvos miškininkų sąjungos tinklalapis www.miskininkusajunga.lt. Naujienas tinklalapyje talpina
Saulius Adomavičius, o pati naujausia informacija skelbiama ir LMS
Facebook’o paskyroje, kurią administruoja Gražina Banienė.

Politikos sekcija

Kadangi keitėsi valstybinių miškų valdymo sistema, buvo naujai
1) suformuluota Lietuvos miškininkų sąjungos misija, 2) aptartos
svarbiausios LMS vidaus ir išorės politikos kryptys.
Buvęs Seimas nusprendė skubos tvarka keisti kai kuriuos Miškų
įstatymo punktus dėl ūkininkavimo saugomose teritorijose. Miškui padaryta žala dažnai išryškėja tik po kelių dešimtmečių, ne mažiau laiko
praeina, kol pats miškas išgydo jam padarytas žaizdas. Mūsų manymu,
nereikia priimti skubotų sprendimų, turi būti išklausytos visos suinteresuotos pusės ir ypatingai išgirsta miškininkų profesionalų nuomonė.
Tuo tikslu LMS parengė kreipimąsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą,
kuriame prašyta nedaryti skubotų sprendimų neatsižvelgus į profesionalų
nuomonę. Miškų įstatymo pakeitimų priėmimas buvo atidėtas.
Vengti neišdiskutuotų sprendimų linkiu ir dabartiniam Seimui,
Aplinkos ministerijai rengiant Nacionalinį miškų susitarimą.
LMS savo poziciją išreiškė: Dėl miškų atkūrimo ir įveisimo
nuostatų koregavimo; Dėl vilkų sumedžiojimo limito; Dėl paramos
žemės ūkio studijoms; Dėl ribojimo fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti daugiau kaip 1500 ha miško; Dėl papildomo finansavimo
informacijos miškininkystės tematika sklaidai.
Miškininkų sąjungą neramina, kad: neišklausoma miškininkų
nuomonė saugomų teritorijų plėtros klausimais; išliko darbo užmokesčio skirtumai tose pačiose pareigybėse VMU dirbančių
darbuotojų, todėl tai neigiamai atsiliepia motyvacijai; egzistuoja
miškininkų pamainos krizė; nemažinamas 4-8 kartus normas
viršijantis žvėrių skaičius; sunkiai sekasi atstatyti pagarbą miškininko
profesijai bei iki šiol negrąžinta miškininko uniforma.
LMS dalyvavo beveik visose Aplinkos ministerijos, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, mokslo įstaigų organizuotose konferencijose,
seminaruose, pasitarimuose: „Išeitys iš situacijos biokuro rinkoje“,

aktualijos

„Punios šilo apsaugos tikslai”, „Pagrindinės ŠESD emisijų mažinimo
priemonės”; miškų politikos diskusijose–konferencijose „Lietuvos
miškai po 2020 metų: miškų potencialo didinimas klimato kaitos
kontekste“, „Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis miškų
ūkyje“, „Ar nevežame radioaktyvaus biokuro“; konferencijoje „EB
svarbos miško natūralių buveinių tvarkymo rekomendacijų rengimas”; mokslinėje–praktinėje konferencijoje „Nuo matavimų iki
praktinių sprendimų.“; LMA konferencijoje „Europos žaliasis kuras“ .

Miškininkų prestižo atstatymas

LMS užsibrėžė tikslą prisidėti prie miškininkų prestižo atstatymo. Dalies visuomenės, nevyriausybinių organizacijų akyse
miškininkai laikomi kaip nusikaltėliai vardan pelno siekiantys iškirsti
miškus plynai, net ir saugomose teritorijose. Gerą miškininko vardą
menkina viešai skleidžiama melaginga informacija žiniasklaidoje.
Žiniasklaidos nuomonės formavimui dar pernai kovo 20 d. buvo
suplanuota konferencija „Lietuviškoji miškininkystė – emocijos ir
faktai“ su išvyka į Dubravos rezervatinę apyrubę, kurioje galima
pamatyti, kas lieka susenus ir sunykus medynams. Į konferenciją
buvo kviečiami įvairių sričių dienraščių, televizijos, radijo žurnalistai.
Pakvietimai išsiuntinėti Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariams,
visuomeninių organizacijų atstovams. Deja, dėl 2020 m. kovo 16 d.
paskelbto karantino konferencija neįvyko.

Istorijos ir miškininkų įamžinimo sekcija

Objektyvus istorijos interpretavimas, praeities žinojimas lemia
teisingesnius dabarties sprendimus. Kad svarbiausi įvykiai, kaip „senojo
pasaulio ardymas“, miškininkų likimai karo ir pokario metais, įvairių
įvykių analizė, o taip pat miškininkavimo patirtis, naudotos technologijos, įrankiai, miškų būklės kaita ir kt. neliktų užmarštyje, žurnale Voruta, laikraštyje Respublika, žinių portaluose Delfi.lt, Miškininkas.eu
skelbti A. Bruko, R. Deltuvo, A. Tebėros, kitų autorių straipsniai.

Jaunųjų miško bičiulių veikla

Jaunųjų miško bičiulių veiklos atgaivinimas – vienas svarbiausių
LMS uždavinių. Mokyklų, ypač kaimo vietovių, moksleiviai žavisi
girininko, eigulio darbu, domisi miškų apsauga, atkūrimu, gamtos
vertybių išsaugojimu. Tad kiekvieno miškininko pareiga padėti jaunimui susipažinti su šia profesija.
AM Miškų politikos skyriaus pagalba pavyko pasirašyti 2020
m. spalio mėnesį trišalę sutartį tarp Aplinkos ministerijos, VMU ir
LMS Jaunųjų miško bičiulių veiklai organizuoti. Didžiausias krūvis
tenka Valstybinių miškų urėdijai, nes tradiciškai moksleivių kuratoriais būna girininkai. Daug atsakomybės turės prisiimti ir LMS, organizuojant seminarus būrelių vadovams, intelektinius konkursus,
konferencijas miškininkystės ir gamtos apsaugos tema, JMB narių
fotografijų, drožinių, piešinių ir kitų meno dirbinių parodas, siekiant,
kad JMB sambūris taptų europinio miško pedagoginio tinklo nariu.

Miškininkų žurnalo „Mūsų girios“ perspektyvos

Miškininkų profesinio ir kultūrinio lygio kėlimui, jų kūrybinės
iniciatyvos ir aktyvumo skatinimui, miškininkystės mokslo populiarinimui, dar 1929 metais LMS įsteigė profesinį miškininkystės
žurnalą „Mūsų girios“. Šiuo metu žurnalui nelengvos dienos: suma-žėjo
žurnalo prenumerata, taupant lėšas redakcijoje liko vienas žmogus,
kuris yra ir žurnalistas, ir vyriausiasis redaktorius, ir make-tuotojas.
Siekiant pritraukti daugiau prenumeratorių, sudaryta nauja žurnalo
redakcinė kolegija. Taip norėta, kad jai priklausytų daugiau narių ne tik
iš akademinės visuomenės, miškininkai iš VMU, bet ir iš kitų su mišku
ar mediena susijusių įmonių. Į „Mūsų girių“redakcinę kolegiją pakviesti
UAB „Timbex“, UAB „Miško darbai“, Medžiotojų sąjungos, UAB „Stora

Enso“, kitų įmonių nariai. Vis gi, tai nelabai pasiteisino.
Žurnalo turinio kokybei pagerinti buvo apklausti skaitytojai. Gavome vertingų patarimų iš A. Bruko, Z. Bitvinskaitės. Siekiant padaryti žurnalą patrauklesnį, bandyta keisti žurnalo dizainą, tačiau su
nežymiais pakeitimais nuspręsta jį palikti.
Daugumoje šalių profesiniai žurnalai yra remiami, kadangi jie
laikomi vienų svarbiausių leidinių profesiniam tobulėjimui.

Povilo Matulionio muziejaus likimas

Kelią į nepriklausomą Lietuvos Respubliką kūrė gydytojai, advokatai, inžinieriai, kunigai, kalbininkai ir vienas miškininkas – Povilas Matulionis – didelis žmogus ir didelis lietuvis – buvęs Miškų departamento direktorius, pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius.
P. Matulionio gimtajame mieste Kupiškyje daug metų veikė jo vardo muziejus. Po miškų sistemos valdymo reorganizavimo P. Matuliono
muziejus nebeteko globėjo – Kupiškio miškų urėdijos. Pastatas atiteko
Turto fondui, todėl muziejaus medžiaga pervežta į Kupiškio Povilo
Matulionio progimnaziją. LMS delegacija prašė Kupiškio mero skirti
kambarį P. Matulionio ekspozicijai Etnografijos muziejuje. Tačiau muziejui trūksta patalpų net savo reikmėms. Meras patikino, kad ekspozicija bus perkelta į progimnaziją, tačiau iki šiol to nepadaryta. Svarstyta
muziejaus medžiaga papildyti ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultete esantį
P. Matulionio kabinetą arba įsteigti muziejuką Girionyse.
Deja, iki šiol joks sprendimas nepriimtas.

Renginiai

Per ataskaitinį laikotarpį LMS organizavo ar prisidėjo prie keleto
renginių organizavimo: kartu su Miško bičiulių klubu vyko Tarptautinis renginys ForestSport 2020, Miškininkų sąskrydis, Prezidiumo
narių ir sekcijų vadovų išvyka į Dubravos rezervatinę apyrubę, Kauno
medžiotojų sąjungos 100-mečio šventė, Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos Alumni klubo dovanos įteikimas savo Alma mater.
Tarptautinę miškų dieną kovo 21-ją Facebook‘e skelbtas konkursas
gražiausiai miško nuotraukai su trumpu komentaru Romualdo Deltuvo knygai laimėti. Sukurtas filmukas „Ką veikia miškininkės moterys“.
Profesoriui Romualdui Deltuvui už knygą „Miškų ūkis ir medžioklė
Mažojoje Lietuvoje” skirta Ievos Simonaitytės vardo premija. Prie šios
knygos išleidimo finansiškai prisidėjo ir LMS.
Lietuvos miškininkų sąjunga nesišalina ir stengiasi būti objektyvi
sprendžiant daugelį dabar miškininkams aktualių klausimų: saugomų
teritorijų plėtra miškuose ir ūkininkavimas jose; miškininkų prestižo
atstatymas; įvairių pareigybių miškininkų atlyginimo suvienodinimas ir
padidinimas; žvėrių skaičiaus reguliavimas; plynieji kirtimai; miškininko
uniformos. Kiekviena iš šių problemų reikalauja gilesnės analizės, todėl
norisi išgirsti pačių miškininkų nuomones.
Jei dar yra neabejingų miškui ir miškininko profesijai, kviečiame
stoti į Lietuvos miškininkų sąjungos gretas.
* * *
Po LMS ataskaitos svarstymo pranešimą „Žaliasis kursas ir
miškininkystė“ skaitė Aplinkos ministerijos viceministras dr. Danas
Augutis. Jis akcentavo, jog klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas
kelia grėsmę Europai ir pasauliui. Kad Europa įveiktų šiuos iššūkius, jai
reikia naujos augimo strategijos, pagal kurią Sąjunga taptų modernia,
efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, kurioje
- iki 2050 m. nebebūtų išmetama grynojo šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio;
- ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo;
- ir nebūtų nuošalyje paliktas nė vienas žmogus ir nė viena vietovė.
Europos žaliasis kursas yra veiksmų gairės, kaip užtikrinti ES
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ekonomikos tvarumą. Tai bus pasiekta klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant,
kad perėjimas būtų teisingas ir įtraukus visiems.
Neatsiejama nuo žaliojo kurso yra ES biologinės įvairovės iki
2030 m. strategija, kuri numato, jog saugomos teritorijos apims bent
30 proc. sausumos ir jūros; trečdalis saugomų teritorijų bus griežtai
saugomos; 2021 m. nustačius teisiškai privalomus gamtos atkūrimo
tikslus bus siekiama užtikrinti griežtesnę ES miškų apsaugą; iki 2030
m. bus pasodinta 3 mlrd. medžių.
Labai svarbu stabdyti klimato kaitą, kuri yra šiuo metu viena
didžiausių mūsų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių.
Norint bent kiek pristabdyti šį procesą, reikia žymiai sumažinti
visame pasaulyje išmetamų šiltnamio dujų kiekį.
Tinkamai tvarkomi miškai, šlapynės ir pievos gali reikšmingai
prisidėti prie šiltnamio dujų emisijų mažinimo. Nustatyta, kad ES
miškai absorbuoja apie 10 proc. kasmetinių ES šiltnamio dujų emisijų.
Kalbant apie žaliąjį kursą ir miškininkystę, reikia išskirti Vyriausybės programos projektą „Gamtinio kapitalo apsauga ir tvarus naudojimas“. Jame numatyta 2021 m. II ketv.–2023 m. IV ketv. laikotarpiu
padidinti saugomų teritorijų plotą iki 20 proc., iš kurių ketvirtadalis
bus griežtai saugomos.
Tuo tikslu būtina parengti ir igyvendinti saugomų teritorijų
institucijų sistemos pertvarkos projektą (2022 m. IV ketv.); įtvirtinti veiklų
draudžiančių apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines,
vandens telkinius ir jų pakrantes nuo sunaikinimo vykdant ūkinę veiklą
įstatyminius draudimus (2022 m. II ketv.); atrinkti naujas „Natura 2000“
teritorijas šalies sausumos dalyje ir papildyti jomis aplinkos ministro tvirtinamus sąrašus (2022 m. IV ketv.); peržiūrėti esamus natūralių buveinių
apsaugos tikslus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo (2022 m. IV ketv.).
Siekiant turėti daugiau apsaugotų ir efektyviai naudojamų miškų nuo
2021 m. I ketv. iki 2024 m. III ketv. numatyta parengti ir igyvendinti tokias priemones: Nacionalinis susitarimas dėl miškų apsaugos ir naudojimo (2021 m. III ketv.); parengti ir priimti nacionalinio lygmens strateginį
miškų politikos dokumentą, numatantį miškų politikos įgyvendinimo
priemones laikotarpiui iki 2030 m. (2021 m. IV ketv.); išpirkti ne mažiau
kaip 400 ha privačių miškų, turinčių didžiausią gamtinę vertę, kurių savininkai sutinka juos parduoti valstybei, arba sudaryti neterminuotas
apsaugos sutartis dėl gamtinių vertybių juose apsaugos (2024 m. III ketv.);
parengti ir priimti miškų įstatymo pakeitimus, numatančius gamtinių
vertybių apsaugai palankią miškininkystę (2022 m. II ketv.).
Norint atkurti daug anglies turinčias ekosistemas (miškų ir šlapžemių) ir užtikrinti jų tvarų naudojimą, reikia: nustatyti žemės naudojimo prioritetus, palankius miškų plėtrai valstybinėje ir privačioje žemėje,
parengti ir priimti teisės aktus, palankius miškų plėtrai ir savaime
augančių miškų įtraukimui į miško žemės apskaitą (2022 m. IV ketv.);
parengti ir priimti miškų įstatymo pakeitimus, numatančius rezervinių
miškų įtraukimą į kompleksinę miškų ūkio veiklą (2021 m. IV ketv.);
nustatyti ir pradėti įgyvendinti bendrosios žemės ūkio politikos strateginiame plane numatytas priemones (2023 m. I ketv.); apsaugoti pelkes
ir šlapynes nuo pažeidimo vykdant ūkinę veiklą, pasirengti sistemingam nusausintų, išeksploatuotų ar kitaip pažeistų pelkių ir šlapžemių
atkūrimui (2022 m. II ketv.); užtikrinti efektyvią ekosistemų ir jų
paslaugų balanso išsaugojimą, parengiant aplinkos apsaugos įstatymo
ir kitų susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektus (2024 m. III
ketv.); ES priėmus atitinkamus reglamentus dėl bendrosios žemės ūkio
politikos po 2023 metų, numatyti nacionaliniame bendrosios žemės
ūkio politikos strateginiame plane priemonę dėl išmokų privačių miškų
8
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savininkams už medynų tūrio prieaugiu ir miško dirvožemio apsauga
paremtą anglies kaupimą miškuose (2023 m. I ketv.).
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas dr. Nerijus Kupstaitis skaitė pranešimą „Nacionalinės
miškų politikos aktualijos: miškų ir miškininkų laukiantys pokyčiai”.
Jo teigimu šiandieninė situacija Lietuvos miškų politikoje sudėtinga, bet nevienareikšmiška: Lietuvos įsipareigojimai tarptautiniu
ir ES mastu (klimato, bioįvairovės, energetikos) vis labiau veikia visą
miškų sektorių; auga šalies politikų dėmesys miškams ir miškų ūkiui –
galimybės tarpsektoriniams sprendimams, bet atsiranda rizika miškų
politikos stabilumui ir veiksmų tęstinumui (rinkimus laimėjusieji naujai ir savaip „gelbėja“ miškus); keičiasi visuomenės lūkesčiai miškams,
didėja visuomenės ir atskirų jos grupių noras dalyvauti miškų politikoje
– poreikis atviresnėms ir platesnėms diskusijoms, aiškesnei ir suprantamesnei informacijai apie miškus, miškų pedagogikai.
Didelis dėmesys miškams numatytas dabartinės Vyriausybės
programoje. Nacionalinis susitarimas dėl miškų apsaugos ir naudojimo – kryptingai ir nuosekliai miškų politikai naudingas ilgesnio
nei 4 metų laikotarpio matymas.
Tikslas „daugiau apsaugotų ir efektyviai naudojamų miškų“ rodo, kad bus ieškoma balanso ir bandoma suderinti gamtos apsaugos
ir racionalaus (efektyvaus) miško naudojimo interesus:
• siekiai skatinti gamtinių vertybių apsaugai palankią miškininkystę, tolygiai mažinant ūkinių kirtimų apimtis saugomose teritorijose, ar rūpintis sengirių požymių turinčių miškų apsauga;
• atsveriami siekiais užtikrinti stabilų į rinką teikiamos medienos kiekį bioekonomikos poreikiams, padvigubinti lietuviškos medienos ir biomasės pridėtinę vertę;
Atskirai išryškinti labai ambicingi miškingumo didinimo siekiai
(maždaug +80 tūkst. ha per 4 metus). Bus siekiama naudoti daugiau
medienos statybose, nauji produktai lems pokyčius žaliavinės medienos rinkoje (2024 m. bent 50 proc. organinių ir medienos statybos medžiagų visuomeninių panaudoti pastatų statybose). Siekiama
bendro įsipareigojimo kurti žiniomis grįstą politiką ir sistemingai
vertinti teisės aktus, aktyviau bendradarbiauti su mokslo bendruomene (lyderystės siekis žaliojo kurso ir tvarumo moksliniuose
tyrimuose – naujos galimybės ir miškų mokslo plėtrai).
Anot N. Kupstaičio, šiandien įprasto miškininkavimo nepakaks iššūkiams atliepti ir galimybėms panaudoti. Ligšiolinės miškininkystės, miškotvarkos ir bendrai miškų ūkio sistemos orientuotos
pirmiausia į medieną ir neapima plataus miško ekosisteminių paslaugų
spektro. Kol kas nėra taiklių miškininkavimo sprendimų: klimato
kaitos švelninimui (ŠESD absorbcijos ir anglies kaupimas) ir prisitaikymui; biologinės įvairovės apsaugai (ypač buveinių, bet ir rūšių);
rekreacinių miškų tvarkymui ir pritaikymui (ypač mietuose); (netgi)
besikeičiantiems medienos pramonės (ir statybų) poreikiams atliepti.
Reikalingas naujas balansas tarp konkuruojančių miško naudų ir
funkcijų. Šiandieninė miškų grupių sistema, veiklos apribojimai ir proporcijos nepakankamai atliepia besikeičiančius poreikius miškams: a)
nėra dėmesio ŠESD absorbcijoms ir anglies kaupimui; b) nepakankamai miškų saugoma „griežtos apsaugos“ režimu (I grupės – 1 proc.,
biologinės įvairovės apsaugai nepakankami apribojimai IIA grupės
miškuose); c) vyraujančios plynų miško kirtimų technologijos (III-IV
miškų grupės, daugiau 80 proc. visų miškų) – sąlygoja vienaamžių
vienarūšių (mažiau universalių) medynų dominavimą; d) atskiras
dėmesys rekreaciniams miškams, bet netaiklūs jų tvarkymo principai.
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Šiuo metu Lietuvoje mediena generuoja daugiau nei 90 proc. miško teikiamų
pajamų, iš kurių finansuojami visi pagrindiniai su miškais susiję darbai tačiau kintantys poreikiai miškams: riboja medienos
gavybą; pabrangina jos išauginimą ir ruošą;
reikalauja papildomų investicijų į miškus.
Todėl reikalingi papildomi pajamų
šaltiniai ir finansavimo priemonės: a) realus ūkinės veiklos apribojimų dėl bioįvairovės apsaugos kompensavimo mechanizmas; b) išmokos už anglies kaupimą ir
ŠESD absorbciją miškuose; c) veiklos diversifikavimas valstybinių miškų (ir stambių privačių miškų) atveju.
Ką visi šie pokyčiai reikš ateities miškininkams?
a) poreikį platesniam ir gilesniam
miško ekosistemų suvokimui – nuo
miškų ūkio inžinieriaus prie miško ekosistemų inžinieriaus;
b) pokyčiai miško studijų programose, kvalifikaciniai mokymai, mokymasis visą gyvenimą;
c) daugiau kūrybiškumo, sprendimo
laisvės ir atsakomybės – nuo taisyklių
ir komandų vykdytojo prie adaptuotų
sprendimų priėmėjo dažnėjančiose nestandartinėse situacijose;
d) mažiau standartinėms situacijoms
pritaikytų taisyklių, daugiau asmeninių
gebėjimų ir kompetencijų panaudojimo;
e) naujas galimybes specializuotis
šiuo metu dar neišvystytose miško ekosisteminių paslaugų teikimo ir valdymo
srityse;
f) augantis nemedieninių miško paslaugų sektorius (jam įgavus ekonominę
išraišką);
g) stipriai besikeičiantis ir pats medienos sektorius (nuo medžio masyvo
prie inžinerinės medienos, biotekstilės,
biochemijos...).
* * *
Diskusijose saugomų teritorijų plėtros ir ūkininkavimo jose, miškininkų uniformos atkūrimo ir miškininkų prestižo
atstatymo, žurnalo “Mūsų girios” prenumeratos ir kitais klausimais dalykiškai
pasisakė Algirdas Brukas, akad. prof.
Stasys Karazija, Zita Bitvinskaitė, Aidas
Pivoriūnas, prof. Andrius Kuliešis, Vigantas Kraujalis, Algis Gaižutis ir kiti.
Spręstų klausimų aktualumą parodė
gerokai užsitęsusios diskusijos.

Lietuvos miškininkų sąjungos XVI-ojo suvažiavimo,
įvykusio 2021 m. kovo 6 d. nuotoliniu būdu,

R EZOLIUCIJOS

Dėl daugiafunkcinio miškų naudojimo
Priimta bendru sutarimu
Gyvybingų tvarių ir nuolat besivystančių miško ekosistemų pagrindas yra tvarūs medynai, sudarantys galimybę egzistuoti ir pilnaverčiai funkcionuoti visiems biotos elementams
– augalijai, gyvūnams, grybams, mikroorganizmams ir kt. Miškininkų, botanikų, zoologų,
genetikų ir kitų sričių gamtininkų uždavinys – rasti bendrus optimalius sprendimus, palankius visiems biologinės įvairovės komponentams išlikti ir klestėti miškuose, kas ypač svarbu vis
intensyvėjančių žmogaus ekonominės veiklos ir klimato kaitos keliamų problemų akivaizdoje.
Pripažįstant, kad miškas yra daugelį funkcijų atliekantis gamtinis objektas, vertingas ekonominiu, biologiniu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais, sprendžiant miškų tvarkymo klausimus
turėtų būti atsižvelgiama ir į miškotyros mokslininkų, miškininkystės specialistų, geriausiai
išmanančių miško ekosistemų formavimosi dėsningumus ir suprantančių jų daugiafunkcinio
panaudojimo galimybes, nuomonę.
Deja, pastaruoju metu šalies miškų priežiūros ir tvarkymo vizijose miškininko specialisto balsas vis dažniau ignoruojamas. Vyrauja atskirų visuomenės grupių šūkiai, į pirmą vietą iškeliantys
vienos iš ekologinių funkcijų dalies, biologinės įvairovės išsaugojimo reikšmę, ignoruojant
ekonominę ir socialinę miško funkcijas, o taip pat ir kitas ekologinių funkcijų sritis, skleidžiant
klaidingą informaciją apie tikrąją padėtį Lietuvos miškuose.
Lietuvos miškininkai jau daugiau kaip šimtmetį, išskyrus Antrojo pasaulinio karo ir pokario metus, kai jų balso nebuvo klausoma, užtikrino tausojantį buvusių miško išteklių naudojimą,
ženkliai padidino krašto miškingumą, diegė į miškotvarką ir miškininkystę gamtosaugines priemones dar tada, kai Lietuvoje jokios aplinkosaugos tarnybos nebuvo, ar ji pagrinde užsiėmė
medžioklių organizavimu sovietinei nomenklatūrai. Miškininkystėje ilgametė patirtis yra neįkainojama ir jos negali pakeisti jokie, kad ir labai madingi, bet praktikoje neišbandyti lozungai.
Kokybišką miškų tvarkymą sąlygoja profesinė kompetencija ir ilgalaikė nuosekliai vykdoma kryptinga miškų politika, o ne trumpalaikės politinės ambicijos pataikaujant atskiroms
visuomenės grupėms.
Gamtotvarka miškuose yra sudėtinė miškininkavimo dalis, o jos priemonių taikymas turi būti derinamas su kitomis miško funkcijomis ir visuomenės reikmėmis. Ribojimai ūkinei veiklai miškuose
galimi tik atlikus išsamius ekonominius ir socialinio poveikio vertinimus, už ūkinės veiklos ribojimus
privalo būti tinkamai kompensuojama pasitelkiant nacionalinį ir Europos Sąjungos finansavimą.
Sėkmingas miškų tvarkymas, derinant darnaus ūkio tikslus su klimato kaitos švelninimo
uždaviniais, biologinės įvairovės palaikymo ir gausinimo planais yra įmanomas tik užtikrinus
stabilią ilgalaikę miškų politiką, grindžiamą miškininkystės mokslo bei ilgametės praktikos patikrintais rezultatais.
Nacionalinio susitarimo dėl miškų nuostatas turės įgyvendinti ne kas kitas, o daugiausia
miškininkai ir miško savininkai. Todėl kreipiamės į šio susitarimo iniciatorius prašydami išklausyti
ir miškininkų specialistų nuomonę, kurią gali atstovauti Lietuvos miškininkų sąjunga.

