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Birželio 2 d. Vyriausybė vienbalsiai pa-
tvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo 
darbotvarkę, numatančią šalies ekonomiką 
transformuoti į neutralią klimatui ir užtikrinti 
šalies ūkio ir ekosistemų atsparumą klimato 
kaitos pasekmėms.

Darbotvarkėje nustatyti trumpalaikiai (iki 
2030 m.), vidutinės trukmės (iki 2040 m.) ir il-
galaikiai (iki 2050 m.) klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslai ir 
uždaviniai skirtingiems sektoriams, šiuo metu 
naudojantiems iškastinį kurą, kuris teršia at-
mosferą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujo-
mis ir daro didžiausią poveikį klimato kaitai.

Ilgalaikiame (iki 2050 m.) plane numato-
ma 100 proc. sumažinti išmetamųjų šiltnamio 
dujų kiekį, palyginti su 1990 metais.

Birželio 4 d. Kurtuvėnų regioniniame parke 
vyko jungtinė Lietuvos mokslų akademijos Že-
mės ūkio ir miškų skyriaus bei VDU Žemės 
ūkio  akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto 
mokslinė-praktinė konferencija „Medžioklėtyra: 
mokslu pagrįsti sprendimai”. (plačiau – 32 p.)

Birželio 5 d. Pasaulinę aplinkos dieną, Pre-
zidentūros kieme vyko Žaliųjų idėjų festivalis, 
kurio metu savo įdomybėmis stulbino Žaliųjų 
idėjų mugė. Paskelbta „Žalios Lietuvos“ dek-
laracija, vyko karštos diskusijos, Prezidentūroje 
įteiktos Aplinkos ministerijos V. Bergo ir J. Vir-
bicko premijos. (plačiau – 6 p.)

Birželio 9 d. vyko didelio susidomėjimo su-
laukęs VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto 
bei Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės 
organizuotas seminaras „Želdynų inventoriza-
vimo, tvarkymo ir priežiūros aktualijos 2021”.

Birželio 9 d. Aplinkos ministerijoje pagal 
ilgametę Pasaulinės aplinkos dienos minėjimo 
tradiciją atidaryta gamtai išsaugoti skirtų foto-
grafijų paroda. Šiemet joje eksponuojama 16 
žinomo ornitologo ir gamtos fotografo, aplinkos 
ministro patarėjo Mariaus Čepulio darbų, su-
kurtų per ketverius pastaruosius metus.

Birželio 11 d. aplinkos ministras S. Gentvi-
las kartu su kitų ES valstybių narių aplinkos mi-
nistrais, susirinkusiais į Aplinkos tarybos posėdį 
Liuksemburge, nagrinėjo Tarybos išvadas dėl 
ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, 
svarstė Baterijų ir baterijų atliekų reglamento 
rengimo pažangą ir pasikeitė nuomonėmis apie 
ES nulinės taršos veiksmų planą.

Ministrai susipažino ir su ataskaita 
apie Baterijų ir baterijų atliekų reglamentą, 

skirtą reguliuoti visą baterijų gyvavimo ciklą 
užtikrinant, kad jos būtų tvarios ir saugios 
žmonėms bei aplinkai, o jų atliekos – per-
dirbamos, vertingas medžiagas naudojant pa-
kartotinai. Tai pirmoji Žiedinės ekonomikos 
veiksmų plano teisėkūros iniciatyva ES.

Ministrai taip pat pasikeitė nuomonėmis 
apie ES nulinės taršos veiksmų planą. Lietuva 
pritaria šiam planui, jame nustatytiems taršos 
mažinimo tikslams iki 2030 m. 

Birželio 11 d. šalies mokyklų moksleiviai 
dalyvavo miškininko, aplinkosaugininko, gam-
totvarkininko ar kraštotvarkininko profesiją 
populiarinančiame konkurse-viktorinoje, kuris  
vyko nuotoliniu būdu per „Kahoot!“ platfor-
mą. Konkursu, kurį inicijavo Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija, siekta paskatinti 
jaunimą susidomėti su aplinkosauga susijusio-
mis specialybėmis ir jas rinktis baigus mokyklą. 
(plačiau – 12 p.)

Birželio 11 d. į Metelių ir Veisiejų regioni-
nius parkus sugrįžo rekordinis skaičius balinių 
vėžlių – 125 – ir varlyčių raudonais pilvais – 
318. Reti, į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti 
gyvūnai saugiai praleido pirmuosius savo gy-
venimo metus Lietuvos zoologijos sode. Dabar 
jie pakankamai sustiprėję, kad galėtų išgyventi 
natūralioje aplinkoje patys.