Dėl Valstybės miškus tvarkančių pareigūnų uniformos
Priimta bendru sutarimu
Miškus saugantys ir prižiūrintys pareigūnai daugumoje pasaulio šalių turi uniformas. Tai
drausmina ir pačius pareigūnus, ir kelia jų profesinį prestižą visuomenėje.
Lietuvos miškininkai jau miškų administracijos formavimosi pradžioje, atkūrus nepriklausomybę
prieš šimtą metų, turėjo pareigą tarnybos metu nešioti uniforminę kepurę, o vėliau ir visą aprangą.
Miškininko uniforma buvo ir yra neatsiejama nacionalines garbingas tradicijas turinčios miškininkystės
dalis. Jos nebuvimas rodo atitinkamą požiūrį į valstybės miškus tvarkančius miškininkus.
Todėl kreipiamės į miškų valdymo administracijos vadovybę – Aplinkos ministeriją ir
Valstybinių miškų urėdiją – kuo greičiau išspręsti miškininkų uniformos klausimą.
XVI-asis Lietuvos miškininkų suvažiavimas už Lietuvos miškus!
2021 Kovas–balandis
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aktualijos

miškasodis Įsibėgėjo:

vmu archyvo nuotrauka

šiemet Valstybinių miškų urėdija įveis ir atkurs
daugiau nei 10 tūkst. ha miško

LR Prezidento kanceliarijos nuotrauka/Robertas Dačkus

Įsibėgėjo vienas svarbiausių ir prasmingiausių Valstybinių miškų urėdijos darbų – miškasodis: šiemet bus įveista ir
atkurta 10 001 ha miško, tam miškininkai planuoja panaudoti 30 mln. vienetų sodmenų.

Prie svarbiausio miškininkų pavasario darbo – miškasodžio,
prisijungė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir
pirmoji ponia Diana Nausėdienė, šių metų balandžio 17 d. sodinę
medelius Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio
Žeronių girininkijoje. Po miškasodžio šalies prezidentas apsilankė ir
Trakų regioninio padalinio medelyne bei domėjosi miško sodmenų
išauginimu ir miškininkų darbais.
„Apmaudu, tačiau dėl besitęsiančios pasaulinės pandemijos ir
šiemet negalėsime pakviesti gyventojų prisidėti prie nacionalinio
miškasodžio, kuris tapo prasminga tradicija, vienijančia žmones, kuriems rūpi miškas ir jo palikimas ateities kartoms. Kasmet gyventojai,
prisijungę prie miškasodžio, pasodindavo apie 400 tūkst. medelių. Už
tai miškininkai išties dėkingi. Džiugu, jog ir miškingumas Lietuvoje
nuolat auga – 1948 m. jis siekė vos 19,7 proc. viso Lietuvos ploto, o
dabar – net 33,7 proc.“, – sako VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Pirmieji Lietuvoje miškasodžio darbus pradėjo Kretingos regioninio padalinio miškininkai, šiais metais darbai pradėti kovo 23 d., o
planuojami baigti iki gegužės pradžios. Pirmosios miško atkūrimo
10
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darbus pradeda Kuršių nerijos girininkijos – tai lemia pajūrio
gamtinės sąlygos, šiltesnis klimatas, smėlingas dirvožemis, taip pat
laikotarpis prieš pavasario-vasaros sausras. Šiemet Kretingos regioninis padalinys planuoja atkurti daugiau nei 326 ha ir įveisti 16,5 ha
miškų. Sėkmingą miškų atkūrimą lemia sodmenų kokybė, tinkamas
darbų planavimas ir organizavimas. Įdomu tai, jog Kuršių nerijoje 65
proc. miškų yra kultūrinės kilmės, tai yra pasodinti žmonių.
Jau praėjusiais metais urėdijos darbuotojams buvo iššūkis pasodinti
medelius užtikrinant, jog sodinimas vyktų saugiai, laikantis rekomenduojamo atstumo. Tam pasitarnavo VMU įsigyti modernūs cilindriniai
sodikliai, skirti sodmenims su uždara šaknų sistema, kurie palengvina
ir pagreitina sodinimą – su jais sodmenis sodinti gali vienas žmogus.
Tokiu sodikliu darbuotojas per dieną įprastai pasodina apie 3 tūkst.
medelių, tuo tarpu be sodiklio tokį kiekį pasodina du žmonės, dirbdami
poroje. Taigi, naujos priemonės ne tik padidina darbo našumą, tačiau ir
leidžia darbuotojams medelius sodinti saugiai laikantis atstumo.
Tam, kad miško sodinimo darbai vyktų sklandžiai ir būtų
paruoštas reikiamas kiekis kokybiškų miško sodmenų – ruošiamasi
jau prieš keletą metų: eglių sėklos kaupiamos 7 metams, pušų – 3
metams, o lapuočių sėklos 2-3 metams. VMU puoselėja 185 sėklinius
medynus, užimančius 1508 ha ir 180 sėklinių plantacijų, užimančių
911 ha. Iš jų vėliau renkamos selekciškai atrinktos ir genetiškai patikimos sėklos, iš kurių auginami kokybiški miško sodmenys.
Valstybinių miškų urėdijos medelynuose kasmet auginama
apie 95 mln. vienetų įvairaus amžiaus ir rūšių sodmenų. Tinkamos
miškui veisti paprastosios pušies kasmet išauginama apie 12 mln.,
paprastosios eglės – 22 mln., juodalksnio 5 mln., karpotojo beržo – 5
mln., bei paprastojo ąžuolo – apie 3 mln. vienetų.
Naujam miško sodinimo sezonui VMU pradeda ruoštis tik baigusi miškasodžio darbus: vertinamos naujos augavietės, jų derlingumas, parenkamas miško atkūrimo būdas konkrečioje sklypo dalyje,
planuojama, kokios medžio rūšys bus sodinamos kitais metais.
Parengta pagal VMU inf.

Valstybinių miškų urėdijoje

Miškininkai renka gyventojų išmestas padangas

P

rasidėjęs padangų keitimo sezonas miškininkams – tikras
galvos skausmas. Jau dabar tenka rinkti gyventojų miškuose ir
pamiškėse neatsakingai išmestas padangas. Pernai VMU miškininkai
Lietuvos miškuose surinko daugiau kaip 268 tonas gyventojų išmestų
padangų, todėl ragina žmones būti atsakingais ir atliekų bei senų
padangų nevežti į mišką, o pristatyti į tam skirtas vietas.
„Miškininkai kasmet surenka rekordinius kiekius padangų, kurias gyventojai tiesiog išmeta miške. Padangų kiekis išties liūdina, juk
pandemijos metu visi daugiau laiko praleidžiame Lietuvos miškuose,
ten poilsiaujama su šeima, norima džiaugtis ramybe ir gamtos grožiu,
tačiau kalnai padangų ir tonos šiukšlių miškuose rodo – ne visi esame
atsakingi ir elgiamės teisingai“, – sako VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Pernai daugiausiai padangų iš visų 26 įmonės regioninių padalinių
surinko Šalčininkų regioninio padalinio miškininkai (52 t).
„Padangų keitimo laikotarpis priverčia sukrusti visus miškininkus. Mes tarpusavyje nelegaliai paliktas padangas miškuose

ir miško pakraščiuose vadiname pavasario bei rudens „lankytojų
dovanomis“. Deja, sunku užfiksuoti tokių „dovanų teikėjus“ ir pakeisti tokių dovanų atsiradimą gali tik žmonių sąmoningumas,
švietimas ir bendras noras matyti švaresnę aplinką. Labai svarbu
skiepyti ankstyvą, pilietišką pagarbą aplinkai, kuri būtina formuojant
tinkamą atliekų tvarkymo kultūrą ateinančioms kartoms“, – sako
Šalčininkų regioninio padalinio vadovė Božena Golubovska.
Anot B. Golubovskos, dažnas neįsivaizduoja, kokia įvairiapusė yra
miškininko profesija: „Ją galima vadinti pašaukimu arba gyvenimo
būdu. Vienas iš daugybės svarbių miškininko kasdienių darbų ir yra
paliekamų padangų ir kitų įvairių atliekų surinkimas bei išvežimas
iš miškų bei miško pakraščių tam, kad turėtume kur sugrįžti. Šis
miškininkų darbas yra nematomas, bet tikrai labai reikšmingas ir
reikalaujantis tiek žmogiškųjų, tiek kitų išteklių.“
Kituose VMU padaliniuose surinkti padangų kiekiai taip pat
nemenki: Kretingos RP darbuotojai praėjusiais metais surinko
beveik 27 tonas padangų, Dubravos RP surinkta daugiau kaip 15,
Radviliškio – daugiau kaip 13 tonų padangų.
Iš viso per 2020 metus utilizuota daugiau nei 205 tonos padangų.
2019 m. miškuose išmestų nenaudojamų padangų rasta beveik
157 tonos, 2018 m. – 99,7 tonos. Tai reiškia, kad pernai surenkamų
padangų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai.
Įprastai miškuose daugiausiai padangų randama jų keitimo sezonu – pavasarį ir rudenį. Neatsakingai išmestos padangos dūla ir
išskiria sveikatai pavojingas medžiagas bei sunkiuosius metalus. Esant karštiems orams kyla ir nemenkas gaisrų pavojus, o deganti guma
skleidžia itin toksiškus dūmus. Tokie gaisrai yra sunkiai gesinami ir gali
užsitęsti net iki kelių savaičių. Padangos gamtoje yra net 120-140 metų.
Primename, jog išmetus padangas nesilaikant teisės aktuose
nustatytos tvarkos – gresia baudos. Už kiekvieną ne vietoje išmestą
padangą gali tekti sumokėti 44 eurus aplinkai padarytai žalai atlyginti ir nuo 30 iki 90 eurų baudą.

Apie vykdomus darbus – informaciniai stendai visuomenei
bai vykdomi ir kodėl kertamas miškas
konkrečiame sklype, saugomų teritorijų
ir kituose ekologine ar rekreacine svarba
ir jautrumu pasižyminčiuose miškuose
pradėjome statyti informacinius stendus su
išsamia informacija apie vykdomus darbus“,
- sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Stendai apie planuojamus darbus yra
vienodi visoje Lietuvoje.
Juose skelbiama informacija apie planuojamus jaunuolynų ugdymo, retinimo
ar einamuosius kirtimus, atvejinius, specialiuosius, t. y. kraštovaizdžio formavimo
ir kitus. Stenduose ne tik išsamiai aprašyti
kirtimo būdai, bet ir kodėl bei kokie
medžiai kertami, kaip organizuojami darbai, nurodomas kirtimo leidimo numeris.

vmu archyvo nuotraukos

Valstybinių miškų urėdija patikėjimo
teise valdomuose miškuose pradėjo statyti
informacinius stendus, kuriuose paaiškinama, kodėl ir kokie darbai atliekami konkrečiame miško sklype.
„Mums, miškininkams, suprantamas
visuomenės susirūpinimas Lietuvos miškais
ir noras daugiau žinoti, kokie darbai juose
vykdomi. Apie savo veiklą siekiame papasakoti kuo daugiau: kaip renkame kankorėžius,
aižome sėklas, auginame miško sodmenis ir
kaip prisidedame prie miškingumo didinimo. Suprantame, kad ir visuomenei jautria
tema – miškuose vykdoma ūkine veikla,
taip pat turime kalbėti daugiau.
Todėl, atsižvelgiant į visuomenei kylančius klausimus dėl miškų naudojimo
intensyvumo, miško kirtimų tikslingumo, teisėtumo, informacijos, kokie dar-

Parengta pagal VMU inf.
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Kokiu keliu eisime kurdami ir tvarkydami
EB svarbos natūralias miško buveines
(įspūdžiai iš „EB svarbos natūralių miško buveinių
tvarkymo rekomendacijų“ pristatymo 2021 03 09)

Prof. habil. dr. Andrius Kuliešis, Karolis Mickevičius, dr. Albertas Kasperavičius
Miškininkai, būdami kertinių miško buveinių skyrimo entuziastai, ne mažiau nei gamtininkai supranta EB svarbos natūralių
miško buveinių tinklo sukūrimo reikšmę. Lieka tik klausimas – kokiu būdu tai darysime, ar atsižvelgdami į visas miško teikiamas naudas, t. y. kaip ir priklauso darnaus miško ūkio sąlygomis, ar suabsoliutindami vieną – biologinės įvairovės funkciją, o
kitas ne mažiau svarbias funkcijas, ypač klimato kaitos švelninimą, ignoruosime. Kylančius iššūkius galima spręsti plėtojant
sukauptą daugiau nei šimtmečio patirtį arba sukritikavus šią patirtį, kaip pasenusią, ieškoti naujų sprendimo būdų.

M

iškas yra labai svarbus tiek
biologinės įvairovės gausinimui, tiek klimato kaitos švelninimui. Miškų, kaip ilgaamžės ekosistemos, kurioje sukaupta 80 proc. sausumoje
sutinkamų biologinės įvairovės objektų,
tolimesnis racionalus tvarkymas sulaukia
labai didelio biologinės įvairovės puoselėtojų
spaudimo. Bet miškas, be biologinės įvairovės
išsaugojimo ir gausinimo, dar labiau svarbus
ir klimato kaitos švelninimui. Miškas absorbuoja anglies dvideginį, teikia medieną,
kaip žaliavą daugeliui vartojimo reikmenų,
statyboms. Mediena gali pakeisti nemažai
iškastinių žaliavų, kurių gavyba ir apdirbimas reikalauja didelių energetinių išteklių,
ir taip sumažinti energetines sąnaudas,
reikalingas vartojimo reikmenų vienetui
pagaminti. Ilgaamžiams statiniams, kitiems
vartojimo reikmenims panaudota mediena
ilgam užkonservuoja joje sukauptą anglį.
Ar yra prielaidos derinti šias dvi svarbias funkcijas? Manome, kad tikrai yra. Jos
glūdi šimtmečio Lietuvos miškų tvarkymo,
atkūrimo, medynų formavimo, naudojimo
tradicijose, susiformavusiose ant tvirtų
mokslinių pagrindų. Beje, š. m. kovo 9 d. EB
svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo
rekomendacijas pristatę autoriai neįžvelgė
kažkokių didesnių taikytos praktikos pasiekimų, o siūlė daugelį iki šiol naudotų veiklos modelių iš esmės pertvarkyti, panaudojant naujoviškas, deja, šalyje nepatikrintas ir
moksliškai neįvertintas veiklas.
Koks kelias buveinėms steigti ir tvarkyti yra siūlomas ir kokie argumentai dažniausiai naudojami siūlymams pagrįsti?
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Nesileidžiant į platesnius svarstymus apie
buveinių tipus, atrenkamus kiekius, buveinių išdėstymą (šiais klausimais daug
pastebėjimų yra pateikęs akad. S. Karazija),
panagrinėsime siūlomų miškininkavimo
metodų galimą poveikį miškų stabilumui,
produktyvumui, o taip pat ir biologinei
įvairovei.
Bendros pastabos. Kalbant apie miškininkystę, dar kartą norisi prisiminti prof.
Vytauto Lansbergio žodžius, pasakytus
1996 metais susitikime su miškininkais, jog
„miškas tai ne morkų laukas“. Miškų tvarkymas (rekomendacijose vengiama žodžio
ūkininkavimas), jo perspektyva neapsiriboja
metais ar vienu kitu dešimtmečiu. Užduota
miško auginimo kryptis jo atkūrimo metu vėliau gali būti koreguojama, bet ne keičiama iš esmės. Miško savininkas (visai
nesvarbu ar valstybė, ar privatus asmuo)
turi žinoti ir ūkininkavimo ekonominę
pusę, kuriai rekomendacijose nerodomas
reikiamas dėmesys. Rekomendacijose minimi „miško buveinių dinaminis modelis, ertmių ir kartų dinamikos modelis,
kraštovaizdžio natūrali dinamika“ taip ir
lieka aukštų frazių lygmenyje. Jokie parametrai, kaip turi atrodyti buveinė – medynas – saugomų rūšių namai taip ir lieka
neatskleisti nei projektuotojui, nei projekto
vykdytojui, ar veiklą kontroliuojančiai institucijai. Taigi rekomendacijos yra visiškai
„plikos“, nepateikiami jokie perspektyvos
orientyrai, galima tik spėlioti kur jos nuves.
Neįmanoma įsivaizduoti veiklos planavimo
ir jos vykdymo, kaip pagrįsti veiklą miške iš

viso, neturint atitinkamų medyno rodiklių
po 10, 20, 50 ar daugiau metų.
Buveinės skirstomos į geros ir blogos
būklės. Priklausomai nuo būklės esminiai skiriasi ūkininkavimas. Geros būklės
buveinėms yra nurodoma neprojektuoti ir
nevykdyti jokio tvarkymo, blogos būklės –
rekomenduojamos priemonės gerinančios
būklę. Projektavimui trūksta vieno, svarbiausio dalyko, kaip identifikuoti kokia yra
buveinės būklė. Be geros ar blogos būklės
buveinių charakteristikų – atitinkamų jų
indikatorių ir kriterijų neįmanomas nei
tvarkymo priemonių projektavimas, nei jų
vykdymas. Buveinės tvarkymo projektas
susidės iš miškotvarkinės ir gamtotvarkinės
dalių. Rekomendacijose nėra įvardinta,
kokia papildoma informacija, palyginti su
dabar miškotvarkos projekte naudojama,
apie objektą – buveinę, joje saugomus objektus bus reikalinga buveinės tvarkymui
projektuoti, kaip ji bus gaunama, ar bus
organizuojamas buveinės monitoringas?
(rekomendacijų 20 p.).
Visus šiuos rekomendacijų trūkumus
jų autoriai bando apvilkti ypatinga skraiste. Teigiama, jog tik dabar prasidės tikroji
miškininkystė, leisianti atsiskleisti miškininkų
talentams. Iki šiol viskas buvo taip sureglamentuota, jog miškininkaujančiam nebuvo
palikta jokios kūrybinės laisvės priimti savarankiškus sprendimus.
Reziumuojant rekomendacijose siūlomas buveinių tvarkymo priemones, galima
išskirti tokias svarbiausias kryptis: įvairiaamžių medynų formavimą, natūralių
trikdžių didinimą, stambios negyvos me-
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dienos medyne kaupimą, netradicinį Lietuvos miškams miško paklotės deginimą, hidrologinio režimo nusausintose augavietėse
atkūrimą. Toliau panagrinėkime, kaip siūlomos gamtotvarkinės priemonės paveiks ne
tik biologinę įvairovę, bet ir klimato kaitos
švelninimo planus.
Ar turime pagrindus įvairiaamžiams medynams formuoti ir ar reikia
beatodairiškai tai daryti? Pristatant rekomendacijas buvo suskubta užtikrinti, jog
įvairiaamžiai medynai yra patys tinkamiausi
ne tik biologinei įvairovei gausinti, bet ir klimato kaitai švelninti. Lietuvoje nėra tyrimų
šiuo klausimu, tad toks tvirtinimas neturi
jokio pagrindo. Anglies dvideginio absorbcija yra tiesiog proporcinga medienos prieaugiui. Priaugdamas vieną kubinį metrą medienos, medynas joje vidutiniškai absorbuoja
0,25 t anglies (C) arba 0,9 t anglies dvideginio (CO2). Tai visų pripažintas, neginčijamas
faktas, yra visos priemonės, metodikos,
normatyvai absorbuojamam CO2 kiekiui
įvertinti. Tai reiškia, jog Lietuvos miškai kasmet absorbuoja 19 mln. t CO2. Daugiausia
medienos per metus užaugina 20–60 metų
amžiaus medynai. Tai irgi dažnai diskutuojamas, bet nenuginčijamas faktas. Toliau
didėjant medyno amžiui, prieaugis mažėja,
o gamtinės brandos amžiuje susilygina su
kasmet žuvusių medžių tūriu. Norėdami
Lietuvos miškuose išlaikyti pastoviai aukštą
medynų prieaugį bei pastoviai aukštą anglies absorbciją, turime reguliariai atkurti
(atjauninti) brandžius medynus, artėti prie
tolygios medynų amžiaus klasių struktūros.
Įvairiaamžiai medynai savo produktyvumu,
o tuo pačiu ir anglies absorbcija negali prilygti sąlyginai vienaamžiams. Taip yra dėl
šių priežasčių: vienaamžiai medynai trumpiausiu laiku suformuoja ištisinę medžių
lajų dangą, užtikrindami intensyviausią
fotosintezę. Tokiuose medynuose palyginti
nesudėtingai galima reguliuoti tarprūšinius
medžių, esančių vienoje lajų plokštumoje,
santykius ugdomųjų kirtimų būdu. Tipiškuose įvairiaamžiuose medynuose medžių
lajos išsidėsto keliose plokštumose (arduose),
jų tarpusavio santykiai ir jų reguliavimas
yra žymiai sudėtingesni. Priklausomai nuo
kartų skaičiaus, susidarys gerokai ilgesnis
mažai produktyvus laikotarpis, reikalingas
skirtingų kartų medžių lajų ištisinei dangai
skirtingose plokštumose susiformuoti. Tokie
medynų formavimosi ypatumai gali nulemti
visu trečdaliu mažesnį įvairiaamžių medynų

produktyvumą, palyginti su sąlyginai vienaamžiais medynais. Turime taip pat įvertinti
ir tai, jog Lietuvos sąlygomis neturime pakankamai medžių rūšių, galinčių produktyviai augti kitų medžių polajyje ypač
mažesnio našumo augavietėse. Dėl to, nepaisant praktikoje taikomų atrankinių kirtimų,
neturime tipiškų įvairiaamžių etaloninių
medynų. Siūlymas gamybiniu mastu formuoti įvairiaamžius medynus neturint patirties ir natūrinių etalonų, labiau panašus į
avantiūrą. Čia pavyzdžiu neturėtume imti
Vakarų Europos, kur yra įvairiaamžių medynų, bet ten auga bukai, kėniai, pocūgės su
palyginti vienoda auginimo trukme bei gerai
prisitaikantys prie įvairaus laipsnio šviesos
nepritekliaus.
Mažesni prieaugiai įvairiaamžių
medynų atveju neišvengiamai atsilieps ir
mažesnės apimties medienos naudojimui. Mažesnis naudojimas ribos žaliojo kurso šalyje
plėtrą, mažesnius anglies kiekius, išsaugomus
ilgalaikiuose medienos produktuose.
Rekomendacijose, siekiant padidinti žuvusių medžių ir negyvos medienos
sankaupas miškuose, yra siūlomas natūralių trikdžių stiprinimas, panaudojant kraštovaizdžio natūralios dinamikos
imitavimo kirtimus. Kyla klausimas, ar
natūralūs trikdžiai – gaisrai, vėjai, kenkėjai
Lietuvos miškuose taip sumenko, jog juos
reikia stiprinti. Greičiau atvirkščiai – matom

tik stiprėjančius ir dažnėjančius vėjus, škvalus,
sausras, gaisrų pavojus, vabzdžių kenkėjų antplūdžius. Todėl šiandieninėje klimato kaitos
akivaizdoje, stebint vis dažnesnius miškų
ekosistemas niokojančius trikdžius, svarbiausias miškininkystės uždavinys turėtų
būti ne stiprinti ir taip intensyvėjančius
natūralius trikdžius, bet maksimaliai didinti
miškų tvarumą, jų atsparumą įvairiausiems
trikdžiams. Klasikinėje miškininkystėje neginčijama tiesa yra tai, jog medynui pasiekus 20–
25 m aukštį, bet koks „langų“ formavimas lajų
dangoje yra labai pavojingas, jis tolygus vėjo
prasiskverbimo į medyno vidų skatinimui bei
pražūtingo vėjo poveikio medyne sustiprinimui. Miško kirtimų taisyklėse atrankiniais
kirtimais leidžiamas nedidelių 300 m2 aikščių
formavimas, ypač pomiškio vietose su tikslu
iš pomiškio suformuoti kitą medyno kartą, ir
ilgainiui didinant aikštes – gauti įvairiaamžį
medyną. Tuo tarpu, visai tikėtina, jog didelių
0,25–1,0 ha retmių formavimas, kaip siūloma
rekomendacijose, baigsis augančių medžių
žūtimi, po to sąlyginai vienaamžio medyno
atsikūrimu arba dirbtiniu želdinimu. Realiai
bus gauta daug negyvos medienos, bet kam
ji bus reikalinga, jei buveinė bus sunaikinta.
Todėl rekomendacijų programinį pasiūlymą
dirbtinai didinti natūralių trikdžių poveikį
priskirtume švelniai tariant didžiausiam
nesusipratimui tiek biologinės įvairovės palaikymo, tiek ir miškų produktyvumo didinimo prasmėmis.
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Kasmet 1 ha Lietuvos miškų žūva
vidutiniškai 1,8 m3 medžių stiebų, iš kurių
arti keturių penktadalių kaupiasi miške ir
tarnauja biologinei įvairovei. Tai sąlygoja absorbuotos anglies praradimus, kurių apimtys gali būti efektyviai reguliuojamos ugdomaisiais kirtimais.
Pagal Nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) 2017 m. duomenis miške
buvo sukaupta 16,1 m3/ha žuvusių medžių
medienos. Atsižvelgiant į medynų retinimosi eigą – medyne visada yra daug daugiau
žuvusių užstelbtų, plonesnių medžių. Todėl,
siekiant, kaip nurodoma rekomendacijose,
medyne turėti 30 m3/ha negyvos medienos
stambesnės nei 20 cm, dar toks pat negyvos medienos kiekis turės būti sukauptas
plonesniuose nei 20 cm medžiuose. Toks
žuvusios medienos kiekis gali būti pasiektas ir tai tik per ilgesnį laiką ir tik rezervatų
(pirmos miškų grupės) statusą turinčių
spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose,
kurių negyvos medienos skaidymasis yra
žymiai lėtesnis.
Pagal NMI 2017 duomenis nustatyta, jog vidutiniškai prieš 17–18 metų
inventorizuotų žuvusių medžių išliko tik
apie ketvirtadalį medienos. Tolesni stebėjimai NMI metu leis išsiaiškinti pilnus
žuvusios medienos suirimo ciklus.
Miško paklotės deginimą vertiname kritiškai tiek biologinės įvairovės
išsaugojimo ir aplamai gamtosaugos prasme,
tiek ir klimato kaitos švelninimo prasme.
Kaip bebūtų gaisras kontroliuojamas, jo
metu žus negalintys judėti organizmai, augalai, sumažės medžių prieaugis, į atmosferą
bus išmestas ženklus CO2 kiekis.
Hidrologinio režimo atstatymas
yra siūlomas trijų tipų buveinėse, kurios
išskirtos 130,8 tūkst. ha plote. Pelkinės
nusausintos miško augavietės pagal NMI
2017 duomenis užima apie 182 tūkst. ha,
nenusausintos – apie 160 tūkst. ha plotą.
Didžiojoje dalyje nusausintų augaviečių yra
susiformavę našūs medynai, absorbuojantys
6–9 t/ha/m. CO2 ekvivalentu, t. y. 2–3 kartus
daugiau nei iš nusausintame dirvožemyje
dėl vykstančių skaidymosi procesų susidarančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų
emisijos (2,67 t/ha/m. CO2 ekvivalentu).
Planuojant hidrologinio režimo atstatymą
reiktų įvertinti ten augančio medyno būklę,
o taip pat tokio tipo nesausintų augaviečių
plotus. Hidrologinis režimas neturėtų būti
14
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atstatinėjamas buveinėse su našiais medynais (kurių metinis prieaugis 4 m3/ha ir
didesnis) arba esant pakankamam tokių
buveinių plotui nesausintose augavietėse.
Neatlikta kaštų, naudos analizė.
Išskirtose buveinėse siūlomų gamtotvarkos
priemonių įgyvendinimas nemažai kainuos
(galima tik spėti kiek, nes buveinių tvarkymo ekonominių rodiklių rekomendacijų
autoriai nevertino, duomenys nei apie pajamas, nei apie sąnaudas rekomendacijose
nepateikiami). Ribojimai, susiję su gamtotvarkos priemonėmis, atsilieps medynų
produktyvumo sumažėjimui ir tai sudarys
ištisą pajamų sumažėjimo ir sąnaudų
padidėjimo grandinę. Nuomonė, kad valstybiniai miškai viską kompensuos yra
klaidinanti. Viską galiausiai kompensuos
Lietuvos žmonės ir tai turi būti atvirai pasakyta. Kaštų naudos analizė galėtų išgryninti
tikrus poreikius visose miško naudojimo
srityse – buveinėms, medienai gauti, rekreacijai, anglies absorbavimui. Nėra jokio
tikslo išskirti tiek saugomų teritorijų,
buveinių, kurių priežiūrai, būklės pokyčių
stebėjimams, monitoringui po to nebūtų
skiriamos lėšos.
Kiekvienos buveinės monitoringas, vieša
ataskaita visuomenei apie jos būklės pokyčius
turėtų būti svarus argumentas buveinių skyrimo tikslingumui bei su tuo susijusioms
sąnaudoms pagrįsti. Vienas dalykas, kai gali
semti rieškučiomis ir veltui, ir kitas, kai už
viską reikia mokėti, tada ir tenka pagalvoti,
įvertinti visas galimybes ir apsispręsti. Manome, kad atėjo tam metas.
Reziumuodami rekomendacijas, autoriai žada ateityje įdiegti adaptyvų
buveinių tvarkymą, integruojant mokslą ir praktiką. Atrodo, jog tik nuo šių rekomendacijų prasidės Lietuvos Naujo miškininkystės mokslo era. Iš tiesų gi praleista
puikiausia proga tai padaryti dar šiandien, o
galėjo būti padaryta vakar, integruojant Lietuvos miškininkystės mokslo ir praktikos
per pastarąjį šimtmetį pasiekimus. Autoriai nesivargina pasigilinti nei į Lietuvos
miškininkystės mokslo pasiekimus medynų
formavimo srityje (akad. L. Kairiūkščio darbai šioje srityje 1992 m. atžymėti tarptautine
Leopoldo Pfeilo premija), ūkininkavimo
ekologiniu–dirvožemio tipologiniu pagrindu rezultatais (atžymėti valstybės premija), nei pastarojo šimtmečio Lietuvos
miškininkystės praktiniais pasiekimais

tiek gamtosaugoje, tiek ir miškų produktyvumo didinime, kas leistų labiau suderinti
buveinių išsaugojimą su miškų produktyvumo išsaugojimu. Pastarojo šimtmečio
Lietuvos miškų raida (miškų naudojimas,
atkūrimas ir formavimasis) yra pakankamai
dokumentuota ne tik mokslinių tyrimų darbuose, bet ir miškotvarkos medžiagoje. Iš jos
galima sužinoti ir apie Lietuvos miškų raidą
per ištisą šimtmetį, lygiagrečiai įvertinant
miškininkavimo praktiką (atkūrimo, kirtimo būdus, gamtosaugą), atsirinkti tuos
būdus, kurie lėmė dabartinę miškų būklę
tiek miškų produktyvumo, tiek gamtinių
vertybių išsaugojimo prasme, jei reikia juos
patobulinti.
Norint pratęsti garbingą Lietuvos
miškininkystės kelią, būtina išanalizuoti
turimą patirtį, ją panaudoti, derinant
biologinės įvairovės ir produktyvumo
funkcijas mūsų miškuose. Didžiausia dalis buveinių, inventorizuotų IV grupės
ūkiniuose miškuose rodo aukštų gamtosauginių standartų laikymąsi praeito šimtmečio šalies miškininkystės praktikoje.
Pasiūlymai. Akivaizdu, jog parengtos
buveinių tvarkymo rekomendacijos neturi mokslinio pagrindo, nėra išbandytos,
nesukurtos elementarios prielaidos joms
taikyti, todėl jų diegimas negali sulaukti
specialistų pritarimo. Europos bendrijai
svarbių natūralių buveinių inventorizacijos
rezultatai parodė, jog ūkininkavimas pagal
IV miškų grupės nuostatas sudaro prielaidas geros būklės buveinėms suformuoti ir
išsaugoti. Būtų tikslinga ir toliau taikyti iki
šiol naudotą ūkininkavimo sistemą: miškų
atkūrimą, ugdymą, atkuriamuosius, atrankinius kirtimus.
Atsižvelgiant į kiekvienos buveinės tipo
specifiką, galėtų būti nustatyti specifiniai
reikalavimai, orientuoti į buveinės būklės
pagerinimą. Bet tam būtina visa buveinių
būklės įvertinimo kriterijų ir indikatorių
sistema, kuri dar tik pradėta rengti.
Užbaigus buveinės gyvavimo ciklą, ji
turėtų būti pakeista analogiško tipo, ploto
ir būklės buveine. Tuo pačiu metu pagal
pasitvirtintą ilgalaikę mokslinių tyrimų
programą reiktų organizuoti tyrimus, siekiant atrankiniais kirtimais formuoti įvairiaamžius medynus, išbandyti kitas miško
ūkines ir gamtotvarkines priemones blogai
buveinių būklei pagerinti ar gerai išlaikyti,
svarbiausių medynų rodiklių dinamikai
geros būklės buveinėse nustatyti.
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Gebenės lipikės (Hedera helix)pažeidimai
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS matelis, dr. DAIVA BUROKIENĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija
ebenė lipikė (Hedera helix) aralijinių
(Araliaceae) šeimos visžalis su šakotu
sumedėjusiu stiebu driekiantis žeme, lipantis į
medžius, pastatus, akmenines olas, besiremiantis kimbančiomis orinėmis šaknelėmis su
siurbtukais galuose iki 30 m aukščio augalas –
liana. Žinoma 10 rūšių gebenių, kurios paplitusios Europoje, Azijoje, Šiaurės Afrikoje. Lietuvoje savaime auga viena rūšis – gebenė lipikė.
Gebenės lipikės lapai odiški, blizgantys,
varijuojantys, apskritai ar pailgai kiaušiniški,
širdišku pamatu, pasitaiko strėliškų. Žiedai
skėčiuose, žalsvi. Vaisiai – uogos su 2 ar 3
sėklomis, nuodingi. Žydi rudenį labai retai.
Auga lapuočių miškuose, kapinėse, šlaituose.
Gebenė geriau auga vidutinio drėgnumo,
puriame, derlingame dirvožemyje, pusiau
pavėsyje, atspari šalčiui. Jei kovą, balandį
būna teigiama oro temperatūra ir saulėtos
dienos, o įšalas dar neištirpęs, tada pradeda džiūti pavienės šakos, lapai, nes šaknys
dar negali augalo aprūpinti vandeniu ir
mineralinėmis medžiagomis, o šakelėse jau
būna atsinaujinę vegetaciniai procesai. Ant
tokių džiūstančių ar jau nudžiūvusių šakų,
lapų, peržydėjusių žiedų, vaisių plinta pa-

togeniniai ir saprotrofiniai grybai.
Dėmėtligė. Ligos sukėlėjai: Alternaria, Ascochyta, Cladosporium genčių
grybai vystosi ant nusilpusių augalų. Lapai išmarginti įvairių formų didesnėmis ar
mažesnėmis dėmėmis.
Pilkasis kekeras (Botrytis cinerea).
Pilkas veltininis apnašas ant peržydėjusių
žiedų ir besiformuojančių vaisių. Grybas
plinta sporomis drėgną vėlyvą rudenį ir
ankstyvą šiltą pavasarį. Žiemoja grybiena ir
skleročiai ant pažeistų augalo dalių.
Gebeninė hipoderma (Hypoderma
hederae) sin. Cytoplea hederae. Grybo
piknidžiai – konidijomos pusiau paviršinės,
išsibarščiusios, konidijos įvairių formų, ovalios, cilindriškos šiek tiek gelsvos. Tai labiau
saprotrofai aptinkami ant džiūstančių šakelių.
Paprastasis raudonspuogis (Nectria cinnabarina). Periteciai (vaisiakūniai)
rudai raudonos spalvos, nedideli, išsibarstę,
minkšti, sporos su viena pertvarėle. Auga
beveik ant visų džiūstančių krūmų ar
lapuočių medžių kamienų, šakų rudenį, šiltą
žiemą ir pavasarį. Grybas vystosi labiau kaip
saprotrofas, rečiau kaip biotrofas.

Gebenėmis domisi apželdintojai. Kadangi
augalai geitai auga, jie tinka apželdinant tvoras, šlaitus, tinka sodinti po medžiais. Dauginama atlankomis, auginiais. Esant sausam ir
karštam orui, gebenes gali pulti skydamariai,
o drėgnesniam – voratinklinės erkės.

Hypoderma hederae

Botrytis cinerea ant peržydėjusių žiedų

Alternaria, Ascochyta g. grybai

Nectria cinnabarina

Botrytis cinerea, Cladosporium
ant peržiemojusių vaisių

Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata
ant džiūstančių lapų

Orinės šaknys sename stiebe

Šaknelės jaunuose stiebeliuose
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bangos grigaliūnaitės nuotraukos
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Hemisferinių nuotraukų metodu nustatyto
lapijos ploto indekso tikslumas
ir jo pritaikymo galimybės pušymų būklės
ir produktyvumo tyrimuose
Dr. NERIJUS SIDABRAS, prof. dr. ALGIRDAS AUGUSTAITIS
Miškų lapijos ploto indeksas (LPI) – tai vienas iš svarbiausių medynų struktūrinių rodiklių apibūdinančių daugybę biologinių bei
fiziologinių procesų susijusių su lajų vegetacija (Lopes et al., 2014). LPI savo skaitine reikšme nusako lapijos (spyglių, lapų) plotą,
tenkantį žemės paviršiaus ploto vienetui (m²/m²) (Norman, Campbell, 1989). Tuo tarpu nustatomas augalijos ploto indeksas (API)
nusako ne tik spyglių ar lapų paviršiaus plotą, tačiau ir plotą, kurį sudaro medžių kamienai bei šakos. Lapijos indekso nustatymas
suteikia galimybę įvertinti lapijos paviršiaus plotą, kuris laikomas pagrindiniu veiksniu lemiančiu medžio gyvybinius procesus bei
fiziologines funkcijas, tokias kaip fotosintezė, transpiracija, dujų apykaita bei augimas (Arias et al., 2007), kuriomis testuojami ir
įrodinėjami fenologiniai modeliai, įvertinama miškų būklė bei jos pokyčiai sąlygojami aplinkos sąlygų poveikio (Ryu et al., 2010).
LPI gali būti nustatomas keliais eksperimentiniais metodais, kurie klasifikuojami į 4 grupes: (1) tiesioginiai metodai, (2) pusiau
tiesioginiai metodai, (3) netiesioginiai metodai, (4) vizualinio vertinimo metodai (Norman, Campbell, 1989).

Tyrimų tematikos aktualumas, mokslinis naujumas,
teorinė ir praktinė reikšmė
Vienas iš netiesioginių lapijos ploto indeksą nustatančių būdų –
hemisferinių nuotraukų metodas, miškų būklės tyrimuose pradėtas
taikyti jau nuo 1960 metų (Evans, Coombe, 1959; Chanucci, Cutini,
2012). Tuo metu dėl nepakankamos programinės ir skaitmeninės
įrangos kokybės bei profesinių žinių stokos, hemisferinių nuotraukų
metodo nuspręsta atsisakyti (Breda, 2003).
Nors moksliniuose tyrimuose hemisferinės nuotraukos buvo vertinamos pozityviai, kaip ilgalaikių duomenų saugykla,
kuri suteikia skaitmeninę informaciją apie medžių lajų pozicijas, masyvumą, tankumą, persidengimą bei skaičių, tačiau labai
mažai buvo informacijos apie paties metodo pritaikymo galimybes spygliuočių medynuose. Iki tol daugiausia tyrimai vykdyti
lapuočių medynuose.
Atlikti kokybinės analizės tyrimai leido įvertinti hemisferinių
nuotraukų metodu gautų LPI reikšmių patikimumą įvairios
struktūros pušynuose, parengti metodo naudojimo rekomendacijas bei jį pritaikyti miškininkystės ūkinėje veikloje, vertinant
medynų būklę bei sėklinių medžių įtaką savaiminiam žėlimui.

MEDŽIAGA IR METODAI
Pagrindinis tiriamas objektas – hemisferinių nuotraukų metodas (liet. trump. HMSF; angl. trump. – DHP) vieno medžio ir
medyno lygmenyje. Hemisferinių nuotraukų metodu medžių lajų
vertinimas ir lapijos (LPI) /augalijos (API) nustatymas medynuose
atliktas specializuotu skaitmeniniu fotoaparatu Coolpix 8400+FC
su įmontuotu hemisferiniu lęšiu, dažnai dar vadinamu „žuvies akimi“ (angl. Fish–eyes).
Šiuolaikiniuose prietaisuose naudojamas hemisferinis lęšis
leidžia užfiksuoti vaizdą 180 o kampu, o visos vaizdo pozicijos
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yra nukreiptos dangaus kryptimi, kuri išreiškiama zenito bei azimuto
kampais (1 pav.).
Medynų skaitmeniniai duomenys, surinkti hemisferinių nuotraukų
pagrindu, išanalizuoti su HemiView programine įranga, kuri pateikia
lapijos ploto indekso vertes. Programa lapijos ploto indeksą paskaičiuoja
pagal baltų (dangaus) ir juodų (medžių lajos) pikselių santykį.
Tyrimai vykdyti Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stoties
daugiaardžiuose pribręstančiuose ir brandžiuose mišriuose pušies bei
eglės medynuose, taip pat Aukštaitijos NP pribręstančiuose ir perbrendusiuose sąlygiškai grynuose pušynuose. Dalis tyrimų vykdyta
Aukštaitijos nacionalinio parko Ažvinčiaus rezervato atrinktuose
pušynuose, kuriuose taip pat reguliariai tiriama pušynų būklė ir produktyvumas. Šiuose medynuose pagal tuometinės Miškotvarkos katedros
sukurtą metodiką išskirti tyrimo ploteliai medžių lajų būklei ir produktyvumui tirti (Juknys et al., 2003).
Tyrimai vykdyti keliais etapais. Pirmiausiai buvo vertinama hemisferinių nuotraukų metodu nustatyto API reikšmė pušynų būklei ir
produktyvumui, skirtingo dydžio skrituliniuose tyrimo bareliuose
naudojant skirtingą hemisferinės nuotraukos plotą lapijos ploto indeksui nustatyti.
Taip pat atrinkta informatyviausia nuotraukos dalis lyginant ją su
tarptautiniuose tyrimuose naudojama ir pagal Beer–Lambert taisyklę
paskaičiuotą nuotraukos informatyvia dalimi medžių API nustatyti.

1 pav. Hemisferinio fotoaparato su Fish–eyes lęšiu fokusuojamas vaizdas medyne
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2020 metų gruodžio 23 dieną VDU
Žemės ūkio akademijoje miškininkas
NERIJUS SIDABRAS apgynė žemės
ūkio mokslų srities, miškotyros krypties
mokslo daktaro disertaciją „Hemisferinių
nuotraukų metodu nustatyto lapijos
ploto indekso tikslumas ir jo pritaikymo
galimybės pušynų būklės ir produktyvumo tyrimuose“. Disertacijos mokslinis
vadovas – prof. dr. Algirdas Augustaitis.
Nerijus Sidabras 2010–2014 m. sėkmingai baigė miškininkystės studijas ir
įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2016
m. apgynė magistro kvalifikacinį laipsnį
su darbu „Hemisferinio fotografavimo
būdu nustatyto rodiklio (LAI) informatyvumo ir jo panaudojimo galimybių miškų
būklės tyrimuose vertinimas“.
Studijų metais Nerijus aktyviai dalyvavo universiteto bendruomenės veikloje,
žaidė krepšinį universiteto komandoje.
Būdamas doktorantu dalyvavo tarptautiniuose moksliniuose projektuose,
mokslinėse stažuotėse ir konferencijose
Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Italijoje. Disertacinio
darbo rezultatus pristatė 3 tarptautinėse

konferencijose, publikavo tris mokslinius
straipsnius.
Nuo 2015 iki 2016 metų dirbo
tuometinėje Šakių miškų urėdijoje (dabartiniame Šakių regioniniame padalinyje)
Plokščių girininkijos eiguliu. Nuo 2016
m. iki 2020 m. – miškininku privačioje
miškininkystės ir biokuro ruošos įmonėje.

Nuo 2020 m. iki dabar tęsia miškininko
karjerą tarptautinėje įmonėje UAB
„Skogran“, kuri savo veiklą vykdo visoje
Europoje.
Laisvalaikį Nerijus leidžia su šeima
gamtoje, keliauja. Esant galimybėms, prisijungia prie kolegų medžiotojų ar užmeta
meškerę prie vandens telkinio.