Metelių regioninio parko lankytojų cent-
re lankytojai galėjo „gyvai“ pamatyti balinių 
vėžlių ir raudonpilvių kūmučių jauniklius, prieš 
paleidžiant juos į laukinę gamtą. Specialis-
tai pasidalino žiniomis apie šias retas gyvūnų 
rūšis, jų išsaugojimo svarbą. Vėliau vėžliukai 
išvežti į paleidimo vietas, kurios renginio daly-
viams nebus atskleistos. Metelių regioninia-
me parke apsigyvens 98 vėžliukai, dar 27 bus 
paleisti Veisiejų regioniniame parke.

Lietuvos zoologijos sodas kartu su Metelių 
ir Veisiejų regioniniais parkais projektus balinių 
vėžlių ir raudonpilvių kūmučių populiacijoms 
išsaugoti ir pagausinti vykdo nuo 2011-ųjų. Per 
tą dešimtmetį  buvo išauginti ir į gamtą išleisti 
949 baliniai vėžliai ir 410 raudonpilvių kūmučių.

Birželio 14 d. per 3 mėnesius aktyvių dis-
kusijų ir derybų Nacionalinio miškų susitari-
mo (NMS) koordinacinė grupė suformulavo 
pamatinį tikslą. Pamatinis tikslas susitarimui 
pasirašyti aprėpia devynias kertines miškų poli-
tikos kryptis, kuriose reikės rasti subalansuotus 
sprendimus.

Viena svarbiausių tiek miško dabarčiai, 
tiek ir ateičiai krypčių – suderinti kintančius 
ekonominius, ekologinius ir socialinius inte-
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resus užtikrinant, kad būtų formuojamos ir 
ateities kartoms išsaugomos tvarios miško 
ekosistemos.

Kita esminė kryptis – miškų indėlis val-
dant klimato kaitos iššūkius. Tam būtina 
išsaugoti ekosistemas, rūpintis subalansuota 
miškų plėtra ir didinti jų galimybes absor-
buoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 
Taip pat svarbu išsaugoti biologinę įvairovę, 
užtikrinti griežtai saugomų miškų reikiamą 
plotą ir įvairovę, saugomose teritorijose di-
dinti miškų gamtosauginę vertę.

Pasirašytas NMS skatintų stiprinti rek-
reacines, kultūrines miško funkcijas, toliau 
plėtoti tvarų miškų tvarkymą, tobulinti 
ekonominį veiklos miškuose reguliavimą, 
rūpintis  miškų mokslų ir mokslinių tyrimų 
bei inovacijų plėtra, didinti jiems skirtą finan-
savimą, tobulinti miško sektoriaus specialistų 
rengimą, didinti jų socialines garantijas, 
stiprinti profesinį imunitetą ir kolektyvinį 
atstovavimą. Šiuo metu diskutuojama įkurti 
apie 16 tokių grupių. Jos turėtų pradėti savo 
darbą liepos mėnesį. 

Birželio 21 d. Vyriausybė nutarė padidin-
ti žaliųjų viešųjų pirkimų dalį, kad pirkimų 
vykdytojai įsigytų daugiau prekių, paslaugų 
ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį ap-
linkai, ir patvirtino nacionalinius šių pirkimų 
įgyvendinimo 2021–2023 m. tikslus.

Aplinkos ministerijos siūlymu nustatyta, 
kad per 2 metus visi viešieji pirkimai turi tap-
ti žalieji. Numatyta, kad pereinamuoju laiko-
tarpiu – šiemet nuo liepos 1 d. iki gruodžio 
pabaigos – jie turi sudaryti ne mažiau kaip 
10 proc. visų viešųjų pirkimų vertės, 2022 
m. – ne mažiau kaip 50 proc., o nuo 2023 
m. – 100 proc. 2020-aisiais žalieji pirkimai, 
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) duomeni-
mis, sudarė tik 5 proc. visų viešųjų pirkimų 
vertės ir 2,4 proc. jų skaičiaus.

Taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus bus 
privalu naudojant pažangos lėšas, ir tokią 
prievolę turės nustatyti Vyriausybei pavaldūs 
ar atskaitingi valstybės biudžeto asignavimų 
valdytojai projektų administravimą ir finansa-
vimą reglamentuojančiais teisės aktais. Ši 
nuostata aktuali neperkančiosioms organi-
zacijoms, kurios vykdo pažangos lėšomis 
finansuojamas priemones ar projektus. Ska-
tinant žaliuosius pirkimus svarbus vaidmuo 
tenka VPT, kuri įkurs Darniųjų pirkimų kom-
petencijų centrą.