Vytauto knyvos nuotrauka

Hemisferinių nuortraukų metodo pritaikymo galimybės
įvairaus amžiaus, struktūros ir sudėties mišriuose pušies bei
eglės medynuose tirti Aukštaitijos kompleksiško monitoringo
stoties uždarame upelio baseine. Šioje teritorijoje sistematiškai
išdėstyti 50 tyrimo bareliai, kuriuose reguliariai stebima
medžių būklė, registruojamas medžių iškritimas ir matuojamas gyvų medžių prieaugis bei vertinamas žolinės augalijos ir
samanų padengimas (Augustaitis et al., 2010a). LAI reikšmei
sąlyginai vienaamžiuose ir grynuose pušynuose nustatyti panaudotas Miškų monitoringo laboratorijos grynų pušynų tyrimo
barelių tinklas (Augustaitis et al., 2010a). Šiuose tyrimo bareliuose atlikti hemisferiniai fotografavimai ir nustatytos visos
medžių taksacinės charakteristikos.
Vėlesniuose etapuose tyrimai vykdyti medyne, kur supaprastintų atvejinių kirtimų (Labanausko) pirmas etapas iškirstas
prieš 10 metų. Čia vykdyti metodiniai tyrimai, kurių metu
hemisferinių nuotraukų metodu gautos LPI reikšmės palygintos su kitais tiesioginiais ir netiesioginiais nustatymo metodais. Buvo atrinkta ir nukirsta 12 modelinių medžių, kurių
lapijos ploto indeksas paskaičiuotas tiesioginiu būdu skenuojant nuskintus modelinių šakų spyglius ir pervedant pagal lajos masę į viso medžio LPI reikšmę. Tokios reikšmės laikytos
etaloninėmis. Tuo pat metu, lygiagrečiai lapijos ploto indeksas
paskaičiuotas hemisferinių nuotraukų, skaitmeninių nuotraukų
bei mišriu (hemisferinių + skaitmeninių nuot-raukų) metodais.
(tęsinys – kitame numeryje)
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Stelmužės ąžuolas –
legenda ir tikrovė
Dr. lekt. Julius Bačkaitis, dr. lekt. Kšištof Godvod

S

telmužės ąžuolas! Vien šie du
žodžiai beveik kiekvienam lietuviui
asocijuojasi su kažkuo didingu, labai senu ir labai storu... Ir nieko keisto – vienas nuo kito nusirašydami autoriai kartojo,
esą Stelmužėje tebeauga didžiausias ir storiausias visoje Europoje ąžuolas – 19, 23, 25
ar netgi 30 m aukščio, 11 ar 13,5 m apimties,
1500 ar net 2000 metų amžiaus.
Dažnam dendrologui, gamtininkui ar žurnalistui savo knygose ar straipsniuose buvo
garbės reikalas paminėti Stelmužės ąžuolo
amžių ir storį. Tačiau kam gi pačiam važiuoti į
Lietuvos pasienį, jei galima nurašyti kito (ankstesnio) autoriaus pateiktą informaciją ir... šiek
tiek pridėti – medis juk auga! O kur dar „patikimi“ 8–9 moksleivių ar 20-ies darželinukų
ekskursijų ąžuolo matavimai glėbiais..?!
Atrodytų „legendą“ galėjo išsklaidyti prie medžio pastatytas informacinis stendas, tačiau ir
ten buvo įrašyta informacija skirta tik turistų
entuziazmui padidinti.
Lietuvių tauta (nesvarbu, pelnytai ar
nepelnytai) visada turėjo kuo didžiuotis: seniausia indoeuropiečių kalbų šeimos kalba,
„didžiausia“ viduramžiais užkariauta teritorija,
ilgiausiai išlaikyta pagonybe... Tad akivaizdu,
kad Stelmužės ąžuolo „legendos“ atsiradimui
ir plėtotei įtakos turėjo noras atrasti dar kažką
tokio, ko visa Europa pavydėtų. Ir tai pavyko
– apie Stelmužę iš pradžių rašė prieškario
laikraščiai, žurnalai ir vadovėliai, vėliau informacija apie šį senolį persikėlė į buvusios TSRS
„Gamtos pažinimo“ vadovėlius ir mokslines
knygas bei pasklido užsienyje.
Informacinėje svetainėje www.wikipedia.lt šiuo metu rašoma: „Stelmužės ąžuolas
– seniausias ir storiausias Lietuvoje augantis paprastasis ąžuolas, vienas seniausių
ąžuolų Europoje (...). Ąžuolui apie 1500
metų, jo skersmuo – 3,5 m, apimtis prie
žemės 13 m (kamienui apimti reikia 8–9
vyrų)“. Trumpai, aiškiai... ir neteisingai.
Rašytojas J. Baltušis knygoje „Kas dainon
nesudėta“ (1976) rašė: „Visas Zarasų kraštas
gražus (...). O užvis labiau traukia kiekvieno širdį garsiuoju milžinu, žilagalviu
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Stelmužės Ąžuolu, seniai pragyvenusiu
vienmečius visoje Europoje, peržengusiu
antrąjį tūkstantį metų“. Šio ąžuolo
nepamiršo ir K. Kubilinskas, E. Mieželaitis,
M. Karčiauskas, S. Geda, I. Greičiūnas bei kt.
Specializuota literatūra „Lietuvos dendroflora“ (2003), „Dendrologijos“ vadovėliai
(1938, 1963, 1973, 2008), „Lietuvos TSR flora“
(1961), informaciją apie Stelmužės ąžuolo
matmenis septyniasdešimčiai metų „užšaldė“
ir vieningai teigė, kad jo amžius – 1500 metų,
skersmuo – 2,8 m, o aukštis – 19 m.
Stelmužės vietovė ir jos ąžuolas istorijos bėgyje. Stelmužės vietovė buvo žinoma
jau nuo XVI a., kuomet ji priklausė Livonijos ordinui. Senuose rankraščiuose minimas
dvaro pavadinimas Steinmuiza (vok. „stein“
– „akmuo“), o iš čia atpažįstamas ir sąskambis
„Stelmužė“ (vok.„stelle“ – „vieta“; latv. „muiža“
– „dvaras“). Iš Latvijos Respublikos, Lietuvos
žinion Stelmužė perėjo tik 1920 metų rudenį,
abiem šalims ratifikavus sienos sutartį ir apsikeitus tam tikromis teritorijomis.
Senoliai tvirtino, kad ąžuole esančia labai
didele kiauryme (dreve) galima nusileisti iki pat
medžio šaknų ir į požeminį pasaulį. Kalbėta,
kad po šio medžio šaknimis gali slypėti lobis... Ąžuolo drevėje kadaise buvo rasti aukšto
žmogaus griaučiai su prancūzišku šautuvu.
Ten esą slapstėsi Napoleono karys, kuomet iš
Rusijos žemių vejami prancūzai, sušalę, alkani
ir ligoti, buvo apsistoję Stelmužėje.
Nors XX a. beletristiniuose kūriniuose
buvo teigiama, kad po Stelmužės ąžuolu
kadaise degęs šventosios ugnies aukuras, o
po Lietuvos krikšto šio ąžuolo jokie kirviai
neįveikė ir žmonės ilgai jį slapčia garbino,
tačiau anot istoriko V. Vaitkevičiaus (2006) –
tai patvirtinančios informacijos, deja, nėra.
Literatūros šaltiniuose informacija apie
Stelmužės ąžuolą „pasipylė“ tik apie 1930
metus, nors neabejotinai jis buvo žinomas
ir anksčiau, pvz., yra išlikusios kelios 1916
metų fotonuotraukos (1 pav.).
Senose nuotraukose greta Stelmužės
ąžuolo matosi daugybė akmeninių antkapių

vokiečių kareiviams, žuvusiems Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose (čia driekėsi didelė
dalis fronto linijos), be to, anksčiau čia buvo ir
vietinių gyventojų kapinės. Iki dabar išlikę tik
3 antkapiai, o visi kiti, statant kolūkio fermas
ir kitus statinius, buvo panaudoti pamatams.
Reikia pastebėti, kad pirmoji informacija spaudoje apie storiausią Latvijos Kaivės
ąžuolą pasirodė irgi tik 1924 metais, kuomet
latvių žurnalas „Nedėla“ („Savaitė“) rašė, kad
šis ąžuolas siekia 8,5 m apimties (2,71 m skersmens), be to (kaip ir Stelmužės ąžuolo atveju)
buvo laikoma, kad po šaknimis yra užkastos 3
statinaitės aukso (todėl atsirado lobių ieškotojų
bandančių pasikasti po ąžuolo šaknimis).
2008 m. Kaivės ąžuolas buvo 10,3 m apimties
(3,28 m skersmens), 19 m aukščio ir 400-500
metų amžiaus (Eninš, 2008; Patašius, 2012).
Stelmužės ąžuolo aukštis ir lajos
dengiamas plotas. Išanalizavus apie 60
literatūros šaltinių, kuriuose pasakojama
apie Stelmužės ąžuolo matmenis, galima
konstatuoti, kad medžio aukštis nurodomas
nuo 17 m iki 30 m, tačiau dažniausiai – 19–

1 pav. Stelmužės ąžuolas 1916 m. (https://www.facebook.com/senosfotografijos/photos/a.245964536975)
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2 pav. I Pasaulinio karo aukų kapinės prie Stelmužės ąžuolo 1916 m.
(https://oldthing.ch/Ak-Kurland-Lettl...hof-0034616285).

23 m, o bent 25 šaltiniuose ąžuolo aukštis, kaip neįspūdingas ir
nereikšmingas – neminimas.
Mūsų atliktų matavimų metu (2012 m.) Stelmužės ąžuolo aukštis
siekė apie 19,5 m. Keista, tačiau jau pirmuosiuose nagrinėtuose
šaltiniuose (Bičiūnas, 1930; Matekūnas, 1933; Rauktys, 1938; Miglinas, 1939; Jakovickas, 1942 ir kt.) buvo nurodomas 60 pėdų, 19–20 m
medžio aukštis, tad per 80–90 metų šis parametras išliko nepakitęs.
Kita vertus, tai galima paaiškinti miškininkams žinomu reiškiniu,
kad ąžuolai į aukštį auga iki 140–200 metų, o vėliau – tik į storį.
1956–1986 m. nagrinėtuose šaltiniuose nurodoma, kad medžio
lajos projekcija siekia apie 342–350 m2, tuo tarpu 2012 m. ji siekė jau
tik apie 300 m2. Spartus lajos menkėjimas matomas tiek analizuojant 1916–2020 m. ąžuolo nuotraukas, tiek ir studijuojant literatūros
šaltinius. Pvz., 1959 m. A. Ramanauskas rašė, kad iš 10 pagrindinių
medžio šakų – 3 šakos jau be žievės, 4 apdžiūvusios ir tik 3 sveikos.
Šiuo metu Stelmužės ąžuolas teturi tik 5 gyvas skeletines šakas.
Stelmužės ąžuolo skersmuo ir apimtis. Dėl palyginus
nuošalios, nepatogios lankymui vietos bei esant prastam susisiekimui,
XX a. pradžioje Stelmužės ąžuolą buvo matę tik pavieniai Lietuvos
gyventojai, o ir iš jų tik retas kuris šį ąžuolą tiksliau pamatavo. Neretai lankytojai medžio stambumą bandydavo įvertinti „glėbiais“.
Toks nekonkretumas leido žurnalistams turimą ar įsivaizduojamą
informaciją dar pagražinti, hiperbolizuoti ar laisvai interpretuoti. Žiniasklaidos atstovai vienas nuo
kito nusirašydami kartojo, esą Stelmužėje auga
sto-riausias (apie 13 m apimties) ir seniausias (apie
2000 metų amžiaus) visoje Europoje ąžuolas. Buvo
teigiama, jog tokie duomenys buvę rašyti jau „anglų
savaitrašty prieš Pirmąjį pasaulinį karą“ – tik... nei
vienas šaltinis to savaitraščio taip ir neįvardino...
Kadangi Stelmužės ąžuolo kamienas nelygus, gumbuotas ir įspūdingiausi jo matmenys
yra prie pat žemės bei 3 m aukštyje, tad negausūs
matuotojai medį matuodavo patogiausiose jiems
vietose, o į knygas surašydavo būtent didžiausius
užfiksuotus matmenis. Geriausiu atveju būdavo
nurodomas tik skersmuo, ar tik apimtis, tačiau
neretai būdavo pateikiami abu matmenys be
jokio tarpusavio ryšio, pvz., 1957 m. P. Bluzmanas
rašo, kad ąžuolo skersmuo 2,74 m, o apimtis – 13
m, A. Kulbis (2011) atitinkamai nurodo 3,5 m ir
13 m, o V. Navaitis (2003) ir S. Obelevičius (2005)

– atitinkamai 4 m ir 10,7 bei 10,5 m ir t. t.
Kaip jau minėta, dar vienas „patikimas“ ąžuolo matavimų šaltinis, buvo
vertinimas „glėbiais“. Pasirodo Stelmužės ąžuolą su vargu galėdavo apglėbti
5 vyrai (Дерпгольц, 1973), 7 vyrai (Buračas, 1944; Matiukas, 1967; Bluzmanas, 1995 ir kt.), 8 vyrai (Bičiūnas, 1930; Kviklys, 1964; Levickas, 1966;
Grudzinskas, 1972; Kulbis, 2011 ir kt.), 9 vyrai (http://akmenesgimnazija.lt/2019/06/13/zaliuoja-nors-antra-tukstanti-skaiciuoja); 10 vyrų
(www.delfi.lt/kultura/naujienos/stelmuzes-dvarviete-neatrastas-keliautoju-lobis.d?id=68267754); 13 vidutinio sudėjimo žmonių (http://
www.janikeskeliones.lt/kelione-seniausiais-lietuvos-takais) arba 20
vaikų (Danilevičius, 1984). Kaip su humoru rašė V. Kungys (2010) „galima įsivaizduoti, kokiame aukštyje tie 8 vyrai su vargu bandė ąžuolą
apglėbti“... Darant prielaidą, kad suaugęs žmogus apkabina apie 1,7 (1,6–
1,8) m, gaunasi, jog Stelmužės ąžuolą krūtinės mate sėkmingai gali apkabinti 5–6 žmonės ir tik pašaknyje tam reikėtų 8 asmenų...
Tai koks gi tikrasis Stelmužės ąžuolo skersmuo?
Apžvelgus apie 60 literatūros šaltinių galima konstatuoti, kad 1930–
2012 m. Stelmužės ąžuolo skersmuo 1,3 m aukštyje nurodomas (arba
išskaičiuojamas) nuo 2,7 m (Лосицкий, 1981; Алексеев, 1987) iki 5,41 m
(Bičiūnas, 1930), o apimtis atitinkamai nuo 8,48 m iki 17 m. Akivaizdu, kad
nurodomi minimalūs ir maksimalūs ąžuolo matmenys skiriasi 2 kartus, be
to per keliasdešimt metų jis ne 2 kartus pastorėjo, o atitinkamai suplonėjo.
2012 m. nustatėme, kad Stelmužės ąžuolo skersmuo yra 3,05 m (apimtis
– 958 cm), tačiau kiek šis ąžuolas vidutiniškai priaugdavo kasmet ir kokio
skersmens jis buvo pvz., 1900 metais, galima tik preliminariai išskaičiuoti
loginės analizės būdu atmetant mažiau patikimus šaltinius.
Atvaizdavus grafiškai literatūros šaltiniuose nurodomus Stelmužės
ąžuolo skersmenis (3 pav.) paaiškėjo, kad tik apie 15 šaltinių pateikia
objektyvią informaciją (jos autoriai patys vykdę matavimus arba operatyviai nusirašę nuo kiek ankstesnių teisingų šaltinių).
Likusius literatūrinius šaltinius galima suskirstyti į 2 grupes – virš
raudonos linijos esantys autoriai informaciją apie ąžuolo skersmenį
„sukūrė“ patys, o žemiau linijos esantys autoriai pakartojo 10–45 metų senumo informaciją jos neaktualizavę. Kaip atskirą atvejį reikėtų paminėti
J. Raukčio (1938) pateikiamą Stelmužės ąžuolo skersmenį (pagal urėdo V.
Vaitkaus duomenis), kuris yra 1 cm didesnis nei nurodoma 1956 metų
M. Lukino disertacijoje. Galima manyti, kad apie 20 metų Stelmužės

3 pav. Stelmužės ąžuolo skersmens realus ir „literatūrinis“ kitimas 1930-2012 metais.
Raudona punktyrinė linija – labiausiai tikėtinas ąžuolo skersmuo 1956-2012 m.
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Stelmužės ąžuolas 2016 m.

ąžuolas nestorėjo, tačiau tai, matyt, siejasi su intensyviu medžio
būklės blogėjimu bei dalies žievės praradimu, kuris „kompensavo“
kasmetinį skersmens prieaugį.
Kaip jau minėta, nemaža analizuotų literatūros šaltinių (Buračas,
1944; Ramanauskas, 1959; Danilevičius, 1984, Bluzmanas, 1995 ir daugelis kitų) nurodė, kad Stelmužės ąžuolas yra storiausias Europoje, ir tik
L. Grudzinskas (1972) su pašaipa rašė, kad ąžuolas ,,buvo laikomas storiausiu ir seniausiu Europoje, kol neatsirado 1 m storesnių“.
A. Patašius (2012) straipsnyje apie storiausius Europos ąžuolus
teigia, kad už Stelmužės ąžuolą Europoje šiuo metu yra bent 29 (!)
storesni ąžuolai, kurių apimtys siekia nuo 10 iki 14,75 m, o skersmenys – atitinkamai nuo 3,18 m iki 4,7 m. Deja, Stelmužės ąžuolas tik
pašaknyje turi apie 11,2 m apimtį (Bačkaitis, Godvod, 2012) ir galbūt
tik lajos apačioje jo apimtis tesiekia apie 13,0-13,5 m...
Stelmužės ąžuolo amžius ir būklės kaita. Keliuose literatūros
šaltiniuose teigiama: „vienas vokiečių profesorius buvo nusivežęs į
Berlyną Stelmužės ąžuolo šaknį, kad laboratorijoj amžių nustatytų.
Tačiau mokslininkams pavyko apskaityti tik 1200 metų, dėl kurių
negalima abejoti. Likusioji šaknies dalis nesidavė ištiriama ir tai
neištirtai daliai priskiriama dar 800 metų“ (Anon, 1932).
Nustatyta, kad bent 15 autorių Stelmužės ąžuolui priskiria 2000
metų (ar netgi didesnį) amžių, 6 autoriai – didesnį nei 1500-2000
metų, 13 autorių – 1500 metų, 5 autoriai – 1000–1500 metų ir tik vienintelis miškininkas M. Lukinas (1956) disertacijoje išdrįso teigti, kad
Stelmužės ąžuolui 700–800 metų, o pačiame pirmajame (1916 m.)
ąžuolo aprašyme nurodoma, kad medžiui keli šimtmečiai.
O kokį gi amžių iš viso gali pasiekti paprastasis ąžuolas? Tikslių
duomenų sunku būtų tikėtis, tačiau įvairių mokslininkų (publikavusių
savo darbus 1909–1991 m.) nuomone, ribinis ąžuolų amžius svyruoja
nuo 400 iki 1500 metų. Vienintelis F. K. Arnoldas 1891 m. monografijoje
„Rusų miškas“ nurodo, kad ąžuolai gali pasiekti ir iki 2000 metų amžių.
A. Patašius (2012) nurodo, kad 29 Europos ąžuolų, storesnių už Stelmužės
ąžuolą, amžiai pagal pasakojimus ir prielaidas svyruoja nuo 300 iki 1200
metų ir tik danai Kongeegen ąžuolui priskiria 1400-2000 metų amžių,
kas visiškai iškrinta iš kitų ąžuolų amžių konteksto. Vidutinis visų
minėtų 29 ąžuolų amžius – apie 650 metų. Minėtame ąžuolų sąraše tik
6-iems ąžuolams nurodomas amžius, siekiantis ar kiek viršijantis 1000
metų, tačiau... visi jie tuščiaviduriai ir amžius skaičiuojamas labiau pagal įsivaizdavimą, o ne pagal faktą. Atmetus gerokai šiltesnio klimato
20
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sąlygomis augančius ąžuolus, likusiems 10-čiai medžių priskiriamas
450-1000 (2000) metų amžius, o 5-iems iš jų, apimtimi (10,0-10,5 m)
panašiausiems į Stelmužės ąžuolą, priskirimas 450-700 metų amžius
(vėlgi nekreipiant dėmesio į minėtą Kongeegen ąžuolą).
Akivaizdu, kad Stelmužės senolis matomai patenka į tą patį
amžiaus diapazoną, tad jo tikėtinas amžius, taip pat galėtų būti apie
450-600 metų, juolab, kad ir ąžuolo vidaus valymo metu konstatuota,
jog medis pasižymi plačiomis metinėmis rievėmis. Atsižvelgiant į 3 pav.
pateikiamą informaciją pagrįstai galima teigti, kad Stelmužės ąžuolas
per 56 metus (nuo 1956 iki 2012 m.) pastorėjo 31 cm. Vadinasi, kasmet jo
skersmuo vidutiniškai padidėdavo apie 5,5 mm. Galima tik stebėtis, kad
šis solidaus amžiaus, labai blogos būklės senolis tebestorėja pusamžio
ar bręstančio ąžuolo sparta. Vadinasi, netgi laikantis mažai tikėtinos
prielaidos, kad Stelmužės ąžuolas nuo jaunystės nekeitė metinių rievių
pločio, galima paskaičiuoti, kad preliminarus jo amžius tesiektų apie
550 metų. Darant prielaidą, kad ąžuolas bent iki 100 metų storėjo apie 2
kartus sparčiau nei šiuo metu (kas yra logiška), galima teigti, kad jam yra
tik apie 450 metų. Gauti duomenys akivaizdžiai sutampa su aukščiau
pateiktu Stelmužės ąžuolo amžiaus išskaičiavimu pagal panašių
matmenų Europos ąžuolų tikėtinus amžius.
Reikia pastebėti, kad senatvėje sparčiai storėja ne tik Stelmužės
ąžuolas, bet ir storiausias Latvijoje (3,28 m D1,3) Kaivės ąžuolas,
kuris per 84 metus pastorėjo net 57 cm, t. y. kasmet jo skersmuo
vidutiniškai padidėdavo apie 6,8 mm, o jo amžius, nežiūrint gana
įspūdingo skersmens, matomai yra tik apie 400–500 metų (Eninš,
2008; Patašius, 2012).
Stelmužės ąžuolo būklė. Žvelgiant į nuotraukas bei analizuojant literatūros šaltinius, akivaizdus Stelmužės ąžuolo būklės
blogėjimas: 1916 metais jis dar atrodė gerai „ir tik netoli viršūnės
buvusi drevė parodo, kad viduje liemuo kiauras“ (Šivickis, 1930),
1935 m. – neblogai (Vainikevičiūtė, 2015), tuo tarpu 1957 m. P.
Bluzmanas jau rašė „plačios, galingos į viršų kylančios šakos, jau
gerokai išretėjusios ir apdžiūvusios (...). Ąžuolo žievė (lankytojų)
yra gerokai aplupinėta, kai kur net iki gyvos medienos“. 1975 m. K.
Labanauskas rašė, kad „apie trečdalis Stelmužės ąžuolo kamieno
apmirė, smarkiai išretėjo gyvų šakų laja“.
Pirmą kartą Stelmužės ąžuolas tvarkytas vokiečių 1916 m., vėliau –
1936, 1954, 1979 metais. Deja, 1998 m. plačiai žinomas ąžuolų specialistas
čekas M. Nemecas nuodugniai ištyręs Stelmužės ąžuolo būklę įvertino
kaip „tragišką“: „būtina taisyti žalą, kurią ąžuolui padarė žmogus.
Taip, labiausiai žmogus“.
M. Nemeco nuomone, didžiausią žalą ąžuolui darė 3 veiksniai: 1) jo
populiarumas (ir iš to išplaukiančios pasekmės); 2) netinkamos tvarkymo priemonės, naudotos praeityje; 3) pažeista lajos struktūra, kuomet
žaliuojančios lapuotos dalys liko tik lajos pakraštyje. Pagal M. Nemeco
rekomendacijas Stelmužės ąžuolas buvo tvarkomas 2006 m.
1960 m. Stelmužės ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m.
priskirtas prie respublikinės reikšmės paminklų (Isokas, 1995). 2010 m.
su Stelmužės ąžuolo atvaizdu išleistas pašto ženklas, 2013 m. – proginė
moneta. 2016 m. ąžuolas išrinktas Lietuvos metų medžiu. Po daugelio
nesėkmių 2018 metais LMI Miško augalų biotechnologijų laboratorijoje atliktas Stelmužės ąžuolo klonavimas.
Šiame straipsnyje pateiktos informacijos visas variantas pateikiamas mokslo darbų leidinyje „Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai“ (2020 m, 1(5) Nr.) straips-nyje „Stelmužės ir
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolai – dvi legendos, du likimai“.
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Nusipelnęs miškininkas
Julius Danusevičius
atšventė garbingą jubiliejų
Š

ių metų balandžio 12 d. buvusiam ilgamečiam Lietuvos miškų
instituto Miško želdinimo skyriaus vedėjui, ryškiausiam miško
atkūrimo, genetikos ir selekcijos mokslo vystytojui, agrarinių mokslų
daktarui, docentui, šalies nusipelniusiam miškininkui, Lietuvos
mokslo premijos laureatui Juliui Danusevičiui sukako 90 metų.
Julius Danusevičius – išskirtinė pastarųjų 50 metų laikotarpio
asmenybė Lietuvos miškininkų šeimoje, daugiau kaip 20 metų savo
darbinės veiklos paskyręs praktinei miškininkystės veiklai, dirbdamas
miškų ūkyje, antrą darbinės veiklos pusę (23 metus), kūrė ir vystė Lietuvos miškininkystės mokslą. Jo darbai tiek vienoje, tiek kitoje veiklos
srityse ir visuomeninėje veikloje yra įspūdingi.
Jubiliatas gimė 1931 m. balandžio 12 d. Šiaulių r. Paežerių kaime.
1947 m. baigęs Kuršėnų progimnaziją nutarė tapti miškininku ir įstojo
į Vilniaus miškų technikumą, kur 1950 m. gavo pirmąjį miškininko
diplomą. Antrąjį – aukštojo mokslo miškininko diplomą jubiliatas gavo
jau gerą laiko tarpą išdirbęs gamyboje. 1966 m. neakivaizdiniu būdu
baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą.
Meilė miškui ir noras tapti miškininku, paties jubiliato teigimu,
susiformavo dar vaikystėje, gyvenant netoli miško ir bendraujant su
eigulio sūnumi. Patriotizmo jausmą ir idėjas miškui įgijo technikume
iš tarpukario dėstytojų miškininkų.
Baigęs Miškų technikumą, J. Danusevičius savo, kaip miškininko,
darbinę veiklą pradėjo Nemenčinės miškų ūkio Paberžės, vėliau – Naujosios Vilnios girininko padėjėju. Šiose pareigose dirbo neilgai: nuo pat
pirmųjų darbo dienų Julius užsirekomendavo kaip gabus, iniciatyvus,
suprantantis miško gyvenimą jaunuolis, todėl neliko nepastebėtas
tuometinio miškų ūkio ministro Algirdo Matulionio. Tvarka ir pareigingumu garsėjantis jaunasis miškininkas greitai kilo karjeros laiptais. Tapęs girininku ir miškų ūkio ministro pavaduotojui B. Lukijanovui patikrinus jo darbą, paskirtas šio miškų ūkio vyr. miškininku, o po
5 metų (1955 m.) – Nemenčinės miškų ūkio direktoriumi. Netrukus
(1959 m.) jis paskiriamas naujai iš penkių miškų ūkių miškų pakraščių
įsteigto Jonavos miškų ūkio direktoriumi.
Toks staigus jauno specialisto kilimas karjeros laiptais rodo jo
išskirtinius miškininko ir puikaus darbų organizatoriaus, vadovo
gabumus. Dar vienas išskirtinis jubiliato bruožas – žingeidumas. Dirbdamas Jonavos miškų ūkio direktoriumi jis susidomėjo miškininkystės
mokslu ir įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą. Tam įtakos turėjo, o vėliau
ir jo mokslinio darbo vadovais tapo doc. P. Džiaukštas ir prof. M.
Vaičys. Įdomu tai, kad net keturi Jonavoje dirbę miškininkai apgynė
mokslo kandidatų disertacijas.
Dirbdamas miškų ūkio direktoriumi, J. Danusevičius surinko
reikiamą disertacijai praktinę medžiagą ir tai turėjo įtakos jam 1972 m.
pereiti dirbti į Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutą Miško
želdinimo skyriaus vedėju. Šiose pareigose jis dirbo net 23 metus iki 1995
m. Pasitraukęs į užtarnautą poilsį, nenutraukė ryšių su Miškų institutu,
dirbo konsultantu ir dabar aktyviai dalyvauja jo veikloje. Bendradarbia22
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vimas su šia miškų mokslo įstaiga tęsiasi ir iki šių dienų, sprendžiant
įvairius su miškininkystės mokslo sritimi susijusius klausimus.
Pradėjęs dirbti Miškų institute, J. Danusevičius baigė dar Jonavoje pradėtą darbą ir 1974 m. sėkmingai apgynė mokslų kandidato disertaciją, kuri 1993 m. buvo nostrifikuota į mokslų daktaro
laipsnį. Jo tyrimų kryptis – įvairių medžių rūšių sąveika mišriuose
medynuose, mišrių želdinių veisimas, medžių genetika, selekcija
ir sėklininkystė. Tęsdamas tyrimus tapo miško atkūrimo darbų
žinovu ir daugelio želdinių įveisimo ir jų priežiūros naujovių iniciatoriumi. Jis daug prisidėjo kuriant Lietuvos sėklinę miško bazę, veisiant rinktinių medžių sėklines plantacijas, bandomuosius želdinius
ir sprendžiant daugelį kitų klausimų susijusių, su miško selekcija ir
sėklininkyste. Jo iniciatyva įkurta ir iki šiol veikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinama patariamoji Miško genetinių
išteklių, sėklininkystės ir miškų atkūrimo ekspertų komisija.
Išnaršęs visus Lietuvos miškus, mokslininkas 1994–1996 m. atrinko
įvairių visų medžių rūšių genetinius draustinius, kurie vėliau buvo
patvirtinti. Sukūrė miško medžių sėklinio rajonavimo principus ir
parengė pirmąjį paprastosios pušies, paprastosios eglės ir paprastojo
ąžuolo sėklinį (dabar kilmių) rajonavimą, parengė ir vėliau buvo
patvirtinta spygliuočių medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo
programa, daugelį kitų miškų mokslui ir praktikai labai svarbių
darbų. Jis inicijavo Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centro
įkūrimą ir buvo nuolatinis šių darbų koordinatorius ir patarėjas, daug
prisidėjo prie Augalų genų banko įkūrimo, miško sėklininkystės ir
miško želdinimo teisės aktų rengimo.
Be mokslinio darbo J. Danusevičius dirbo ir pedagoginį darbą:
1986–2000 m. savo žinias jis perteikė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakulteto studentams. Vadovavo daugeliui studentų
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diplominių darbų, doktorantų mokslinėms disertacijoms, todėl
1992 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas.
Dirbdamas mokslinį darbą J. Danusevičius buvo aktyvus
įvairiose mokslinio gyvenimo srityse: dalyvavo daugelyje tarptautinių ir respublikinių konferencijų, pats organizavo įvairias
konferencijas, gamybinius pasitarimus, aktyviai bendravo su gamybininkais juos konsultuodamas.

Pažymėtini jo dideli nuopelnai, skleidžiant mokslo žinias: spaudoje
paskelbta beveik 400 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių,
organizavo tarptautinę IUFRO konferenciją, kurioje dalyvavo 25 šalių
atstovai. J. Danusevičius yra dviejų išradimų autorius, monografijos
„Pušies selekcija Lietuvoje“ autorius, vadovėlio „Miško želdinimas“ ir
leidinių „Miško sėklinės plantacijos“, „Kazlų Rūdos mokomoji miškų
urėdija“, „Retos rūšys Lietuvos miškuose“ ir „Miško želdintojo žinynas“
bendraautoris.
J. Danusevičiaus produktyvi ir įvairiapusiška gamybinė, mokslinė
ir visuomeninė veikla aukštai įvertinta valstybiniais ir kitais apdovanojimais: 1967 m. jam (amžiumi jauniausiam) suteiktas nusipelniusio miškininko garbės vardas, 1971 m. apdovanotas Garbės ženklo
ordinu, 2009 m. jam ir grupei bendradarbių skirta Lietuvos mokslo
premija, 2011 m. apdovanotas Generalinės miškų urėdijos medaliu
,,Auksinis ąžuolo lapas” ir kt.
Julius – žemaitis, todėl atkaklus, bet labai tolerantiškas kitų nuomonei, nedarantis skubotų ir neišbandytų sprendimų. Šeimoje be jo
dar yra net keturi miškininkai.
Sveikindami Julių Danusevičių su garbingu jubiliejumi linkime
stiprios sveikatos, dar daug metų išlikti energingu ir kūrybingu, aktyviu miškininkystės žinių ir patirties puoselėtoju ir, žinoma, ilgų, ilgų
gyvenimo metų.
Prof. habil. dr. Antanas Juodvalkis,
doc. dr. Vidmantas Verbyla

Atkurkime miškus
kokybiškesnius negu iškirtome
Dr. Julius danusevičius
Galiojantis Miškų įstatymas įpareigoja, nukirstą mišką atkurti per 3 metus. Specialistui pažvelgus, tai gana ilgas laiko tarpas, nes dėl kirtaviečių suvelėnėjimo, jų
apžėlimo puskrūmais ir krūmais bei menkaverčiais medžiais laikas negali būti ilgesnis. Mat, paminėtos augalijos pašalinimui ir sodinukų priežiūrai prisireikia daug
darbo sąnaudų ir lėšų. O mišką privalome atželdinti geresnį.

M

iškininkystės praktikoje žinoma, kad
miškus galima atkurti, puoselėjant
savaiminį žėlimą ar dirbtiniai želdinant, bei
taikant abu būdus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo,
jog savaiminis atželdymas paprastesnis ir pigesnis. Panagrinėkime tas viliones iš esmės.
Taikant savaiminį atžėlimą – mažesnės
pradinės darbo sąnaudos, mažiau suardoma
miško paklotė, sėjinukai patvaresni, nes jų
motininiai medžiai čia buvo prisitaikę prie
esamų augaviečių ir klimatinių sąlygų. Be to,
nereikia pirkti sėklų ar sodmenų bei jų sodinti,
susidaro įvairaus tankumo ir amžiaus dažnai
su pionierinėmis rūšimis mišrūs želdiniai.
Vienok, savaiminio miško atžėlimo būdas
turi daug trūkumų. Iš jų paminėtini: sausose

ar užmirkusiose augavietėse sunkiai želdosi
kultivuojamos medžių rūšys; nepalankios
meteorologinės sąlygos stabdo sėklų dygimą
(sudygsta 10–15 proc.) ir daigų išlikimą; retas
sėklinių metų dažnis su kuriuo būtina derinti
kirtimo laiką; plote netolygiai pasiskleidžia
sėklos, todėl susidaro aikštelės ar per didelio
tankumo dažnai artimos giminystės ir gausiai derančių medžių žėlinių lizdai; selekciniu
požiūriu nepagerinamas būsimas medynas;
įsiveisia menkavertės medžių rūšys, ypač tos,
kurių sėklos toli sklinda (drebulės, beržo,
blindžių ir kt.), dėl to sudėtinga žėlinius
papildyti pagrindinės rūšies sodmenimis;
neatžėlusius plotus tenka dirbtinai želdinti
sudėtingesnėmis sąlygomis, o pasodinus,

32 metų pušies želdiniai kirtavietėje buvusios
Jonavos miškų urėdijos Ąžuolynės girininkijoje
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Saugomos teritorijos

G

Po miško medyno iškirtimo želdosi eglutės lizdais buvusios Jonavos miškų urėdijos Ąžuolynės girininkijoje

sodinukus tuojau auklėti nuo stelbimo. Anot
Prienų šilo girininko, „Iškirtus pušyną, laukdami savaiminio žėlimo, praradome 15 metų,
o dabar daug sudėtingesnėmis sąlygomis tenka dirbtinai želdinti. Beje, posodinti želdiniai
jau siektų mano ūgį“. Siekiant atkurti kertamą
medyną žėlimu, tenka taikyti sudėtingus
rinktinius ar atvejinius kirtimus, kurie užtrunka 10 ir daugiau metų. Vis vien, praretinus medyną, be paklotės suardymo nevyksta
norimas žėlimas. Menkos kokybės medynuose želdosi taip pat menkos kokybės žėliniai.
Savaiminį miško žėlimą galima taikyti tik pirmos selekcinės grupės medynuose.
Dirbtinai želdant plynumose ar prieš
kirtimą sodinant po medyno danga, galima
panaudoti selekciškai pagerintus sodmenis,
pasirinkti vyresnio amžiaus puodeliuose
išaugintus sodinukus, pasirinkti optimalų
želdinių tankumą ir mišrinimo schemas, keisti kultivuojamą medžių rūšį, įveisti mišrius
želdinius, išsaugoti biologinę įvairovę geosisteminiu, ekosisteminiu, genetiniu bei rūšių
lygmenimis.
Įvertinus kas pasakyta, parenkant medynų atkūrimo būdą būtina atsižvelgti į:
- kertamo medyno kokybę, nes savaiminukai paveldės metinmedžius;
- augavietės sąlygas ir savaiminio žėlimo
galimybes;
- kirtavietės esamą paklotę, žolių, puskrūmių bei krūmų žėlimo tikimybę;
- kultivuotinos medžių rūšies žėlimo potencines galias;
- pionierinių medžių rūšių (baltalksnio,
blindės, drebulės, beržo) bei krūmų žėlimą;
- būsimo medyno tikslinę paskirtį.
Svarbiausia būsimo medyno tvarumas,
kokybė ir produktyvumas. Mes dažnai nusižiūrime į kaimynų taikomus metodus ir reikiamai neįvertinę aplinkybių, taikome pas
save. Taip ir su savaiminiu miško atželdymu.
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Sakome, kad Skandinavijoje savaiminis miško
atželdymas plačiai taikomas. Pažvelkime, gi,
ten visai kiti dirvožemiai ir augaviečių sąlygos.
Vienok, šiuo metu Skandinavijoje miškai
atželdomi selekcine sodinamąja medžiaga ar
atsivežta geresnių medynų. Jie perka sėklas
iš Baltarusijos ir iš mūsų geresnių medynų.
Mūsų duomenimis, po 40 metų pušies
želdiniai, įveisti sodinant, augimu pralenkė savaiminius žėlinius 38 proc., o sėjant – 10 proc.
Pažvelgus į miško atkūrimo situaciją
Lietuvoje matyti, kad miškas po iškirtimo
atkūriamas nepatenkinamai, ypač privačiuose
miškuose. Neapželdintų plynų kirtaviečių šalies miškuose iš viso susidaro apie 50 tūkst. ha,
tarp jų privačiuose miškuose – 30 tūkst. ha.
Privatūs savininkai nuo 1917 m. savaiminiam
žėlimui palieka apie 90 proc. plynų kirtaviečių.
Kasmet jie iškerta plynai per 9 tūkst. ha, todėl
neatželdintų kirtaviečių gali būti ne daugiau
18 tūkst. ha. Bendrai plynumos miško žemėse,
kuriose turėtų augti miškas, siekia 78 tūkst. ha,
tarp jų privačiuose miškuose – virš 45 tūkst.
ha. Situacija labai prasta. Prieš porą metų aš
pakartotinai siūliau taikyti miškų atkūrimo
monitoringą, tačiau miškų vadovybė nekreipė
dėmesio. Juk monitoringą įmanoma įdiegti
be papildomų išlaidų, pavedant vykdyti Valstybinės miško tarnybos kontrolės grupei,
kurioje dirba apie 100 kontrolierių. Laukti
kol savininkai patys supras miškų atkūrimo
reikšmę beviltiška. Būtina numatyti baudas
už nesavalaikį miškų atkūrimą.
Dirbtinam želdinimui turime visas galimybes – miškų žinybos medelynuose galima
įsigyti vertingus sodmenis, yra pakankamai
literatūros želdinių projektams sudaryti, visuomet galima gauti reikiamos informacijos
girininkijose. Privačių miškų asociacijai verta
organizuoti trumpalaikius kursus miško savininkams. Tad, želdinkime ir auginkime
vertingus miškus savo palikuonims.

arbingą 95 metų Jubiliejų miškininkas, pedagogas Povilas
Žlioba paminėjo 2021 m. kovo
13 d. Šia proga pateikiame Jo sudėtingo gyvenimo bei darbinės veiklos kai kuriuos akcentus.
Vyriausias Petro ir Marijonos Žliobų
sūnus Povilas gimė 1926 m kovo 13d. netoli Ukmergės prie Deltuvos esančiame
Gintarų kaime. Šeimoje be Povilo dar augo
du jaunesni broliai ir trys seserys.
Būdamas dvidešimties metų amžiaus
Povilo tėvas įstojo savanoriu į Lietuvos
kariuomenę, 1919–1920 metais dalyvavo
mūšiuose su lenkais, bolševikais ir bermontininkais. Savanoris iš valstybės gavo 10 ha
plyno lauko Deltuvos Paliepės dvaro I dalyje, vėliau pavadintu Gintarų kaimu. Laikui
bėgant Povilo tėvai dar įsigijo 12 ha žemės ir
jų ūkis padidėjo iki 22 ha, atsirado naujos perspektyvos ūkininkauti, plėsti sodybą.Visus
planus sujaukė sovietinės okupacijos. Povilo
tėvas 1944 m gruodžio 21 d. buvo areštuotas
ir 10 metų įkalintas Vorkutos lageryje. Tai
nebuvo vienintelė šeimos netektis. Valdžia
ėmėsi ūkio „išbuožinimo”. Buvo aprašytas visas turtas, atimti gyvuliai, paukščiai, išvežti
grūdai. Dėl kažkokių menkniekių 1946 m.
trejiems metams nuteista ir į Šilutės rajone
buvusią moterų koloniją išvežta Marijona
Žliobienė, o iš gimtųjų namų išvaryti vaikai
prisiglaudė pas netoliese gyvenusią tetą Oną.
Povilas Žlioba, baigęs Deltuvos pradinę
mokyklą, toliau mokėsi Ukmergės gimnazijoje. Kai tėvą suėmė, Povilas mokėsi, tuomet
jau pervadintos Ukmergės vidurinės mokyklos baigiamojoje klasėje. Dar besimokydamas mokykloje Povilas buvo susidomėjęs
miškininkyste, tad studijų pasirinkimas
buvo aiškus. 1945 m. liepos mėnesį du
draugai nuvežė dokumentus į Vilniaus universiteto miškų mokslų fakultetą. Studijos sekėsi gerai. Baigęs tris kursus, 1948 m.
pavasarį netikėtai į Povilo rankas pakliuvo
Ukmergės saugumo pažyma, adresuota
universiteto spec. skyriui. Supratęs, kad jo
dienos universitete suskaičiuotos, Povilas
pas rektorių prof. Zigmą Žemaitį paprašė jį
išbraukti iš studentų sąrašų. Pradžoje profesorius nesidavė į kalbas. Tik įtikinamai
paaiškinęs, kad jis nenori būti dėme universitetui, rektorius sutiko jį išbraukti su formuluote dėl „šeimyninių aplinkybių”.
Prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Povilas susirado darbą Aukštadvario žemės ūkio
mokykloje. Pradžioje viskas sekėsi gerai, bet
1950 m. pavasarį Povilą paėmė į kariuomenę,
kurioje ištarnavo 3,5 metų.

Jubiliejus
Saugomos teritorijos

Lietuvos savanorio sūnui miškininkui,
pedagogui Povilui Žliobai – 95 metai
Grįžęs į Lietuvą 1953 m. gruodžio 1 d., Povilas Kaune susituokė
su dar iš Aukštadvario laikų draugystę palaikiusia tremtinių šeimos
atstove Vanda Stočkute. Toliau tęsė studijas Miškų ūkio fakultete
tuometinėje Žemės ūkio akademijoje. 1956 metais baigęs studijas
ir gavęs miškų ūkio inžinieriaus diplomą, Povilas įsidarbino Miškų
tyrimo institute miškininkystės skyriuje jaunesniuoju moksliniu
bendradarbiu. Čia Povilui teko dirbti įvairius darbus: reikėjo išskirti
įvairius tyrimo barelius, pakartotinai juos matuoti, vadovauti laborantams. Povilo profesinis pasirengimas, kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas labai tiko kitiems, o pačiam Povilui šios charakterio savybės, išskyrus moralinį pasitenkinimą, kitų pokyčių nesuteikė.
Povilas per dešimt darbo metų institute nepalypėjo karjeros laiptais,
nepasiekė ženklesnės materialinės gerovės.
Tame pačiame pastate esančiame Kauno miškų technikume 1966
m. rudenį atsirado laisva dėstytojo vieta. Povilui pedagoginis darbas
buvo žinomas dar nuo Aukštadvario laikų. Be to, dirbdamas Miškų
institute, tris metus dirbo antraeilėse pareigose Miškų fakultete,
studentams vesdamas miško eksploatacijos bei medienos ir miško
prekių mokslo praktinius darbus, mokomąsias praktikas. Atlyginimas irgi beveik dvigubai didesnis. Dvejonių nekilo ir nuo rugsėjo
1-osios, Povilas tapo Kauno miškų technikumo miško eksploatacijos bei medienos ir miško prekių mokslo disciplinų dėstytoju. Taip
sutapo, kad dėstomas dalykas buvo gerai išnagrinėtas dirbant Miškų
fakultete. Praktiškai pažįstami geriausi galutiniai medienos sandėliai,
medienos perdirbimo cechai, žinomi miškų ūkiai, naudojantys
pažangiausias miškų kirtimo technologijas, todėl paskaitos Povilo
audtorijoje buvo skaitomos ne iš vadovėlių, bet daugiau iš Gyvenimo
knygos. Jo kabinete buvo daug didaktinės medžiagos, praktiniams
darbams sukauptas nemažas medienos pavyzdžių kiekis, įrankiai tų
pavyzdžių atnaujinimui ir, svarbiausia, tais eksponatais laisvai galėjo
naudotis moksleiviai. Povilas siekė moksleivius išmokyti savais metodais. Kadangi technikumas turėjo vidurinės mokyklos statusą, tad
paskaitų metu moksleiviai buvo apklausiami, vertinant pažymiu. Ir
čia Povilas, skirtingai nei dauguma dėstytojų, nerašė dvejetų. Pas jį
kiekvienai temai buvo nustatytas minimumas teigiamam pažymiui
ir moksleiviai turėjo tą žinių minimumą pasiekti.
Daugumai moksleivių ilgam atmintyje išliko eksploatacijos mokomoji praktika – trijų dienų ekskursija maršrutu: Žemaičių plentu
pasiekiant Palangą, vėliau Nidą, o atgal panemunės keliais į Kauną. Jos
metu buvo susipažįstama ne tik su profesiniais objektais – galutiniais
medienos sandėliais, medžio apdirbimo cechais, kirtimo technnologijomis, miško sakinimu, bet didelis dėmesys buvo skiriamas Lietuvos gamtai, istorijai. To meto mokyklose Lietuvos istorija buvo tabu,
praktiškai jos niekas objektyviai nemokė. Lankant piliakalnius, pilis,
kitas istorines vietoves, moksleiviai sužinodavo apie Lietuvos istorijos
tarpsnius, taip gaudami žinių apie mūsų tautos praeitį.
Be tiesioginio dalyko dėstymo, technikumo dėstytojai turėdavo
jiems priskirtą akdeminę grupę, kurią nuo pirmo iki paskutinio kurso
globodavo. Kas savaitę buvo privalomi grupių susirinkimai, kuriuose pagal iš anksto sudarytus ir patvirtintus auklėjimo planus turėjo

vykti teminiai pokalbiai. Planuose buvo tokie skyriai, kaip komunistinis auklėjimas, socialistinis auklėjimas, ateistinis auklėjimas ir t. t.
Kuria linkme pokalbis nukrypdavo – grupės vadovo sąžinės reikalas, tačiau grupės vadovo auklėjimo žurnale tai turėjo atitikti visus
reikalavimus. Auklėjamos grupės moksleiviai su vadovu paprastai
suartėdavo ir tas ryšys išlikdavo ir baigus mokyklą. Tokių grupių per
22 darbo metus technikume Povilas išleido keturias.
Povilas su žmona Vanda užaugino dukrą Dalią, kuri su vyru Albertu gyvena Kanadoje, sūnus Paulius gyvena Vilniuje. Džiaugiasi
trimis anūkais: Indre, Pauliumi ir Arūnu. Indrė profesoriauja Helsinkio universitetuose.
P. Žliobą visą gyvenimą lydėjo daina. Kažkada jis yra pasakęs:
„gyvenu ir dainuoju, gyvensiu kol dainiuosiu.“ Įvairių kolektyvų
sudėtyje jam teko dalyvauti visose šalies Dainų šventėse (iškyrus
kariuomenės laiką), nevengdavo ir bažnytinių chorų. Šiuo metu
tremtinių choro „Ilgesys“ bei Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos chorų dalyvis.
2014 m. mirus žmonai, Povilas liko vienas, nors vienišu nesijaučia.
Jį lanko vaikai ir anūkai, sulaukia skambučių iš buvusių mokinių,
sveikinimų iš buvusių auklėtinių, prenumeruoja spaudą, skaito knygas. Povilą galima sutikti įvairiuose Kauno miesto renginiuose, knygų
pristatymuose. Jis yra sakęs: „Jeigu kas paklaustų, kiek miškininkų
man teko išugdyti, tai būtų gal virš poros tūkstančių. Jiems pasakojau,
dėsčiau, vedžiau ekskursijas, jie tai prisimena, geru žodžiu palabina.
Susitinku su mokiniais, daug kas domisi įvairiais klausimais, reikia
paskaityti, pasižiūrėti, tai daryti mėgstu. Mano internetas yra knygos.”
Linkime ir toliau Povilui gyvenimo keliu žengti su daina, būti
sveiku ir aktyviu.
Algirdas Rutkauskas,
Gintautas Gindrėnas
2021 Kovas–balandis
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Miškininkas Juozas Skaisgiris –
aktyvus tarpukario Lietuvos kūrėjas
Algirdas brukas

Š

iemet sukanka 120 metų kaip gimė
Juozas Skaisgiris – aukščiausias pareigas valstybinėje tarnyboje ir visuomeninėje veikloje tarpukario Lietuvoje pasiekęs miškininkas.