Birželio 28 d. Žuvinto biosferos rezervato 
direkcijai pradėjo vadovauti naujas direk-

torius – Paulius Čeponas. Pastaruoju metu 
jis dirbo Marijampolės sav. administracijoje, 
baigęs VU Ekologijos ir aplinkotyros magist-
ro studijas. Naujajam vadovui – 36 metai, ilgą 
laiką jis dirbo Marijampolės savivaldybėje 
vyr. ekologu, vėliau vadovavo tos pačios 
savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui. 

Birželio 30 d.  per Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
Aplinkosaugos veiksmingumo skatinimo 
darbo grupės posėdį  pateiktas  EBPO ir jos 
šalių narių ekspertų atliktas Lietuvos aplinko-
saugos veiksmingumo  vertinimas ir pateiktos  
rekomendacijos tolesniems veiksmams.

Aplinkos ministras S. Gentvilas supažin-
dino kitų EBPO šalių delegacijas su Lietu-
vos aplinkosauginiais prioritetais iki 2050 
m., pristatė vykdomas žalinimo priemones 
įvairiose srityse ir pasidalino iššūkiais.

Lietuva numato iki 2025 m. stabilizuoti 
šiltnamio dujų išmetimą transporto ir žemės 
ūkio sektoriuose, o iki 2030 m. jų išmetimą 
šalyje sumažinti 70 proc. lyginant su 1990 m. 
Be to, siekiama užtikrinti ekonominį kon-
kurencingumą taikant vienodus aplinko-
saugos mokesčius, investuojant į klimatui 
nekenksmingas technologijas sukurti tūks-
tančius naujų darbo vietų. 

EBPO ekspertų, atlikusių Lietuvos aplin-
kosauginio veiksmingumo vertinimą, reko-
mendacijos apima 4 sritis, kuriose jį būtų 
gerinama. Jos skirtos klimato, oro, atliekų ir 
gamtos išteklių valdymui, aplinkosaugos poli-
tikos įgyvendinimui, žaliajam augimui, dar-
niam judumui.

Birželio 30 d. pasirašytas 3-jų už saugomų 
teritorijų ir miškų aplinkos apsaugos kontrolę 
atsakingų institucijų: VSTT, AAD ir VMT 
bendradarbiavimo sutartis, kuria siekiama už-
tikrinti efektyvų, savalaikį reagavimą fiksuo-
jant ir sprendžiant aplinkos apsaugos pažei-
dimus saugomose teritorijose ir miškuose po 
liepos 1 d. pokyčių.

Šalys sutarė keistis informacija, bendra-
darbiauti ir teikti pagalbą tiriant galimai pa-
darytus administracinius nusižengimus bei 
nusikalstamas veikas aplinkos apsaugos ir 
gamtos išteklių naudojimo srityje. Depar-
tamentui teikti informaciją apie pastebėtus 
gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą reg-
lamentuojančių teisės aktų galimus pažei-
dimus, žalą aplinkai. 

Drauge bus konsultuojamasi teisės aktų 
taikymo klausimais, organizuojami darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo mokymai.  

Prevencijos tikslais šalys organizuos bend-
rus ar savarankiškus šviečiamuosius projek-
tus ir renginius, paskaitas ūkio subjektams, 
kitoms tikslinėms grupėms. Bendradarbiaus 
su žiniasklaida šviesdamos visuomenę apie 
planuojamas bendras akcijas ir reidus, viešins 
informaciją apie bendradarbiavimo rezultatus.

■ Valstybinės miškų tarnybos duomeni-
mis, šiemet visuose valstybiniuose miškuose 
pagausėjo žalingiausio eglynų kenkėjo – žie-
vėgraužio tipografo. 

Per dvi apskaitas – pirmoji vykdyta 
gegužę, o antroji birželį – jų buvo sugauta 47 
proc. daugiau negu 2020 metais. Žievėgraužio 
tipografo vabalai gaudomi barjerinėmis gau-
dyklėmis su įdėtu specialiu viliokliu pastovio-
se apskaitos vietose. Daugiausia jų sugauta 
Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Kuršėnų, 
Panevėžio, Raseinių ir Telšių regioninių 
padalinių administruojamuose miškuose, 
mažiausiai – Rokiškio ir Trakų. Labiausiai 
kenkėjo populiacija išaugo, pasak VMT Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo Virgili-
jaus Vasiliausko, Kuršėnų RP prižiūrimuose 
eglynuose. Ten vabalų sugauta beveik 3 kartus 
daugiau nei pernai.