Jaunystė ir darbas
iki sovietinės okupacijos
Juozas Skaisgiris gimė 1901 m. kovo
mėn. 9 d. Bažnytgirio kaime, Jankų valsčiaus,
Šakių apskrities. Jis buvo paskutinysis 7
vaikus auginusių vidutiniokų ūkininkų
Marijonos ir Jurgio šeimoje. Jaunėlį tėvai
nusprendė leisti į mokslus. Jų pradžia
Griškabūdžio liaudies mokykloje, vėliau –
Kybartų imperatoriškoji gimnazija, galiausiai – Marijampolės „Žiburio“ gimnazija.
Tačiau paklusęs nepriklausomybės varpų
šauksmui, Juozukas iš 6-os gimnazijos klasės
1919 m. pirmomis dienomis išėjo su vyresnių
klasių gimnazistais savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę. Paskirtas į Panemunės
puskarinikių mokyklą, kiek vėliau perkeltas
į naujai įsteigtą Karo mokyklą Kaune. Baigęs
mokyklą ir gavęs jaunesniojo leitenanto
laipsnį, buvo paskirtas į Kauno raitelių pulką,
raitųjų žvalgų būrio vadu. Dalyvavo kariniuose veiksmuose Latvijoje, Vilniaus, Varėnos,
Vievio, Širvintų, Giedraičių apylinkėse. 1922
m., paėmęs 4 mėnesių atostogas, pasiruošė
ir Kauno Aušros gimnazijoje tų metų pabaigoje eksternu išlaikė gimnazijos baigimo
egzaminus. 1923 m. savanoriškai „partizanavo“ Klaipėdos krašto prijungimo prie
Lietuvos operacijoje pasivadinęs Adolfu
Balsiu. Tų pačių metų liepos mėnesį demobilizavosi turėdamas vyresnio leitenanto
laipsnį ir įstojo į Lietuvos universiteto Gamtos–matematikos fakulteto Agronomijos–
miškininkystės skyrių, kuris 1924 m. pertvarkytas į Dotnuvos žemės ūkio akademiją.
Dar Kaune suartėjo su prof. Povilu Matulioniu tapusiu pirmuoju akademijos rektoriumi
ir palaikė gan artimus santykius iki profesoriaus mirties 1934 m. Mokslus baigė 1926 m.,
priešdiplominę praktiką atliko Sedos miškų
urėdijoje pas žinomą urėdą Marijoną Daujotą,
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Juozas Skaisgiris –
XIX Vyriausybės Žemės ūkio ministras

dirbdamas girininko be girininkijos pareigose. Čia ir toliau labai sėkmingai tęsė darbą.
Tad M. Daujotas, išvykdamas dėstytojauti į
Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą jauną
specialistą paskyrė urėdo pavaduotoju.
Trūkstant mokslus baigusių specialistų, gabus diplomuotas jaunuolis greitai pastebėtas
ir Miškų departamente. 1928 m. gegužės 1 d.
J. Skaisgiris gavo paskyrimą dirbti Raseinių
urėdu. Čia galima sakyti suklestėjo tiek
profesinė, tiek visuomeninė jo veikla. Tad
1933 m. kovo 1 d. pakviestas į Žemės ūkio
ministerijos Miškų departamentą inspektoriaus pareigoms, o nuo tų pat metų lapkričio
1 d. skiriamas vyriausiuoju inspektoriumi.
Nuo 1935 m. sausio 1 d. J. Skaisgiris – Miškų
departamento vicedirektorius, kuravęs miško eksploataciją, medienos prekybą, Miškų
departamento lentpjūvių ir kitų įmonių
veiklą, tarptautinius departamento ryšius,
medienos ir medžio gaminių eksportą bei
importą. 1937 m. lapkričio 1 d. paskirtas
Žemės ūkio ministerijos generaliniu sekretoriumi, nuo 1938 m. kovo 28 d. – viceministru,
o 1938 m. gruodžio 8 d. pasiekia aukščiausią

karjeros valstybinėje tarnyboje tašką – XIX
vyriausybėje paskiriamas Žemės ūkio ministru. Bet po keturių mėnesių dėl politinių
priežasčių kritus vyriausybei vėl skiriamas
generaliniu šios ministerijos sekretoriumi.
Čia reiktų pabrėžti, kad įvairiausių to laikotarpio peripetijų (dažnos ministrų kaitos,
vieno ministro sunkios ligos, kito darbo ir
premjeru ir Žemės ūkio ministru) J. Skaisgiris
praktiškai dirbdamas generaliniu sekretoriumi, ėjo ir ministro pareigas. Atgavus Vilniaus
kraštą, J. Skaisgiris buvo įgaliotas ministro
teisėmis perimti krašto miškus, medienos
perdirbimo įmones ir mokslo įstaigas. Čia jis
dirbo kartu su Antanu Merkiu ir Kaziu Bizausku. Prasidėjus bolševikinei invazijai, Justo
Paleckio dekretu 1940 m. birželio 20 d. iš
pareigų jis atleidžiamas ir grįžta dirbti į Miškų
departamentą vyresniuoju inspektoriumi.
Tačiau nepraėjus nė mėnesiui jau su pirmąja
represijų banga 1940 m. liepos 12 d. suimamas ir uždaromas Kauno VSD kalėjime.
Arešto orderio, kurį pasirašė ką tik paskirtas Saugumo departamento direktoriumi
Antanas Sniečkus, 9-tas numeris rodo, kad
jis buvo priskirtas elitiniams sovietinės santvarkos priešams, nors pagal atliekamo darbo
pobūdį taip neatrodė. Matyt tai nulėmė aktyvi J. Skaisgirio kaip visuomenininko veikla.

Visuomeninė veikla
Dar studijuodamas universitete 1923
m įstojo į studentų tautininkų korporaciją
„Neo Lithuania“, o 1924 m. pabaigoje įsteigė
Lietuvių tautininkų korporaciją „Jaunoji Lietuva“ ir tapo jos valdybos pirmininku. 1925
m. įstojo į Šaulių Sąjungą, 1928 m. paskirtas
tautinės apsaugos organizacijos „Geležinis
vilkas“ Raseinių apskrities vadu. 1930 m.
paskiriamas Raseinių apsk. Šaulių sąjungos
valdybos nariu, o 1938 m. šios sąjungos Centro tarybos nariu. 1934 m. kovo 1 d. priimtas į Lietuvos tautininkų sąjungą (LTS) ir tų
pat metų gale Ministro pirmininko Juozo
Tūbelio nutarimu skiriamas Kauno II apygardos (miesto) LTS Valdybos pirmininku. 1939
m. liepos mėn. prezidento Antano Smetonos
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sprendimu skiriamas tautinės organizacijos
„Jaunoji Lietuva“ vadu ir kartu LTS vyriausios
valdybos nariu su sprendžiamojo balso teise.
Juo buvo iki sąjungos uždarymo prasidėjus
sovietinei okupacijai. Be dalyvavimo šiose
daugiau politinio pobūdžio organizacijų
vadovaujančių struktūrų veikloje J. Skaisgiris
dar veikė ir profesinio pobūdžio organizacijose: buvo renkamas į Lietuvos miškininkų
sąjungos valdybą bei į Medelių sodinimo ir
globojimo centrinį komitetą.

Indėlis į miškų ūkį
Pagal tuometinę tvarką diplominį darbą
J. Skaisgiris apsigynė jau dirbdamas gamyboje – 1930 m. Jo tema buvo aktuali visoms
urėdijoms: „Miško medžiagos gaminimas
Lietuvoje ūkiniu būdu, jo patobulinimas ir
ateities perspektyvos“. Su šiuo metodu pradėta
eksperimentuoti tik 1926 m. Jis, esant toms
pačioms kirtimų apimtims, esminiai didino
valstybės pajamas iš miškų ir leido papildomai
užsidirbti patiems miškininkams. J. Skaisgiris
dalyvavo eksperimente, vadovaujant jo vykdytojui urėdui M. Daujotui ir tapo įsitikinusiu
iki šiol išlikusio kompleksinio ūkininkavimo
miškuose šalininku. Dirbdamas departamento vicedirektoriumi ir ministerijos generaliniu
sekretoriumi kartu su nauju Departamento
vadovu Antanu Rukuiža planavo visas progresyvias miškų ūkio gerinimo reformas ir rėmė
jų įgyvendinimą. Galima būtų suminėti Miško
želdinimo ir medžioklės fondų įkūrimą, eigulių darbo apmokėjimo sutvarkymą, prekybos mediena tvarkos pakeitimą, užkardant

Prezidentas A. Smetona su miškininkais. Iš kairės: A. Smetona, Kauno urėdas J. Čerkeliūnas,
adjutantas plk. leitenantas T. Šakmanas, viceministras J. Skaisgiris,
miškų departamento direktorius A. Rukuiža; stovi Užulėnio valstybinio miško girininkas. 1938 m. vasara

korupcijos galimybes ir buvusias lengvatas
medienos pirkliams, trūkstamos medienos
medžio perdirbimo įmonėms įvežimą iš užsienio (daugiausia iš Rusijos), terpentino ir kanifolijos fabriko įsteigimą Alytuje, valstybės
pajamų didinimą iš medžio gaminių eksporto,
tarptautinių ryšių miškininkystės ir medžio
pramonės srityje išvystymą.

Veiklos ir darbų įvertinimas
Už dalyvavimą nepriklausomybės kovose ir Lietuvos kariuomenės kūrime, reikšmingą indėlį kitų valstybinių struktūrų ir

Raseinių apskrities Šaulių sąjungos valdyba 1930 m. Juozas Skaisgiris stovi centre

visuomeninių politinių organizacijų kūrimą,
jų veiklos vystymą bei nuopelnus Lietuvos miško ūkiui J. Skaisgiris apdovanotas
Kūrėjų–savanorių, Klaipėdos išvadavimo
bei Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio
medaliais ir Gedimino IV laipsnio bei Vytauto III laipsnio ordinais.

Sovietmečio gniaužtuose
Po maždaug pusmetį trukusių sekinančių tardymų 1941 m. sausio 13 d. sukurpta tokia kaltinamoji išvada: kaltas pagal
Rusijos federacijos Baudžiamojo kodekso
tris straipsnius: – už pagalbos tarptautinei buržuazijai teikimą; – už dalyvavimą
kontrrevoliucinėse organizacijose; – už aktyvią kovą su darbininkų klase bei revoliuciniu
judėjimu. Konkrečiai šiuos kaltinamuosius
lozungus įrodė: priklausymas fašistinei tautininkų partijai, esant vienam jos vadovų,
vadovavimas Lietuvių tautininkų jaunimo
sąjungai „Jaunoji Lietuva“ bei karinių kadrų
Šaulių sąjungoje ruošimas. Išvada baigiama
pasiūlymu – bylą perduoti SSRS NKVD Ypatingajam pasitarimui Maskvoje, kuris už padarytus „nusikaltimus“ davė 8 metus lagerio.
Iš Kauno išvežtas 1941 m. balandžio 1 d. ir po
2 savaičių kelionės atsidūrė Pečioros lageriuose, kur kalinimo sąlygos karo metais buvo
itin sunkios ir žiaurios. 1943 m. leisgyvis,
kaip jau netinkamas fiziniams darbams iš lagerio paleidžiamas ir ištremiamas į Baškiriją,
kur pradžioje dirbo miško pramonės ūkyje,
vėliau vyresniuoju melioratoriumi. Sovietinis
saugumas 1946 m. kovoje su lietuviška rezis2021 Kovas–balandis
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J. Skaisgiris – Kauno sunkiųjų darbų
kalėjimo 124 kameros kalinys, 1940 m.
Baudžiamosios bylos nuotr.

Baigiamieji štrichai
Šių eilučių autoriui teko garbė pažinti Juozą
Skaisgirį vos pradėjus miškotvarkininko karjerą
1961 m, kai jam jau buvo 60 m. Darbas skirtinguose
įstaigos padaliniuose ir amžiaus barjeras nežadėjo
kokių nors artimesnių santykių. Tačiau keli epizodai nulėmė kitaip. Kai parašiau bene pirmą rimtesnį
straipsnį į „Girias“ dėl buvusių metodinių trūkumų
miškotvarkos darbuose, netikėtai J. Skaisgiris, kaip
atrodė, be jokios priežasties pasikvietė pasikalbėti.
Pokalbis buvo labai šiltas. Senasis kolega pagyrė
už publikaciją, atkreipė dėmesį į dar diskutuotinus dalykus, davė keletą patarimų ir svarbiausia
siūlė nesustoti, nes tokiu būdu ir galėsime savo
darbe siekti realaus progreso ir gerinti Lietuvos

antano skaisgirio archyvo nuotraukos

tencija ieškodamas įvairių įsiskverbimo
į pogrindį būdų organizuoja tremtinio
sugrįžimą į Kauną tikėdamasis jį panaudoti savo juodiems tikslams. Prasidėjo
ne tik nuolatinis sekimas, bet ir verbavimas įvairiais metodais į išdavikų gretas,
kuriam neįtikėtinų valios pastangų dėka
Juozas nepasidavė. Paskutinis Kauno
MGB bandymas buvo 1948 m. pavasarį
– suplanuota sudėtinga čekistinė operacija, imituojant miškotvarkos kontoros
„Lesprojekt“ kasos apiplėšimą, į kurios
pinkles, kaip plėšikų talkininkas, turėjo
būti įveltas miškotvarkoje įsidarbinęs
J. Skaisgiris. Tačiau dėl didvyriškumą
parodžiusio vyriausio kontoros buhalterio Vlado Laurišo, neutralizavusio vieną

„plėšiką“ ir užsikirtus kito ginklui, operacija žlugo,
provokatoriai pabėgo, palikę tris niekuo dėtų
žmonių lavonus (inž. Petro Svilo, mašininkės Antaninos Kazlauskienės ir technikės Apolonijos
Rinkevičiūtės). Praėjus vos trims savaitėms po
šios sužlugusios operacijos, J. Skaisgirį 1948 m.
gegužės 21 d., vėl išvežė į tremtį. Tik dabar su visa
šeima – žmona Stase ir trimis vaikais (Vytautu,
Daiva ir Antanu). Krasnojarsko krašto taigoje Juozas dirbo miško sakintoju, meistru ir techniniu
vadovu. Paleistas 1958 m. grįžo į Lietuvą. 1959
m. vėl įsidarbino miškotvarkos įmonėje ir joje
dirbo miškotvarkos būrių vadovu ir miškotvarkos
projektų autoriumi iki išėjimo į pensiją 1970 m.
Parašė 9 miško įmonių miškotvarkos projektus,
tame tarpe 2-iems miškų ūkiams Irkutsko srityje,
kurių bendras plotas buvo apie 1,3 mln. ha. Lietuvos miškų ūkiams ruošti J. Skaisgirio projektai ilgą
laiką naudoti kaip pavyzdiniai. Iš jų žinių sėmėsi
jaunų pokarinių miškotvarkos specialistų karta.

J. Skaisgirio šeima tremtyje 1950 m., Pervomajskoje, Krasnojarsko krašte. Iš kairės stovi duktė Daiva, J. Skaisgiris,
sūnūs Antanas ir Vytautas, sėdi žmona Stasė. Antano Skaisgirio pusbrolio Juozo Skaisgirio nuotrauka
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miškų ūkį. Toks paskatinimas įsiminė ir teikė
įkvėpimo vėlesniam darbui ir gyvenimui. Kaip
žmogus J. Skaisgiris pasižymėjo išskirtiniu
inteligentiškumu, vidine kultūra ir kartu paprastumu, o kaip specialistas – atsakingumu ir
aukščiausia kvalifikacija.
Juozas Skaisgiris mirė 1977 m. sausio 25
d. Palaidotas Kauno m. Romainių kapinėse.
Atsisveikinti su Juozu be giminių tada atėjo
Miškotvarkos instituto darbuotojai, keliolika
senosios kartos miškininkų. Po mirties liko
ne turtai, o atlikti darbai ir tėvų pavyzdžiu
išugdytos atžalos. Atgavus nepriklausomybę,
sūnus Antanas tėvo atminimą įamžino dviejų leidinių sulaukusioje knygoje „Laisvės
praradimo kaina“ (viršelio nuotr. apačioje),
nemaža publikacijų apie J. Skaisgirį buvo
periodinėje spaudoje. A. Stulginskio vardo
Žemės ūkio universitete jo artimieji buvo
įsteigę Juozo Skaisgirio vardo stipendiją Miškų fakulteto studentams.
Visoms Skaisgirių šeimoms būdingos
patriotizmo, darbo valstybinėse tarnybose
ir aktyvios visuomeninės veiklos tradicijos.
Tą veiklą pradėjo dar XIX a. Juozo tėvas Jurgis, kuris, kaip vietos ūkininkų atstovas, dėjo
didžiules pastangas XX a. pradžioje įkuriant
Zanavykijoje Paluobių parapiją. Šiuo metu
ryškiausia Skaisgirių giminės atstovė Jo Ekscelencijos LR prezidento Gitano Nausėdos
vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Juozas Skaisgiris yra
ryškiausias šios giminės šviesulys. Lietuvos
tvirtybė glūdi panašių žmonių, o gal teisingiau būtų sakyti panašių, tradicines vertybes
saugančių, šeimų gausoje.

mums rašo

Miškų ir medienos prekybos platforma.
Parduok brangiau!

www.miskoaukcionas.lt
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LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI.
Kurtinys (Tetrao urogallus L.)

Vytauto knyvos nuotrauka

selemonas paltanavičius

D

idžiausias... slapiausias... dabar prie viso to turėtume pridėti
epitetą „rečiausias“, nes tai kurtiniui labai tinka. Lietuvos
pakraščių giriose išlikusi rūšis, mūsų gamtos senbuvė,
nepaliauja stebinti ir vilioti nors kartą išvysti ją gyvai. Žinome, kad tai
nepavyks daug kam, o dar turime suprasti ir tai, kad to siekti neverta.
Paties kurtinio labui. Tačiau žinoti apie šį paukštį privalu.
Taigi, kurtinys – vištinių būrio, tetervinių paukščių šeimos atstovas, išsiskiriantis ypatinga išvaizda, stotu, spalvomis. Atrodo, kad jį
pirmieji atrado medžiotojai, nes kas dar be jų būtų taip pavadinęs –
kurčiu paukščiu? Iš tikro, jo pavasarinės giesmės vienas iš elementų
– keletą sekundžių trunkantis paskutinis akordas, džeržgiantis
šnypštimas, atliekamas paukščiui apkurtus. Tuo naudodavosi
medžiotojai, sėlinantys prie grojančio kurtinio, jie ir davė vardą,
kuris daugelyje Europos kalbų skamba panašiai – kurtinys. Tiesa,
vokiečiams tai „senovinė arba sengirės višta“, prancūzams – didysis
tetervinas, latviams ir estams – „miško paukštis“.
Kaip ir daugeliui kitų vištinių paukščių, kurtiniams būdingas lytinis
dimorfizmas: patinas ir patelė skiriasi dydžiu, išvaizda, spalvomis. Todėl
jų išvaizdos aprašymai turi būti taip pat skirtingi. Suaugęs patinas pilka
su smulkiu marguliu nugara, pilka galva ir kaklu, pilkai rudomis su juodu raštu sparnų plunksnom, pasmakry esančia „barzda“ ir žaliu pagurkliu. Krūtinė šviesesnė, su baltom dėmėm. Kojos plunksnuotos iki pirštų,
nagai su raginėm ataugėlėm – lyg šukomis. Snapas balzganas ar gelsvas.
Patelės kūno viršus margas, čia iš pilkos, juodos ir rusvos spalvų sukurtas spalvų raštas, slepiantis ją perėjimo metu. Kurtinės pagurklis ryškiai
rudas, lygus, kūno apačia išmarginta skersinėm dėmelėm.
Kurtinys patinas sveria iki 5 kilogramų, jo sparnų tarpugalis
skrendant gali siekti iki 1,3 metro. Patelė sveria 2,5–3 kilogramus,
sparnų tarpugalis iki 1 metro. Be jokios abejonės, tai yra vienas
didesnių mūsų girių paukščių.
Kurtinio buveinė – spygliuočiai ir mišrūs miškai, ypač prie
aukštapelkių ar pereinamojo tipo pelkių. Jie gali lankytis prie
kirtaviečių, gaisraviečių, kur pavasarį randa šviežių augalų. Ant
miško kelių išskrenda lesioti virškinimui būtinų akmenukų. Nors
daugelio įsivaizdavime kurtinys yra sengirės paukštis, iš tikro jis
nemėgsta labai uždarų medynų. Šiaip kurtiniai sėslūs, sužieduoto
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patino kurtinio rekordinis skrydis nuo buveinės – 30 kilometrų,
tačiau tokie atvejai labai reti. Paprastai visus metus jie laikosi keleto
kilometrų spindulio teritorijoje. Patinų ir patelių teritorijos skiriasi.
Didžiausios įtakos tam turi jų vaidmuo populiacijoje.
Dabar kurtiniai gyvena miškuose, esančiuose šalies pakraščiais.
Vidinėse giriose jų nebelikę, išskyrus Šimonių ir Karšuvos giriose
dirbtinai formuotų mikropopuliacijų liekanas.
XIX a. viduryje kurtiniai dar gausiai gyveno Kazlų Rūdos girioje,
tačiau nutiesus geležinkelį, čia buvo sparčiai išnaikinti. Pasak Tado
Ivanausko, 1905 m. vienas kurtinys buvo nušautas Žaliosios girioje, o Šimonių girioje paskutiniai vietinio girininko sumedžioti po
1914 m. Raseinių apskrityje jų būta dar XIX a. pabaigoje. Smalininkų
girioje vokiečių ornitologo F. Tišlerio duomenimis, 1908 m. buvo 50
kurtinių, o 1926 m. – 35 „grajinantys“ kurtiniai.
Po tuoktuvių patelė toliau nuo tuokvietės duobutėje po medžio
šaka, švirtusiu medžiu padeda iki 10 kiaušinių. Jie vištos kiaušinio
dydžio, rusvi, su taškais ir dėmėmis. Juos patelė peri 26-29 dienas.
Perinti patelė yra labai patikli, pasitikinti savo spalva. Ankstyvi
miškų lankytojai, miško darbų vykdytojai labai dažnai jas nubaido ir
taip pražudo dėtis. Labai nesaugioje aplinkoje esantis kurtinės lizdas
visada supamas natūralių pavojų – dėtį gali sunaikinti lapė, kiaunė,
mangutas, šernas ar kranklys. Ne menkesnė tikimybė žūti ir perinčiai
patelei. Kurtiniukai būna ryškiai ruda juosvai išmarginta nugara,
balzgana kūno apačia. Dviejų savaičių jie jau nevikriai skrenda.
Kol patelės augina jauniklius, patinai pradeda keisti savo pavasarinius apdarus, šertis – slapstosi pelkių tankmėse, krūmynuose. Tuo
metu jie, sakytum, pradingsta, nebūna pastebimi. Patino kurtinio pasaulis ir taip atrodo įdomiai: antai, visą žiemą jie maitinasi išimtinai
pušų spygliais. Galima tik stebėtis, kaip tokio dydžio paukštis išgyvena
misdamas vienodu nemaistingu lesalu. Tiesa, paukščiai pasirenka tik
kai kurias „skanias“ pušis ir per kurį laiką jas gerokai nuplikina, tuo tarpu greta esančių pušų spygliai lieka nepaliesti. Po maitinimosi medžiais
galima gausiai rasti „cigarų“ – piršto dydžio kurtinio išmatų, sudarytų
iš spyglių. Patelės lesa pelkės augalus, šakelių galiukus, pumpurus. Jaunikliai lesa vabzdžius, vėliau vasarą uogas, sėklas, lapus.
Kurtinys buvo senovinių medžioklių objektas, oficiali jo medžioklė
uždrausta seniai. Sovietmečiu kasmet keletas kurtinių būdavo leidžiama sumedžioti „svarbiems žmonėms“. Šiandien net negalėtume
įsivaizduoti kurtinio medžioklės, nes ši senovinė rūšis labai reta, o jos
gyvenamos buveinės naikinamos tiesiog akyse. Kas laukia kurtinių?
Grėsmių jiems daug. Visų pirma, tai miškų kirtimas, trikdymas,
plėšrūnų ir ypač – kranklių nenatūrali gausa. Daug žalos padaroma
bandant fotografuoti paukščius jų tuokvietėse (nors to daryti be leidimo negalima) ar paukščius gaudant juos „tirti“, nors tokio lygio
„tyrimams“ Lietuvoje jokio poreikio nėra.
Kurtinių populiacijai gelbėti ir atkurti Viešvilės gamtiniame
rezervate įsteigtas kurtinių veislynas, kuris turi pirminį motininį
besiveisiančių paukščių pulką. Tiesa, pats veisimas ir ypač kurtinių
grąžinimas į laisvę regimų rezultatų nedavė; tam, matyt, reikia kur kas
gausesnės veisiamų paukščių bandos ir didesnių veisimo apimčių.
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Tetervinas (Lyrurus tetrix)

autoriaus nuotrauka

I

š negausios miško vištinių paukščių įvairovės tetervinas
išsiskiria, visų pirma, savo dailumu, kūno formomis ir spalvom. Be to, tetervinas yra garsus savo pavasarinėm giesmėm
ir nesunkiai pastebimas, nes mėgsta tupėti beržų viršūnėse ar
išskristi į pamiškių laukus akmenėlių lesioti. Žinoma, mūsų regima
šio paukščio gyvenimo pusė jam pačiam nėra svarbiausia.
Tetervinas – miško ir aukštapelkės, tarpumiškių atvirumų
paukštis, vengiantis brandaus miško masyvų; jį lengviau rasi vietose, kur tarp pelkučių, pievų įsiterpia mišraus miško sklypai, o
juos keičia retmės ir plynumos. Jo buveinės sudėtine dalimi gali
būti smėlėtam kraštovaizdyje atsivėrusios kirtavietės, kurios dėl
greitų pokyčių (užaugant sodintais medeliais, jos išnyksta) naudojamos fragmentiškai ir neilgai. Profesorius Tadas Ivanauskas teigia,
kad tetervinų buveinėms daug žalos padarė melioracija ir atvirų
pievų sunaikinimas. Žemėnaudos situacija nuo tų laikų (taigi, per
100 metų) pasikeitė iš esmės, o miškų naudojimas tapo visai nepriimtinas tetervino populiacijai. Todėl ši rūšis įrašyta į saugomų
sąrašus (Raudonąją knygą); atrodo, kad ši teisinė priemonė, nedavusi
postūmio jokiems praktiniams apsaugos ir išsaugojimo veiksmams, iš
esmės buvo bevertė – tetervino populiacija drastiškai nyksta, gali būti,
kad mūsų kartai teks fiksuoti visišką šios rūšies egzistavimo baigtį.
Kuo ypatingas tetervinas ir kodėl jo populiacija nyksta taip
sparčiai? Kas turėjo atsitikti, kad sėsliai gyvenančios savo krašto
rūšies nesugebėjome išsaugoti nuo tokio likimo?
Pirmiausia – apie patį teterviną: rūšiai būdingas ryškus lytinis
dimorfizmas: patelė spalvomis primena kurtinę, tik jos pagurklis
ne rudas, o margas, ji neturi baltų dėmių sparnuose ir pečių plote. Ji
kur kas mažesnė, sveria iki 1 kilogramo, tačiau tuo nežymiai skiriasi
nuo patino, kurio svoris siekia 1,2 – 1,3 kilogramo.
Žinoma, patinas yra puošnus – juodas, baltu pauodegiu, ryškiai
raudonais antakiais ir išlenktom ilgesnėmis kraštinėm uodegos
plunksnomis. Visa uodegos forma geriausiai matoma tuoktuvių metu, kai tetervinas ją išplečia. Kojos iki pat nagų plunksnuotos, o nagai
su savotiškom raginėm šukomis.
Tetervinas atsargus, baikštus, pastabus ir be gero žiūrono jo
neapžiūrėsi. Visą vasarą jie lyg pradingsta – tuo metu patinai jau
šeriasi ir slapstosi pelkių pakraščių krūmynuose, patelės peri, vedžioja
jauniklius. Tik nuo rudens vidurio jie regimi dažniau – tada visi
paukščiai išskrenda į atviras vietas, dirvas akmenukų (vadinamųjų
gastrolitų arba „skrandžio akmenukų“) lesioti. Jie tetervinams, kaip
ir kitiems vištiniams paukščiams, skrandyje būtini standaus augalinio maisto smulkinimui. Dažną vėsesnį antrosios rudens pusės
rytą patinai burbuliuoja, tiesa – neintensyviai, kitaip nei pavasarį.
Žiemą tetervinai nuo pelkių kupstų lesa spanguolių ir kitų augalų
lapus, spanguoles, taip pat stebimi beržuose, kur lesa pumpurus ir
žirginius. Sniege kartais galima aptikti jų guolius; giliasniegėmis ir
šaltomis žiemomis taip jie išvengia speigo.
Vasarį tetervinų patinai išskrenda į aukštapelkių plynes, ant miško
kalvelių, į lauko dirvonus – tuo metu galima rasti jų pėdomis išrašytą
sniegą, o anksti rytą išgirsti čiukšėjimą ir burbuliavimą. Stojus nepalankiems orams, jie kuriam laikui būsimose tuokvietėse nesilanko. Tikrosios tuoktuvės prasideda kove ir savo intensyvumą pasiekia balandžio
viduryje. Patinai į savo tuokvietes atskrenda ir burbuliuoja iki birželio.