Nors 2015-2020 m. menkiausias žievė-
graužio tipografo skraidymas buvo užfiksuo-
tas Žemaitijos eglynuose, šiemetiniai dviejų 
pirmųjų apskaitų duomenys rodo, kad čia 
šio kenkėjo gausa yra didžiausia. Tam įtakos 
galėjo turėti šalies Vakarų regione 2020 m. 
siautę itin stiprūs vėjai, kurie išvertė, išlaužė 
daugiau eglių nei kitose Lietuvos vietose.

Žievėgraužis tipografas sparčiausiai vys-
tosi karštą ir sausą vasarą. Masinio daugini-
mosi židiniai susidaro, atsiradus dideliam 
kiekiui apsilpusių medžių. Žievėgraužis tipo-
grafas dažniausiai puola pusamžius ir vyresn-
ius eglynus, pirmiausia – nusilpusius medžius, 
vėjavartas ir vėjalaužas.

Lietuvoje fiksuojamos 2 žievėgraužio ti-
pografo generacijos: peržiemoję vabzdžiai už-
puola egles, padeda kiaušinėlius, iš jų išsivysto 
nauja karta, kuri subręsta ir užpuola kitas egles. 
Iš jų kiaušinėlių išsirita antra karta, liekanti 
žiemoti. Vokietijoje ir piečiau jau fiksuoja-
mos 3 šio kenkėjo generacijos, todėl jis tuose 
kraštuose pridaro gerokai daugiau žalos. Jeigu 
žiemos ir toliau šiltės, trečios generacijos gali-
ma tikėtis ir Lietuvoje. Didžiojoje dalyje Eu-
ropos prognozuojamas masinis žievėgraužių 
kenkėjų plitimas.

Vienintelis būdas sunaikinti žievėgraužį 
tipografą – iškirsti pažeistus medžius ir išvežti 
juos iš miško.
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LR Prezidentas Gitanas Nausėda: 
pasiekti aplinkos išsaugojimo tikslus 
galime tik veikdami išvien

Birželio 5-ąją, minint Pasaulinę aplinkos dieną, Pre-
zidentūros kieme vyko Žaliųjų idėjų festivalis. Jo metu 
buvo surengta Žaliųjų idėjų mugė, kurios metu dalyviai 

turėjo galimybę pakeliauti po šalies saugomas teritorijas, iš Vilniaus 
persikelti į sengirę, susipažinti su rečiausiais Lietuvos paukščiais, 
pamatyti iš arti bičių gyvenimą, Lietuvoje rastas mamuto liekanas, 
susipažinti su ekologinio dizaino tendencijomis ir žaliųjų pastatų 
statyba, atsisėsti prie lietuviškų elektrinių autobusų vairo, pačiupinėti 
gigantišką droną, kuriuo matuojama oro kokybė, išmokti pasigaminti 
naujų dalykų iš nenaudojamų daiktų ir kt.

Vidurdienį Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 
paskelbė „Žalios Lietuvos“ deklaraciją ir pakvietė visus Lietuvos žmones 
prisidėti prie Lietuvos žalinimo, kovos su klimato kaita, švaresnės ir 
sveikesnės aplinkos kūrimo. Šalies vadovo pasiūlyta „Žalios Lietuvos“ 
iniciatyva visus metus kvietė visuomenę ieškoti sutarimo, kaip paversti 
Lietuvą švaresne ir klimatui neutralia valstybe. Vyko diskusijos ir foru-
mai, kuriuose išsakytos idėjos, gerieji pavyzdžiai ir nubrėžtos kryptys 
tapo „Žalios Lietuvos“ deklaracijos pagrindu.

Prezidentas pasirašė ir pateikė Seimui Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo projektą, kuris daro sisteminį pokytį ir įpareigoja teisėkūros ini-
ciatyvas vertinti per aplinkosaugos ir klimato kaitos prizmę.

„Per šį laikotarpį įsitikinau, kiek daug turime aktyvių žmonių ir 
atsakingų organizacijų, įmonių ir žmonių, kurios aplinkosaugą ir kovą 
su klimato kaita mato kaip neatsiejamą savo gyvenimo ir veiklos dalį. 
Pasiekti tikrų pokyčių galime tik veikdami išvien. Valstybės institucijos, 
verslas, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, savivalda 
– visi galime ir turime susitelkti dėl bendro ir žalio tikslo. To siekiame 
ne vieni, o kartu su visa ES“, – sakė Prezidentas.

Paramą deklaracijai išreiškė ir ją pasirašė Europos Komisijos vice-
prezidentas Fransas Timmermansas, eurokomisaras Virginijus Sinke-
vičius, prekybos ir telekomunikacijų, energetikos, transporto, žemės 
ūkio, nevyriausybinių organizacijų, pramonės sektoriaus atstovai ir 

piliečiai. Jie pakvietė prisijungti kuriant žalesnę ir švaresnę Lietuvą 
pasirašant šį dokumentą interaktyviuoju būdu.

Vėliau Aplinkos ministerijos iniciatyva surengta diskusija „Kas yra 
Žaliojo kurso užsakovas: politikai ar visuomenė?“. Joje dalyvavo aplinkos 
ministras S. Gentvilas, VU TSPMI direktorė doc. dr. M. Šešelgytė, Lie-
tuvos moksleivių sąjungos prezidentė K. Pralgauskytė, Aplinkosaugos 
koalicijos pirmininkė L. Paškevičiūtė ir Lietuvos pramonininkų konfe-
deracijos prezidentas V. Janulevičius.   Festivalio metu organizuotos dar 2 
diskusijos: Energetikos ministerijos – „Šviesūs ir šilti namai“ ir Susisieki-
mo ministerijos  – „Darnus ir žalias susisiekimas – laisvė judėti visiems“.

Prezidentūroje taip pat buvo įteiktos Aplinkos ministerijos 
Viktoro Bergo ir Juozo Virbicko premijos.

Žaliųjų idėjų festivalis Vilniuje – vienas iš daugybės Aplinkos die-
nai skirtų renginių, kurie vyko dar 149 valstybėse. Kasmet Pasaulinę 
aplinkos dieną organizuoja vis kita šalis, kurioje vyksta oficialios 
šventės. Šių metų šeimininkas – Pakistanas. Pakistano vyriausybė pla-
nuoja išplėsti ir atkurti šalies miškus per „10 milijardų medžių cunamį“. 
Taip Pakistanas prisideda prie pasaulinių pastangų atkurti ekosistemas.

Ekosistemų atkūrimas – pagrindinė šiemetinės Pasaulinės aplinkos 
dienos tema. Jas galima atkurti įvairiais būdais: auginti medžius, žalinti 
miestus, atkurti sodus, keisti mitybą ar valyti upes ir pakrantes. Nuo 
dabar iki 2030 m. Žemėje atkūrus 350 mln. ha sunykusių sausumos 
ir vandens ekosistemų, jų paslaugos galėtų būti įkainotos apie 7 trln. 
eurų. Ekosistemų atkūrimas leistų pašalinti iš atmosferos nuo 13 iki 26 
gigatonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Manoma, kad ekonominė 
atkūrimo nauda būtų 9 kartus didesnė už investicijų kainą, o neveiki-
mas bent 3 kartus brangesnis nei ekosistemų atkūrimas.

Šių metų Pasaulinės aplinkos dienos šūkiu „Permąstyk. Atnaujink. 
Atkurk“ gyventojai skatinami darniai sugyventi su gamta ir ja rūpintis.

Parengta pagal LR Prezidento komunikacijos grupės, AM inf.

Festivalio metu Prezidentūros kieme (iš kairės): eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, 
EK viceprezidentas Fransas Timmermansas, LR Prezidentas Gitanas Nausėda, 

LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius, aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
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Viktoro Bergo ir Juozo Virbicko premijos – 
saugomų teritorijų profesionalams

RŪTA BAŠKyTė plačiosios visuome-
nės laikoma šalies saugomų teritorijų puo-
selėtoja ir ryžtinga kovotoja už jų apsaugą 
itin svariai prisidėjo kuriant šių teritorijų 
sistemą ir jų apsaugos teisinius pagrindus, 
formuojant „Natura 2000“ teritorijų tinklą. 
Jos iniciatyva ir pastangomis sutvarkyta ir 
pritaikyta lankyti daugybė vertingų gamti-
nių teritorijų ir objektų, įkurtas ir įrengtas 
traukos centru tapęs Saugomų teritorijų 
Nacionalinis lankytojų centras. Išskirtinis 
R. Baškytės nuopelnas – Medžių lajų takas 
Anykščių regioniniame parke, kuris dabar 
yra vienas lankomiausių šalyje objektų.