Balandžio gale tetervos ant žemės, po eglutėmis, tarp žolių, o
kartais – labai atvirai duobutėje pradeda dėti pilkai rusvus smulkiai
dėmėtus kiaušinius. Pilnoje vadoje jų gali būti iki 10-12, juos viena
patelė peri 24-28 dienas. Išsiritę jaunikliai greitai palieka lizdą ir
seka motiną. Būdami savaitės amžiaus, jaunikliai jau užskrenda ant
žemesnių šakų. Tuo metu jie sulesa daug vabzdžių, ypač skruzdėlių,
žiogų. Šiaip tetervino racione augalinis lesalas – sėklos, lapeliai,
beržų pumpurai ir žirginiai. Išskridę į laukus mielai lesa želmenis ir
pabirusius javų, grikių grūdus.
Tetervinai labai ilgai buvo medžiojami, tai buvo „aukštesniosios“
medžioklės objektas. Tiesa, prof. T. Ivanauskas rašo, kad važiuodamas per miškus Velykų atostogų, sutikdavo vyžotą kaimo medžiotoją, nešiną tetervinu.
Nuo 1934 m. atliekant faunos apskaitas, fiksuotas ir tetervinų
skaičius: 1934 m. jų buvo 10130, 1955 m. – 11900, 1965 m. – 15000,
1970 m. – 16400, 1975 m. – 10000, 1985 m. – 7140. Nuo 1998 m. jų
apskaitos nevykdomos. Žinoma ir kai kas apie tetervinų medžioklę:
1965 m. sumedžiota 740, 1970 m. 300, 1975 m. – 157, 1980 m. – 9,
1985 m. – 48, 1988 m. – 35. Po to jų medžioklė buvo uždrausta. Nieko
nežinoma apie šios rūšies gausą, nes tokių duomenų nėra.
Tetervinas saugomas, tačiau ir jis iš lėto keliauja į istoriją. Kas
atsitiko, paukščius palikus „pačiai gamtai“? Netiesa – jų gamtai
nepalikom, juos iš visur baidom, naikinam jų buveines, užsodinam
kalveles, dirvonuose pribarstom trąšų, kurias paukščiai lesa lyg akmenukus. Daug žalos padaro krankliai ir kiaunės, lapės ir mangutai.
O gal juos galima veisti ir taip stiprinti populiaciją? Iš tikro, galima. Tačiau ši rūšis yra sunkiau laikoma ir veisiama nei kurtinys. Gali
būti, kad to prireiks, todėl jau dabar aplinkosaugos institucijos turi
steigti eksperimentinius veislynus – ne tiek veisti, kiek mokytis tą
daryti. Didžiausia klaida šios rūšies apsaugoje – saugomų teritorijų
išskyrimas ir palikimas likimo valiai; juk daugelyje jų aktyviai kertami miškai ir taip sumenkinama reto paukščio tetervino išsaugojimo
idėja ir galimybės.
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Viena iš gamtoas terapijų stebėjimas ir grožėjimasis

Atlanto vandenynas.
Kanariškos pakrantės
Eglė Mankevičienė

A

ntras pagal dydį vandenynas
pasaulyje savo plotu užima
penktadalį viso planetos paviršiaus. Trečdalį visų Žemės vandenų paviršiaus ploto. Net gyvendami Lietuvoje
prisiliečiame prie jo pakraščio. Mat gražuolė
Baltija yra Atlanto vandenyno jūra.
Esate kalbėję su vandenynu? Tai puikus
pašnekovas. Tikiu, kad kiekvienas, pajutęs
pėdas palietusias bangas, pasako šiai beribei
platybei „Labas“! Pilnais plaučiais įkvėpę
sūrios gaivos, tarsi padėką paleidžiame gilų
nuoširdų dėkingumo atodūsį iš pačios sielos
gelmės. Tai visapusiškas poilsis bei atsipalaidavimas visai žmogaus struktūrai. Žiūrint į
jo tolį, į besiritančias bei šokančias bangas,
klausant galingo vandens šniokštimo nutyla
vidinis dialogas. Pasijunti su juo ir visų pa-

sauliu vieniu. Būtent tada, kai nieko negalvoji, aplanko geriausios mintys!
Įdomu bei neįtikėtina, tačiau Atlantas
prie kiekvienos Kanarų salos yra kitoks.
Ir pakrančių forma, lavos briaunuotumai, ir bangavimo maniera, ir bangų atspalviais bei pojūčiais, kurie atáidi širdyje
kylančiais jausmais. Tai pustoniai, kuriuos
galima įžiūrėti stebint, grožintis juo bei
visa gamta. Pavyzdžiui, Fuerteventūroje
– jis vietomis panašus į Baltiją. Gal kad
smėlis baltas ir birus. Tačiau bangos ritasi
lygiai taip, kaip vaikystės Šventojoje. Gran
Kanarijos didžiajame miesto pliaže – tarsi
Rygos įlanka: platu, seklu. La Palma, kurią
pažįstu daugiausiai, apdovanota netikėtais,
net gyvenamųjų namų kiemus siekiančiais,
didžiulių bangų performansais žiemos
Rytinė La Palmos pakrantė.
Sostinė Santa Cruz de La Palma
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mėnesiais. Juos galima stebėti neatitraukiant akių valandas. Vandenynas čia lygus,
it didžiulis, saulėje blizgantis miegantis
ežeras rugsėjį. Maloniai žaismingas ir beveik niekada ramus vasarą. Ar kartais keistas,
net pavojingas kovą. Tuomet sako, kad „vanduo gyvas“, negalima maudytis. Tuomet jis
būna paženklintas baltai mėlyna vėliava. Tas
gyvas vanduo tai medūzos – portugališki
laiveliai arba karavelės. Kad vandenyje gali
būti medūzų visada galima suprasti ir be
vėliavos. Pabliuškusių melsvaspalvių pūslelių
galima pamatyti išmestų ant kranto. Dar
nežinodama apie jas gavau skausmingą
dilginančiai deginantį krikštą, todėl į šį
perspėjimą reaguoju su pagarba ir paklusnumu. Tik pabraidyti, nes didesnė medūza,
jei savo siūlu apsivyniotų ties krūtine, galėtų
rimtai pakenkti. Tai kone vienintelis pavojingesnis gyvūnas La Palmoje.
Vandenyno potvyniai ir atoslūgiai salose taip pat daro stebuklus. Atidengia arba
paslepia ežerėlius, įvairiaformius natūralius
baseinėlius, atidaro arba uždaro įėjimus į
šlaituose esančias olas, praplatina arba pradangina ištisus paplūdimius.
Vienas tokių ryte atsiveriančių, o popiet pradingstančių paplūdimių, įtrauktų
į gražiausių Kanarų laukinių paplūdimių
sarašą – Playa Nogales. Rytinės saulės, ramaus pasivaikščiojimo paplūdimys savo
pagrindinį grožį laiko paslėpęs pačiame kelyje link jo. Status nusileidimas, aukšti spal-

atradimai
atradimų
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Laukinis paplūdimys,
kurį pavadinau vėžlio krantu

Alternatyva vakaro TV.
Saulėlydis Puerto Naose

visais laikais kone geidžiamiausias. Ežeras
užburia savo ramybe, giluma, upelis ar
upė – savo nuolatine tėkme ir kantrybe,
čiurlenimu, jūra – platybe, begalybe, o vandenynas, kai su juo susipažįsti artimiau –
visa palete emocijų. Jis tampa tarsi knyga,
kurią atsivertus vis randi kažką nauja, negirdėta, neregėta.
Vanduo žmogaus gyvenime buvo viena svarbiausių išgyvenimo sąlygų. Ir viena
paslaptingiausių gamtos stichijų. Pasakų
gražuolės nerdavo į stebuklingus vandenis

autorės nuotraukos

voti šlaitai, tarsi leidžiantis į Žemės gelmes,
nepalieka abejingais.
La Palmoje nedaug įrengtų dirbtinių paplūdimių. Vienas kitas. Tačiau yra nemažai
laukinių, prie kurių veda siauri bei statūs
keliukai. Ar buvusių mažų jūrinių vietinės
reikšmės uostelių, šalia kurių olose mažus
kambariukus įsirengę vietiniai žvejai. Prie kai
kurių iš jų visai nėra privažiavimo, jie pasiekiami tik nuo kranto laiveliu.
Nuo seno traukė žmogų prie vandens.
Buvimas, gyvenimas prie vandens telkinių,

pasisemti grožio ar atjaunėti, išminčiai
kreipdavosi į vandenį, norėdami pamatyti
ateities įvykius, burtininkai užkalbėtu vandeniu nuodydavo priešus, o geradariai –
prikeldavo mirštančius ligonius. Tas pats
vanduo, o tokios skirtingos galimybės. Kas
tas burtas, keičiantis vandenį? Mokslininkai
sako, kad mūsų mintys, emocijos, jausmai ne
kas kita, kaip energijos impulsai. O vanduo –
puikus laidininkas. Tai išmintinga gamtiška
aplinka, kurią mes, pasirodo, įtakojame net
savo mintimis.

Žvejų kaimelis. Iki jo automobiliu reikėjo leistis siauručiu
stačiu keliuku apie valandą. Nėra nei ryšio, nei žmonių

Žvejų trobelės olose

El Hierro pakrantė
ir apleistas kaimas
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Išėję negrįžti

Vytautas
Padaiga

1934 12 22 – 2021 03 24
Šių metų kovo 24 d. netekome įžymaus Lietuvos
miškininko, habilituoto mokslų daktaro profesoriaus
Vytauto Padaigos.
Vytautas Padaiga gimė 1934 m. gruodžio 22 d.
Ukmergės apskrities Pagirių miestelyje. Mokėsi Siesikų
ir Pagirių progimnazijose bei 1949-1953 m. Kauno
sodininkystės-daržininkystės technikume, kurį baigė
su pagyrimu 1953 m. Tais pačiais metais įstojo į Briansko miškų ūkio institutą. Po dviejų metų ilgėdamasis
savo krašto grįžo į Lietuvą ir tęsė studijas LŽŪA Miškų
ūkio fakultete. Artimiau susipažino su prof. Tadu
Ivanausku, kuris vadovavo ir diplominiam darbui apie
vištinius paukščius. Tapęs miškų ūkio inžinieriumi,
nuo 1958 m. dirbo Biržų, o vėliau Pasvalio miškų ūkio
Daujėnų girininko padėjėju, girininku. Aktyviai dalyvavo Pasvalio literatų būrelio veikloje, apie miškus rašė
į rajoninį laikraštį, žurnalą „Mūsų girios“. Tuometinio
miškų ūkio ministro A. Matulionio pakviestas nuo
1960 m. pradėjo dirbti šiame žurnale.
Įsteigus Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo
institute Miško apsaugos skyrių, akad. L. Kairiūkštis
pakvietė V. Padaigą dirbti šio skyriaus bendradarbiu.
1963 m. konkurso keliu išrinktas vyr. moksliniu bend34
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radarbiu, o 1983 m. instituto Miško
apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus
vedėjo pareigoms, iš kurių 1999 m.
pasitraukė į užtarnautą poilsį.
Vytauto Padaigos mokslinė veikla susijusi su medžiojamųjų gyvūnų
ekologijos ir miško želdinių bei medynų
apsaugos nuo kanopinių žvėrių tyrimais.
Jis ištyrė Lietuvos miškų tinkamumą ir
talpumą kanopiniams žvėrims, nustatė
jų pasiskirstymo ir tankio miškuose
priklausomybės nuo aplinkos veiksnių
dėsningumus. Atskleidė kanopinių
žvėrių populiacijų produktyvumo
priklausomybę nuo jų struktūros ir
aplinkos veiksnių. Ištyrė šių žvėrių mitybos medžiais bei krūmais ekologiją ir
jų įtaką miškams atželti, žiemos pašarų
išteklių priklausomybę nuo apšvietimo
bei medynų glaudumo ir įvairių miškų
talpumą. Teoriškai pagrindė elninių
žvėrių tankio kategorijas, nustatė jų
populiacijų leistino tankio bei naudojimo normas. Parengė elninių žvėrių
populiacijų ir jų gyvenamosios aplinkos
valdymo priemonių sistemą.
Už darbą „Stirnų reikšmė miškų
ūkyje ir priemonių sistema miško atžėlimui nuo jų apsaugoti Lietuvoje“ 1965
m. Estijos MA biologijos, medicinos ir
žemės ūkio mokslų taryba V. Padaigai
suteikė biologijos mokslų kandidato
laipsnį, o 1986 m. už darbą „Elninių gausumo valdymo ekologiniai pagrindai“
Estijos Tartu valstybinio universiteto
biologijos mokslų taryba suteikė jam ir
biologijos mokslų daktaro laipsnį.
Nuo 1989 m. iki 1999 m. pagal
savo paruoštą šiuolaikinę programą
skaitė medžioklės ūkio pagrindų disciplinos paskaitas tuometinės Žemės
ūkio akademijos Miškų fakulteto studentams. Jo iniciatyva Miškų fakultete buvo įvesta nauja miškų ūkio
inžinierių–medžioklės žinovų specializacija. Jam vadovaujant arba konsultuojant, penki Lietuvos, Latvijos ir
Estijos aspirantai apgynė mokslų kandidato disertacijas.
1976-1980 m. vykdė bendrus tyrimus
su Čekoslovakijos miškų ir medžioklės
instituto mokslininkais. Skaitė pranešimus respublikiniuose, buvusios SSSR ir
tarptautiniuose simpoziumuose, konferencijose bei kongresuose. 1971 m. jam
suteiktas vyresniojo mokslo bendradarbio, o 1990 m. profesoriaus vardas.

Vytautas Padaiga lengvai valdė
plunksną, spaudoje yra paskelbęs per
350 mokslinių bei mokslo populiarinimo straipsnių ir rekomendacijų.
Jis – monografijų „Miškas ir elniniai“, „Miškas ir medžioklė“, brošiūros
„Elninių tankumo reguliavimo metodai
intensyviame miškų ūkyje“, „Miško apsauga nuo elninių žvėrių“ (rusų kalba),
„Miškų ir medžioklės ūkio integracijos ir racionalaus tvarkymo programos projektas“, vadovėlio „Medžioklės
ūkio biologiniai pagrindai“ autorius
bei daugelio knygų, tarp jų ir vadovėlio
„Medžioklėtvarka“ (rusų k.) bendraautoris. Jis išrado 2 repelentus dabar
plačiai naudojamus želdiniams nuo elninių žvėrių apsaugoti.
Prof. habil. dr. V. Padaiga buvo aktyvus Lietuvos miškininkų sąjungos bei
Lietuvos teriologų draugijos ir žurnalo
„Mūsų girios“ redkolegijos narys. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jis
buvo tarybiniais metais suteiktų mokslo laipsnių Lietuvos mokslo tarybos
nostrifikacinės komisijos narys.
Už nuopelnus mokslui prof. Vytautas Padaiga apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėkos
raštu, Miškų instituto ir kitų žinybų
padėkomis bei Garbės raštais, 2014 m.
jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio
Garbės medžiotojo vardas.
Su žmona Danute, gydytoja, išaugino
ir išmokslino dukrą Eglę ir sūnų Žilviną.
Džiaugėsi keturiais vaikaičiais ir dukros
bei sūnaus darbo sėkme.
Vytautas Padaiga buvo natūraliai
paprastas, bet plačios erudicijos žmogus. Nepaprastai domėjosi pasauline
grožine literatūra, išsiskyrė dideliu
darbštumu, ypač principingumu, kartu
būdamas nuoširdus, labai draugiškas
bei rūpestingas jį supantiems žmonėms. Toks jis ir liks tiek buvusių
bendradarbių, tiek kitų jį pažinojusių
žmonių atmintyje.
Amžinam poilsiui velionis kovo 27
d. palydėtas į Kauno rajono Šlienavos
naująsias kapines.
Nuoširdi užuojauta velionio žmonai
Danutei, dukrai Eglei, sūnui Žilvinui ir
kitiems artimiesiems.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
Miškų instituto darbuotojai,
Lietuvos miškininkų sąjunga

Išėję negrįžti

1968 07 04 – 2021 03 07

Dr. Julius Danusevičius

vdu botanikos sodo nuotrauka

Asta
Baliuckienė
(Stepankevičiūtė)

Šių metų kovo 7 d., po sunkios ir atkaklios kovos su vėžiu, nustojo plakusi
Astos širdis. Netekome darbščios, iniciatyvios ir sumanios miškininkės –
miškotyros mokslų daktarės, kuri per sąlyginai neilgą gyvenimą spėjo nuveikti
daugybę reikšmingų darbų.
Asta gimė 1968 m. liepos 4 d. Alytaus r. Plikionių k. žemdirbių Tado ir
Joanos Stepankevičių šeimoje. 1986 m. baigė Alovės vidurinę mokyklą, o
1991 m. – LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Jos prašymu buvau Astos diplominio
darbo vadovu. Darbui parengti ji ištyrė Dušnionių eglyno ypatumus, būklę ir
atsikūrimą.
Baigusi studijas Asta pradėjo dirbti Lietuvos miškų institute inžiniere
Miško genetikos ir selekcijos skyriuje. Čia sutiko savo kurso draugą Virgilijų
Baliucką, su kuriuo vėliau sukūrė gražią bei darnią šeimą ir užaugino 3
dukras: Laurą (1994 m.), Ievą (1995 m.) ir Gustę (1997 m.). Dirbdama mokslo
tiriamąjį darbą LMI, Asta pasižymėjo darbštumu bei iniciatyvumu. Jos
sumanumas ir principingumas nukreipė į ypač svarbią tyrimų sritį – Miško
genetinių ištekių formavimas, tyrimas ir išsaugojimas.
Įkūrus Lietuvos augalų genų banką Dotnuvoje, Asta nuo 2007 m. pradėjo
jame dirbti miško genetinių išteklių vyr. specialiste-koordinatore, o 2016 m.
pradėjo eiti banko direktorės pareigas. Čia dirbdama parengė ir 2009 m. apgynė
mokslo daktaro disertaciją „Karpotojo beržo genetinė variacija adaptacijos ir
genetinių išteklių išsaugojimo bei selekcijos kontekste“.
Asta mėgo auginti jurginus ir selekciniu požiūriu juos gerinti. Savo kolekcijose
sukaupė 300 veislių ir išvedė 2 naujas „Alovė“ ir „Alovės mokykla“ veisles, pavadino
savo gimtinės garbei. Jos disertacinis darbas buvo išleistas atskiru leidiniu. Asta
parengė ir 2011 m. išleido vertingą leidinį „Lietuvos miško genetiniai ištekliai“.
Astos vyras Virgilijus šiuo metu sėkmingai dirba LAMMC Miškų institute
Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vedėju.
Miškų istituto bendruomenė reiškia gilią užuojauą šeimai ir linki stiprybės, kantrybės.
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Mečislovas
Mostauskis
1940 05 03 – 2021 03 02
Eidamas 81-uosius metus š. m. kovo
2 d. po sunkios ligos mirė miškininkas
Mečislovas Mostauskis.
Mečislovas gimė Alytuje. Jo tėvas Marijonas už politiką buvo įkalintas ir ištremtas
į Sibirą. Tėvo brolį kunigą Matą suėmė KGB
ir pražudė. Mečislovo motinai Melanijai su
vaikais teko keisti gyvenamąją vietą, kol galiausiai apsistojo Kačerginėje. Mečislovas Mostauskis 1954 m. baigė Kačerginės septynmetę
mokyklą, 1958 m. – Kauno 2-ją vidurinę
mokyklą (nuo 1989 m. Maironio universitetinė
gimnazija). Studijas LŽŪA Miškų ūkio fakultete pradėjo 1958 m. Jau studijų metais
Mečislovas pasižymėjo inteligentiškumu,
nuoširdumu, visada buvo pasiryžęs padėti kitiems, kaip įdomus pašnekovas buvo mėgiamas
kolegų tarpe. Stebino jo noras viskuo domėtis,
kolekcionuoti. Kai po gamybinės praktikos
pristatėme 100 augalų herbarus, Mečislovas
pateikė 400 augalų herbarą.
Mokėmės LŽŪA rūmuose Kaune, bet
Noreikiškėse jau prasidėjo naujo Akademijos
miestelio statybos. Kartu su dėstytojais aktyviai įsijungėme į medelyno ir dendroparko
veisimą šalia Akademijos miestelio. Plečiantis
akademijos gyvenvietei, 1973 m. medelynas
buvo iškeltas šalia Obelynės, o dendroparkas
pateko į Kauno pietinio apvažiavimo kelią,
todėl iš liko tik kelios grupės medžių.
Mečislovas studijų metais sukūrė šeimą
su kolege Stanislava Meškauskyte, tad 1963
m. pagal paskyrimą kartu išvyko į Kuršėnų
miško įmonę, kur dirbo Bargavos medelyno
vedėju, o žmona – miško kultūrų inžiniere.
Tik pradėjus dirbti, teko trejus metus atlikti
tarnybą armijoje.
36
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M. Mostauskis 1965 m. grįžta į Kauną
ir pradeda mokslininko karjerą: 1965-1969
m. LŽŪA Augalų apsaugos katedroje dirba
aspirantu, 1969-1970 m. yra Miškų ūkio
ekonomikos ir miškotvarkos katedros vyr.
mokslinis bendradarbis, 1970-1974 m. – Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto vyr. mokslinis bendradarbis, informacijos grupės vadovas, 1974-1991m. – LŽŪA
Miškotvarkos katedros vyr. mokslinis bendradarbis, 1991-2001 m. – LŽŪA MŪF medelyno vedėjas. Tuo laiku dėstė ir dekoratyvinę
sodininkystę Agronomijos fakultete. Nuo
1992 m. doc. Mindaugo Navasaičio iniciatyva ir studentų jėgomis prie univesiteto
8,5 ha plote pradėtas kurti arboretumas.
Mečislovas savo žiniomis ir darbu daug
prisidėjo kuriant unikalią medžių ir krūmų
klonų kolekciją. Arboretumo kūrimo istorija pateikta M. Navasaičio parengtame ir
išleistame leidinyje „Lietuvos Žemės ūkio
universiteto arboretumas 1991-2011“.
Perdavęs medelyno vedėjo pareigas
E. Mačiui 2002 m., Mečislovas neužilgo
išėjo į pensiją. Toliau užsiėmė mėgstamu
kolekcininko darbu. Iš savo giminaičio entomologijos profesoriaus Stanislovo Mastauskio Mečislovas paveldėjo potraukį
tyrinėti vabzdžių pasaulį. Jo žinios apie
medžių kenkėjus buvo labai plačios.
Mečislovas tikrai buvo vertas mokslinio
laipsnio, netgi pradėjo rinkti medžiagą
disertacijai apie straubliukų šeimos Furcipus genties vabalus, bet pernelyg platus
interesų ratas trukdė susikaupti vienam
darbui. Jis domėjosi daugybe dalykų, tarp
jų ir miškų, aukštojo mokslo istorija, kaupė

biblioteką, įvairių aprašų kartoteką, kolekcijas. Devintojo dešimtmečio pradžioje prof.
Vaidotui Antanaičiui įsteigus Miškų monitoringo laboratoriją, M. Mostauskis buvo
nepakeičiamas aprašant medžių kenkėjus ir
pakenkimus. Jis buvo nepaprastai kruopštus
ir nepavargstantis miškininkų disertacijų autoreferatų redaktorius, negailestingai reikalavęs autorius taisyti tekstus ir ypač literatūros
šaltinių aprašus.
Daugelis miškininkų mokslininkų liko
dėkingi Mečislovui už mokslo darbų sąrašus
– jis ne tik parengdavo teisingus jų bibliografinius aprašus, bet ir surasdavo paties
mokslininko pamirštų darbų.
Tęsti mėgstamus darbus trukdė užklupusios ligos. Paskutinius kelis metus Mečislovas sunkiai sirgo, o ligoninėje galutinai
palaužė virusas. Kovo 5-tą saulėtą dieną negausus būrelis giminių, buvusių bendradarbių,
bendraminčių, draugų palydėjo Mečislovą į
amžinojo poilsio vietą Tabariškėse.
Velionis paliko gausią inteligentišką
šeimą. Sūnus Henrikas irgi tapo miškininku
– 1993 m. baigė LŽŪA, dirba Kazlų Rūdos
regioniniame padalinyje girininku, kitas
sūnus Stanislovas – humanitarinių mokslų
daktaras, profesorius, dukra Vilija – interjero dizainerė. Auga anūkai Lukas, Aistė, Domas, Matas ir Smiltė. Žmona Stanislava ilgą
laiką dirbo Akademijos mokomajame ūkyje
inžiniere – miškininke.
Nuoširdžiausia užuojauta šeimai ir visiems artimiesiems.
Kolegų ir buvusių bendradarbių vardu –
dr. Algirdas Rutkauskas

Išėję negrįžti

Jonas
Mačiulis

1959 10 01 – 2021 03 11
sus. Jonas buvo ir aktyviu Miškininkų bei Kauno medžiotojų sąjungų
nariu. Ir visur, kur tik J. Mačiulis dalyvavo: tiek tiesioginiame darbe, tiek
ir visuomeninėje veikloje, visur jis visiems buvo moralinis autoritetas,
darbštumo, sąžiningumo, pilietiškumo, tolerancijos, meilės žmonėms
ir gamtai pavyzdys. Jonas visiems ir visada skubėdavo ištiesti pagalbos
ranką, tačiau rūpindamasis kitais, pamiršdavo pasirūpinti savimi. Visų
rūpesčius bandžiusi sutalpinti savyje neatlaikė, nors ir didelė Jono širdis...
Su žmona Maryte Jonas Mačiulis užaugino bei garbingais
piliečiais išauklėjo dukrą Jūratę ir sūnų Joną, sulaukė vaikaičių.
Amžinam poilsiui girininkas atgulė savo puoselėtų miškų pašonėje, Karmėlavos kapinėse augančių pušų paunksmėje. Lietuvos
miškų Ąžuolui ėjo tik 62-ieji – pats jėgų žydėjimo ir kūrybinės minties
brandos metas.
Nuoširdi užuojauta žmonai, vaikams, vaikaičiams ir visiems artimiesiems.
VMU Dubravos regioninio padalinio darbuotojų vardu
miškininkas atsargoje Vytautas Ribikauskas

Vytauto ribikausko nuotrauka

Po Lietuviškos žiemos atgimstant gamtai, kovo 11 d. staigi mirtis
iš mūsų tarpo išplėšė ilgametį Karmėlavos girininkijos girininką, garbų
vietos ir miškininkų bendruomenių, Kauno rajono savivaldybės Tarybos, Lietuvos miškininkų ir Medžiotojų sąjungų narį, mylimą šeimos
tėvą, vyrą, senelį Joną Mačiulį. Simboliškai sutapo, kad nuoširdžiai
tikėjęs Lietuvos laisve ir ją gynęs Jonas anapilin iškeliavo būtent Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimo dieną kovo 11-ąją.
J. Mačiulis gimė 1959 m. spalio 1 dieną Raseinių rajono Užkalnupio
kaime. 1975-1979 m. mokėsi Kauno A. Kvedaro miškų technikume.
Baigęs miškininkystės studijas, tais pačiais metais pradėjo dirbti
Raseinių miško pramonės ūkyje baro techniko pareigose. 1979-1981
m. Jonui teko atiduoti duoklę tarnystei sovietinėje armijoje. Grįžęs iš
„rekrūtų“ į Raseinius, 1981-1982 m. dirbo inžinieriumi Raseinių miško
pramonės ūkyje. 1982 m. Jonas veda žmoną Marytę ir persikelia į Kauną,
kur įsidarbina vyr. techniku Kauno miškų ūkyje. Po dešimtmečio 1992
m. pereina dirbti Kauno miškų urėdijos Karmėlavos girininkijos girininku, kur dirba iki mirties. Dirbdamas J. Mačiulis miškininkystės
žinias nuotoliniu būdu tobulina A. Stulginskio žemės ūkio universitete
ir 2007 m. įgyja miš-kininkystės mokslų bakalauro diplomą.
Net tris dešimtmečius Jonas Mačiulis pavyzdingai tvarkė Kauno
priemiestinius Karmėlavos girininkijos miškus ne tik miškininkystės
požiūriu, bet ir steigiant įvairius rekreacinius objektus, skirtus kauniečių
ir Kauno r. gyventojų poilsiui. Po kontraversiškai vertinamos miškų valdymo reformos, kai daug garbingų miškininkų buvo priversti ar savo
noru atsisakė darbo miškų žinyboje, Jonas pasiliko ištikimas girininko
pašaukimui ir, nors nekeitęs darbo vietos, tapo Valstybinių miškų urėdijos
Dubravos regioninio padalinio Karmėlavos girininkijos girininku.
Jonas gerbė miškininko profesiją, didžiavosi ja, buvo pavyzdys,
mokytojas, patarėjas jaunesniems profesijos kolegoms. Už pavyzdingą
darbą, filantropinę veiklą, pilietiškumą bei savanorystę 2019 m. J. Mačiulis buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo medaliu „Tarnauk Lietuvai“. Nepaprastai plati buvo ir Jono Mačiulio visuomeninė
veikla. Jo iniciatyva Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje
buvo įkurtas kolegijos absolventus vienijantis Alumni klubas, kurio
prezidentu Jonas buvo išrinktas.
J. Mačiulis buvo Kauno r. savivaldybės Tarybos nariu. Nepraleisdamas nė vieno posėdžio, tinkamai atstovavo rajono gyventojų intere-
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Kryžiažodis

Paukščių pasaulyje
1

2

3

4

7

5

6

8

10

9

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27
28
31

32

33

34

35

Vertikaliai: 1. Lietuvoje dažnas žvirblinis paukštis, mintantis
skraidančiais vabdžiais. 2. Perimas kiaušinis, perėjimas, vada. 3. Juodai balti varninių šeimos paukščiai ilgomis uodegomis. 4. Sėjikinių šeimos anksti
iš šiltųjų kraštų sugrįžtantys paukščiai, kuriuos nesunku pažinti iš ilgo kuoduko ir margų spalvų. 5. Skirtingose Lietuvos vietose ar tarmėse gandras
vadinamas įvairiai, tai ir starkas, gužutis ir... 6. Dideli paukščiai, kurių siluetas primena baltąjį gandrą, tik už jį yra mažesni, snapas neįprastas – ilgas,
plokščias, juodas, galas – geltonas, gale smarkiai praplatėjęs. 10. Paukščio
raginis darinys, susiformavęs iš pailgėjusių žandinių lankų. 13. Tai – vienas
iš pirmųjų sparnuočių, pavasarį sugrįžtančių į mūsų kraštą iš šiltųjų kraštų,
jo diena minima vasario 24 dieną. 14. Šį paukštį nesunkiai atpažinsime iš
rusvos spalvos ir kuoduko, laikosi būreliais, nulesa užsilikusius obuolius,
pas mus pasirodo vėlų rudenį. 16. Lietuvos nacionalinis paukštis. 17. Į
Lietuvos raudonąją knygą įrašytas gervinių šeimos vikrus pauštis, kurį
žmonės labai vykusiai pamėgdžioja posakiu: „krės, krės varškės, o kam,
vaikam, kokiem, mažiem“. 22. Nedidelė grupė (medžių, krūmų, grybų). 23.
Nedidelis, vidutinio dydžio paukštis, turintis trumpas kojas, mažą galvą ir
išsipūtusią krūtinę, dar vadinamas karveliu. 25. Krūmas arba medis ant kurio auga riešutai. 28. Protingas paukštis, savo gyvenimą glaudžiai siejantis
su žmonių aplinka. 29. Mažas lengvas daiktas, uždedamas paukščiui ant
kojos, tampa tarsi paukščio tapatybės kortelė. 30. Nedidelis paukštelis, dar
vadinamas ledspira. 32. Chromosomos elementas lemiantis paveldimumą.
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Sudarė Ona Gylienė

30

29

Horizontaliai: 7. Tilvikų šeimos paukštis, panašus į perkūno oželį.
8. Karvelinių šeimos paukštis, kuris nuo ulduko skiriasi balta dėme priekiniame sparno krašte. 9. Maždaug varnos dydžio paukštis, gyvenantis
pajūryje ir vidaus vandenyse, dažnai painiojamas su žuvėdra. 11. Kovo
dydžio dydžio paukštis, kurį nesunku pažinti iš juodai pilkos spalvos. 12.
Žvirbliniai paukščiai, sukantys ypatingą lizdą, iškloja jį plunksnomis ir
plaukais, apraizgo voratinkliais, augalų pūkais, į kraštus įpina beržo tošių.
15. Pojūtis, leidžiantis suvokti seilėse ištirpusias maistines medžiagas. 18.
Reti paukščiai, dar kitaip vadinami baltaisiais tetervinais arba poparzomis.
19. Vienas spalvingiausių Amerikoje gyvenančių žvirblinių paukščių. 20.
Paukštis, turintis minkštas plunksnas ir aktyvus naktimis ir sutemose.
21. Maždaug kurapkos dydžio vištinis paukštis, kurio kūnas išmargintas
dėmelėmis ir dryželiais, o ant galvos yra nedidelis kuodelis. 24. Bastutinių
šeimos augalas, augantis laukuose, šlaituose, smėlingose vietose. 26.
Vištelinių šeimos paukštis, kurio visas kūnas vienspalvis – matinės juodos spalvos, tik pilvas pilko atspalvio, ant kaktos balta odos plokštelė. 27.
Paukščių statinys kiaušiniams dėti, perėti, jauniklius auginti ir slėptis nuo
priešų. 31. Lietuvoje labai retas kuosos dydžio labai spalvingas paukštis.
33. Dažnas žąsinių būrio vandens ir naminis paukštis. 34. Paukštis miškų
sanitaras. 35. Sėjikinių šeimos atvirų vandens telkinių pakrančių paukštis.
36. Antinas kitaip.
Šio numerio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, atspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 2, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Seradelė. 2. Pelkė. 3. Viržis. 4. Kurklė. 5. Gužas. 6. Linlapis. 10. Duonis. 13. Liūnsargė. 14. Saulašarė. 16. Vasaris. 17. Lipikas. 22. Viksva. 23. Strugena. 25. Snaputis.
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28. Meldas. 29. Miškas. 30.
Svėrė.
32. Maurė. Horizontaliai: 7. Bereinis. 8. Burbulis. 9. Taukė. 11. Varlė. 12. Girtuoklė. 15. Plakis. 18. Gailis. 19. Dagilis. 20. Astras. 21. Žiedas. 24.
Kiminas. 26. Strugė. 27. Bruknė. 31. Gelsvūnis. 33. Agava. 34. Kajus. 35.Antrokas. 36. Papartis.
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Žodis
skaitytojui
Priešpaskutinę kovo dieną, didįjį antradienį driokstelėjo žinia.
Velykų gali ir nebūti... Ne, ne! Apie tai pranešė ne šaltiniai artimi
premjerei. Lankomiausias portalas paskelbė sensacingą naujieną.
Velykas galimai galėjo pavogti, veikdami susitarę, o gal ir grupėje
Snaigė, Beko, Samsung, Bosch, Liebherr ir net Electrolux su
Miele. Pasirodo, šie piktieji šalčio genijai savo šaldymo įrenginiuose,
galimai tyčia, negeroje vietoje įrengė labai patogias duobuotes
kiaušiniams laikyti. Kiaušinis iš prigimties patogiausiai jaučiasi po
višta. Na, teisybės dėlei, reikėtų pasakyti, kad būna kiaušinių, kuriems į naudą ir vėsesnė aplinka. Bet čia kalba ne apie juos.
Tarp daugybės tyrimų apie karantininį gyvenimą buvo tirta
ir nuotolinio darbo arba nedarbo įtaka šaldytuvo lankomumui. „Mokslininkai“ nustatė, kad jis ženkliai išaugo. Pabandykite
įsivaizduoti, kaip jaučiasi vargšas kiaušinis, patupdytas jūsų šaldytuvo
durelių kišenėlėje. Gerai, kad budri žurnalistė, padedama vienos kompetetingos, atsakingos institucijos atsakingos darbuotojos atkapstė ir
paviešino, kokia baisi grėsmė pandemijos nualintai, trapiai žmogelių
sveikatėlei slypi skersvėjų perpūstuose margučiuose. Sesės ir Broliai,
nelaikykit kiaušinių kiaušiniams skirtose dėžutėse savo šaldytuvų
durelėse! Na, kaip žinia, ne visi krikštyti Marijos žemės gyventojai
žino, kad Velykos yra Prisikėlimo šventė, bet net visiški parmazonai
žino – nėra margučių su majonezu – nėra Velykų.
Velykos ėjo ir praėjo, baigia praeiti ir balandis, o jo pabaigoje
pražydo ir nacionalinis lietuviško pavasario simbolis. Ne, ne! Ne
žibutės! Japoniškos vyšnios! Ačiū Dievui, norintiems prisiglausti prie
japoniškos tobulybės nebereikia plūsti į Neries šlaitą Vilniaus širdyje.
Geroji žiniasklaida paslaugiai paskelbė keliolika adresų visame krašte,
kur saugiai ir, svarbiausia, dykai galima patirti šį ypatingą orgazmą.
Noras ištaisyti Dievulio klaidas ir patobulinti jo darbus – senas,
kaip žmonija. Kralikai tolimojoje Australijoje ir Sosnovskio barščių
plantacijos Vilniaus–Utenos paplentėje – gardžios vyšnaitės ant
to torto. Smalsu, ar ilgai reikės laukti, kol sužinosime, kad kartu su
dieviškąja sakura atkeliavo ir koks nors žagarvyšnių kovidas?..
Visų rūgojamas šis pavasaris padovanojo tikrą dovaną dar
neišlepintoms
akims. Kaip reta, kartu pražydo ir žibuoklės, ir plukės.
						
Eugenijus Tijušas

P.S. Ambraziškių (čia, šalia Molėtų) apylinkių ūkininkui Velykas sugadino ne sugedę kiaušiniai. Prieš pat Velykas jo avių bandą
aplankė pilkieji. Ne, ne. Ne kardinolai. Prisikėlimo nebuvo.
P.S. Visą kovą ir balandį atsakingos valstybės institucijos nuo
departamento iki teismo suko galvas, ką daryti su vargšu invaziniu
raudonausiu raštuotoju vėžliuku, atimtu iš balvono, kuris, ko gero,
net nenutuokė, kad kėsinasi į Dievo sukurtą tvarką gamtoje...
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edžioti vilkus rudenį galima dvejopu būdu: su varikais ir su skalikais. Medžioklės su skalikais pas mus
beveik nepraktikuojamos, nes čia reikalingas didesnis
kiekis (10–12) šunų, kurie būtų gerai tam darbui paruošti. Suradus
vilkų apgyventas vietas (kur jaunikliai buvo atvesti), raiti vadovai,
atsivedę su savim pririštus šunis, paleidžia juos netoli surastos vilkų
šeimos, taip kad šunes varytų vilkus pasirinktos linijos link, kur
laukia prisiruošę medžiotojai. Tas darbas daug priklauso nuo šunų
paruošimo ir nuo vado–raitelio, kuris yra svarbiuoju medžioklės
centru. Pavyzdžiui, Sovietų Rusijoje 1930 metais Tūlos medžioklės
dr-ja su vienu šunų būriu sumedžiojo 28 vilkus. Gal ir pas mus turtingesni medžioklės draugijos skyriai galėtų taip vilkus medžioti, o
žinių ir tikrų nurodymų, kur vilkai vaikus veda, gautų iš miškininkų.
Bet norint šioj srity pasiekti geresnių rezultatų, reikia daug darbo.
Antras būdas, kuris yra mums daug prieinamesnis, tai medžioklė
su varikais. Tas būdas paremtas irgi geru vietos pažinimu, dideliu,
gal ir ilgu stebėjimu ir drauge geru vilko pažinimu. Vienas ar keli
stebėtojai turi nustatyti, kur vilkai apsigyvenę, ar laikinai, ar iki
žiemos; ar tikrai jie randasi tuo momentu medžioklei numatytoje
vietoje, kaip tuos esamus vilkus varyti, kad jie nepaspruktų pro varikus, bet išeitų prie medžiotojų linijos.
Rudenines vilkų medžiokles galima ruošti kaip tik tada, ka jaunikliai vilkučiai paūgėta, darosi savarankiški. Medžioklės tęsias iki
to laiko, kol vilkai pameta vasarines savo vietas ir lieka bastūnais,
pilna žodžio prasme. Tas perijodas yra maždaug nuo rugsėjo mėn.
antros pusės iki spalių mėn. vidurio. Tuo laiku vilkus geriau galima
susekti, kaip vasarą. Anksti rytais, o dar dažniau vakarais pradeda
tada vilkai staugti. Jų staugimas girdisi 2 km apylinkėje. Medžiotojai
tą rytinę aušrą ir vakarinę prieblandą gerai nujaučia, nes tuo laiku
pavasarį slankos traukia, o vasarą antys lekia maitintis.
Vilkai staugia įvairiais balsais, žiūrint ar tai jauniklis, ar prieauglis, ar vilkė su vilku. Jaunikliai nutraukiamai loja, bet kiekvieni garsą
sujungia cypiančiu staugimu; prieaugliai staugia dainuojančiu tenoru, gi seniai – stambiu, baimę jaudinančiu, lyg kad iš kubilo bosu,
kuris pas vilkę greičiau panašus j garsą „o“, o pas vilką „ū“. Tas staugimas tęsiasi su pertraukomis, ne ilgiau valandos.
Medžiotojui vilkų staugimas daug ką pasako – nurodo apytikriai vilkų apgyventą vietą. Jei stebėtojas, girdėjęs iš žmonių,
kad vilkai čia staugdavo, nesulaukia vilkų staugimo, tai jis pats
turi ne per arti priėjęs prie guolio, vilko balsu sustaugti. Žinoma,
tas staugimas turi būti visai panašus į vilko balsą, antraip, vietoje
naudos vilkų tik pėdos beliks. Čia svarbu klausa, didelis balso
išmiklinimas, muzikalumas.
Tinkamam staugimui, kaip Pachomov’as sako, pirmas atsilieps
šeimos tėvas, kartais prieaugiai, vėliau suloja jaunikliai, kuriuos
ramindama vilkė kandžioja, bet galop ir vilkė, nebeišlaikiusi pagundos, užtraukia. Seniai vilkai, nešdami maistą, iš tolo staugimu
praneša šeimai apie laimikį, o jaunieji, rodydami gerą apetitą, atsako.
Užgirdus vakare tokį atbalsį, galima spėti, kad vilkai staugia lizde. Dar geriau stebėti, sekti vilkus einant dviese ir iš priešingų pusių.
Stebėjimo vieta, jei tik apylinkė leidžia, reikia pasirinkti kalnuotesnė.
Nuo kalno, kad ir silpnoje šviesoje, geriau matyti.
Jei vilkai vakare ir neatsakytų, tai vistiek čia dar ne įrodymas,
kad jų toje apylinkėje nėra. Tenka sekti, stebėti ne vieną dieną. Jei
apytikriai pasisektų nustatyti vilkų gyvenamąją vietą, tai tada tenka smulkiau tyrinėti pačią apylinkę. Einant ratu aplink numatytą
raistą, reikia žiūrėti, ar koks mažmožis nepatvirtins vilkų buvimo.

Vytauto knyvos nuotrauka

mEDŽIOKLė
mEDŽIOKLė

vilkų medžioklė rudenį
JUOZAS SOKAS
„Mūsų girios“, 1933 m., Nr. 6(26), 460-462 p.
(Kalba netaisyta)
Gal rasa šviežiai nubraukta – vilko įeita, o
ne grįsta, o gal pūvančios mėsos kvapas
jaučiamas. Tai vis ganėtini įrodymai, kuriais
reikia tenkintis, nenorint išbaidyti vilkų.
Žinant vilkų guolį, tenka nustatyti, kuriais keliais normaliai vilkas geriau mėgtų
vaikščioti. Jei randasi greta vienoje pusėje
kaimas, kitoje pusėje aikštė, tenka spręsti, kad
nei vienos nei antros krypties vilkas nepasirinks. Greičiau pasirinks tą kryptį, kur vilko
paprotys ir instinktas traukia: krūmais, tankumynais, aukšta žole. Tikrieji vilko keliai geriau pastebimi žiemą negu vasarą. Medžiotojui
jie sunkiai nupasakojami, bet užtai jo pačių puikiai nujaučiami. Tokiose vietose medžiotojai ir
laukia varomo žvėries.
Vilkų medžioklėse su varikais turi būti
ganėtinas kiekis tiek medžiotojų, tiek varikų.
Medžiotojas Zvorykin’as 2 km ratu varymui

pataria varikų turėti daugiau 100 žmonių,
o medžiotojų (linijai 500 m ilgio) 14–15
žmonių. Toks skaičius varikų galėtų aplinkui
varymo vietą apstoti.
Vilkų medžioklės anksčiau 9 val. ryto nepatartina pradėti, nes seniai ir prieaugliai dažnai
iš savų rytinių „medžioklių“ būna negrįžę. Į
paskirtą vietą suvažiavę medžiotojai ir metę
burtus, kur kam stoti, eina užimti savo vietas.
Linijoje stovint rūkyti neleistina. Susirinkimo
vieta tiek varikams, tiek medžiotojams skiriama ne arčiau kaip 1 km nuo medžioklės
vietos. Jau ir čia dabojama tyla. Medžiotojams
sustojus priešingoje pusėje, varikų vadovas
rikiuoja, tvarko, bet be triukšmo varikus, kurių
dalis skiriama nebyliais varymo kraštuose.
Tik medžiotojų priešaky esantieji varikai, davus vadui signalą, pradeda balsiai kalbėtis,
daužyti į medžius, bet, gink Dieve, ne rėkti ar

šaudyti. Vilkai neturi jausti, kad čia medžioklė
ar jiems rišama kilpa, nes kitaip įbauginti meta
pamėgtus jiems kelius, sklaidosi į įvairias puses,
dalis net šliaužia pro varikus, o prie medžiotojų
neina. Apskritai, visas varikų triukšmas, baidymas turi būti nedidelis. Varant neskubėti,
dar geriau prieš pradedant varymą ir vidury
varymo stabtelti, kalbėtis vietoje ir, davus vadui
ženklą, vėl žygiuoti. Šone stovintieji „nebyliai“,
išėjus varikams ties jais, gali prisijungti.
Medžiotojai, laukdami vilkų, turi gerai
pasiruošti. Reikia gerai pasislėpti už kelmo
ar krūmo taip, kad vilkas negalėtų matyti
žmogaus, maždaug iki krūtinės aukščio,
bet kad vilkas lengvai būtų matomas. Reikia
laikytis taisyklės medžiojant vilkus, nešauti
kitų gyvulių, nes tas tik išbaidys vilkus.
(tęsinys kitame numeryje)
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mEDŽIOKLė

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

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

2021 Kovas–balandis

43

HUSQVARNA T540i XP® IR 540i XP®

MES STIPRESNI, NEI
BET KADA ANKSČIAU
#wearebatterypower

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

699 Eur