Beveik visą savo gyvenimą ji skyrė 
gamtosaugai. Vilniaus universitete gamtos 
mokslų studijas baigė su pagyrimu. Dirb-
dama Lietuvos statybos ir architektūros 
mokslinio tyrimo institute, įgijo gamtosau-
gai planavimo patirties, kuri pravertė vėliau 
kuriant šalies nacionalinių parkus.

Į Aplinkos apsaugos departamentą 
R. Baškytė atėjo dirbti 1992-aisiais. Nuo 
1994 m. ji dirbo AM Kraštotvarkos ir 
biologinės įvairovės departamento vado-
ve, buvo ministro patarėja. Nuo 2002-ųjų 
dvylika metų – VSTT direktorė, o pas-
taruosius septynerius metus – direkto-
riaus pavaduotoja.

JONO PAŠUKONIO (jam vadovau-
jant) ir jo kolegų pastangomis sukurti na-
cionaliniai teisiniai žuvų išteklių apsau-
gos pagrindai, parengtos ir įgyvendintos 
lašišinių žuvų išteklių atkūrimo programos. 

Studijuodamas biologiją Vilniaus uni-
versitete tapo visuomeniniu gamtos apsau-
gos inspektoriumi ir dalyvaudavo reiduose 
išaiškinant žvejybos taisyklių pažeidimus. 
Dirbdamas „Ventos“ žuvininkystės ūkyje 
vyresniuoju ichtiologu, susipažino su žuvi-
ninkyste, versline žvejyba, žuvų veisimu. 

Prezidento Valdo Adamkaus premija – 
režisieriui Mindaugui Survilai
Pasaulinę aplinkos dieną, VDU Botanikos sode, iškilmingai įteikta 

Prezidentinės Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo 
premija (5 tūkst. eurų), kuri šiemet paskirta gamtininkui, režisieriui Mindaugui 
Survilai už filmą „Sengirė“, kuriuo jis atkreipė plačiosios visuomenės dėmesį į 
neeksploatuojamų miškų išsaugojimo būtinybę.

Premiją laureatui M. Survilai įteikęs Prezidentas Valdas Adamkus sakė, 
kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, aplinkosaugos problemos išlieka vienu 
opiausių klausimų. „Turime rimtų problemų, su kuriomis Lietuva susiduria nuolat: 
nuo Kuršių marių taršos iki klimato kaitos, nuo atliekų perdirbimo problemų iki 
pavojų vertingiausiems Lietuvos miško plotams. Svarbu kartu su tarptautine 
bendruomene dėti visas pastangas, kad ateities kartoms būtų užtikrinta geresnė 
ekologinė būklė. Džiaugdamasis stebiu ES lyderių ryžtą vesti Pasaulį Žaliąja kryp-
timi ir norėčiau, kad šiame darbe Lietuva taptų sektinu pavyzdžiu. Galime būti 
ambicingesni, turime labiau pasitempti“, – tikino Prezidentas V. Adamkus.

Laureatui M. Survilai apdovanojimą, skulptoriaus K. Dovydaičio sukurtą Gervės 
skulptūrą, įteikė V. Adamkus. Režisierius sakė, kad gavęs įvairių apdovanojimų, 
tačiau šis jam labai daug reiškia ir yra skirtas ne jam asmeniškai, bet visai „Sengirės“ 
filmo ir „Sengirės fondo“ komandai, kurioje savanoriškai dirba per 40 žmonių. 

Ceremonijoje dalyvavo Prezidentas G. Nausėda, EK 
viceprezidentas F. Timmermansas, eurokomisaras V. Sin-
kevičius, aplinkos ministras S. Gentvilas, JAV ambasado-
rius Robert S. Gilchrist, Kauno m. meras V. Matijošaitis, 
premijos laureatą rinkę komiteto nariai bei kiti svečiai.

Parengta pagal VDU inf.

Šiais metais Aplinkos ministerijos dvi gamtosauginės premijos buvo įteiktos 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministeri-
jos darbuotojams: Viktoro Bergo premija – VSTT direktoriaus pavaduotojai 
RūTAi BAŠKyTEi, Juozo Virbicko premija – JoNUi PAŠUKoNiUi. 
Premijos įteiktos Prezidentūroje birželio 5 dieną, Pasaulinę aplinkos dieną.

Po to – žuvų apsaugos inspektoriaus pareigos Lietu-
vos žuvisaugos, žuvivaisos ir žvejybos reguliavimo 
baseininėje valdyboje. Darbą tęsė Aplinkos apsaugos 
departamente, Aplinkos ministerijoje. 

Svarbų projektą įgyvendino dirbdamas Žuvinin-
kystės tarnyboje prie ŽŪM. Organizavo ir koordinavo 
margųjų upėtakių ir kiršlių veisimą istoriniame žuvų 
veislyne Trakų Vokėje. Nuo 2017 m. J. Pašukonis dirba 
VSTT Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistu. 
Rūpindamasis saugomų teritorijų biologinės įvairovės 
apsauga, ilgametę patirtį pritaiko ir daug dėmesio skiria 
vandens ekosistemų ir saugomų žuvų rūšių apsaugai.

Parengta pagal AM, VSTT inf.
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MiškAi buS PRižiūRiMi 
„keturių akių“ kontrolės principu

AAD Miškų kontrolės departamentą sudarys daugiau nei 40 
inspektorių, dirbančių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio 

miškų kontrolės padaliniuose. Naujieji saugomų teritorijų kontrolieriai 
proporcingai pasiskirstys po AAD valdybų padalinius visoje Lietuvoje, 
užtikrindami reagavimą 24 val. 7 dienas per savaitę.

„Reforma pirmiausia atskiria leidimų išdavimą nuo jų kontrolės. 
Kontrolės konsolidacijos vienose rankose tikslas – efektyvi aplinkos 
apsaugos kontrolė. Be to, gyventojams bus aiškiau, kas valstybės 
vardu prižiūri aplinkos pažeidimus, miškus ir saugomas teritorijas“, 
– teigia aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Miškų priežiūrą vykdant „keturių akių“ kontrolės principu tiki-
masi ją padaryti skaidresnę ir efektyvesnę.

Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus 
Kupstaitis aiškina, kad „keturių akių“ principas veiks atskiriant veik-
los sąlygų nustatymus nuo kontrolės. „Iki šiol visus dokumentus, 
pavyzdžiui, leidimą kirsti mišką reikėdavo derinti su vienu Miškų 
tarnybos darbuotoju, kuris paskui pats ir prižiūrėjo jų įgyvendinimą. 
Dabar tokiais atvejais teks dirbti mažiausiai su dviem skirtingais 
asmenimis. Tarkim, dėl leidimo teks kreiptis į tarnybą, o ar miške 
tinkamai atlikti kirtimai, ar po trejų metų jis atkurtas (tai labai 
svarbi miškų savininkų pareiga), patikrinti jau atvyks departamento 
pareigūnai“, – pabrėžė N. Kupstaitis.

Valstybinė miškų tarnyba išduos leidimus
Valstybinės miškų tarnybos (VMT) direktoriaus Karolio Mickevi-

čiaus teigimu, VMT specialistai nuo liepos 1 d. regionuose ir toliau 
išduos leidimus kirsti mišką miško valdytojams ir naudotojams, de-
rins pranešimus apie planuojamus kirtimus, tikrins ir tvirtins vidinės 
miškotvarkos projektus. „Miškų savininkai, valdytojai ir naudotojai to-
liau bus kviečiami konsultuotis miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros 
ir apsaugos klausimais“, – pabrėžė VMT vadovas.

VMT ir toliau koordinuos augalų genetinių išteklių išsaugojimą 
ir selekciją bei miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą. VMT 
vykdomų funkcijų sąraše lieka Lietuvos Respublikos miškų kadastro 
tvarkymas, valstybinė miškų inventorizacija atrankos metodu ir miškų 
apskaita, nepriklausomų medienos matuotojų veiklos priežiūra. „Toliau 
atliksime stebėseną visų nuosavybės formų miškuose ir apie galimus 
pažeidimus informuosime kolegas iš AAD“, –  sakė K. Mickevičius.

Be to, šiuo metu rengiamame aplinkos ministro įsakyme nu-
matyta, kad VMT miško valdoje turės tikrinti ne visus, o tik pusę 
miškotvarkos projektų. Pasak aplinkos viceministro Dano Augučio, 
tai daroma mažinant administracinę naštą miško savininkams ir 
racionaliau paskirstant darbą tarp pačių tarnybos darbuotojų. „Su-
prantama, toks žingsnis galimas tik tuo atveju, jei Miškų tarnyba nu-
sistatys aiškią rizikingiausių projektų atrankos metodiką ir pačiam 
rizikos vertinimui skirs deramą dėmesį“, – akcentavo D. Augutis.

saugomose teritorijose budės reindžeriai
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktoriaus 

Alberto Stanislovaičio teigimu, net ir perdavusi kontrolės funkcijas 
AAD, tarnyba visais būdais pagelbės užkirsti kelią galimiems gamto-
saugos pažeidimams saugomose teritorijose.

„Nacionalinių ir regioninių parkų, rezervatų direkcijos organizuos 
teritorijos patikrinimus, teiks informaciją, surašys pranešimus apie 
padarytą gamtai žalą bei perduos departamento specialistams. Bend-
radarbiavimas tarp Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų vyko ir 
anksčiau, bet dabar jis bus dar prasmingesnis“, – sako A. Stanislovaitis.

Kontrolę vykdę VSTT specialistai taps reindžeriais: jie praneš apie 
pažeidimus, o pažeidėjams surašyti protokolus ir skirti nuobaudas 
turės teisę AAD pareigūnai.

Valstybiniuose miškuose – dar 380 urėdijos pareigūnų
Valstybinių miškų urėdijos (VMU) valstybinių miškų apsau-

gos pareigūnų (regioninių padalinių ir girininkijų specialistų) nuo 
liepos 1 d. bus apie 380. „Jie, kaip ir anksčiau, rūpinsis valstybinės 
reikšmės miškų apsauga“, – sako urėdijos direktoriaus pavaduotojas 
miškininkystei Mindaugas Petkevičius.

Dabar valstybinės reikšmės miškus prižiūri 26 regioniniai pada-
liniai su 331 girininkija, vienai girininkijai priskiriant 3,4 tūkst. ha 
valstybinės reikšmės miškų plotą. Iš daugiau  kaip 1,1 mln. hektarų, 
kuriuos patikėjimo teise valdo VMU, apie 200 tūkst. ha yra draus-
tiniai ir kiti saugomų teritorijų miškai.

„VMU darbuotojai vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valsty-
binės reikšmės miškuose, rūpinasi miško sanitarine ir priešgaisrine 
apsauga, prižiūri rekreacinius objektus, vykdo miško kelių priežiūros 
ir remonto darbus. Be abejo, yra diegiamos pažangios miškų įveisimo, 
apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo technologijos, ruošia-
ma žaliavinė mediena, atkuriami ir įveisiami miškai, auginami miško 
sodmenys“, – vardija direktoriaus pavaduotojas.

M. Petkevičiaus žodžiais, VMU pareigūnai prižiūri, kad žmonės 
laikytųsi lankymosi miške taisyklių (nedegintų laužų draudžiamose 
teritorijose, nešiukšlintų, neardytų miško paklotės, nežalotų floros).

daugiau akių, daugiau skaidrumo
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kups-

taitis atkreipė dėmesį, kad įgyvendinant pertvarką miškų kontrolės 
schema lieka ta pati, o miškų priežiūrai dėmesys dvigubinasi.

„Radikalios pertvarkos nėra – miškų kontrolę ir toliau vykdys 
specializuoti pareigūnai, o veiklos sąlygas nustatys Miškų tarnybos 
miškininkai, tik dabar jie dirbs dviejose skirtingose institucijose, o jų 
funkcijos bus aiškiai išgrynintos“, – apibendrina N. Kupstaitis.

AM inf.

Vientisai, skaidriai ir efektyviai aplinkos apsaugos valstybinei kontrolės sistemai sukurti liepos 1 d. Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos ir Valstybinės miškų tarnybos aplinkos apsaugos kontrolės funkcijas perima Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).
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Atnaujintas Dubravos arboretumas

„Lietuva didžiuojasi ne vienu botanikos 
sodu, ir Dubravos arboretumas savo kolekci-
ja lygiuojasi su jais. Tai iš tiesų įspūdinga vie-
ta, kurta daugiau nei 60 metų, todėl dėkoju 
visiems, kurie prisidėjo ją puoselėjant“, – sakė 
aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Valstybinių miškų urėdijos vadovas Val-
das Kaubrė teigė, kad Dubravos arboretumas 
tapęs traukos vieta ne tik vietos bendruome-
nei, bet ir užsienio svečiams iš visos Europos, 
besidomintiems retais ir įspūdingais auga-
lais. „Didžiuojamės, kad mes, miškininkai, 
rūpinamės ne tik miškais, bet ir tokiais 
išskirtiniais objektais kaip Dubravos arbore-
tumas, suteikiančiais visuomenei galimybę 
susipažinti su vertingais bei unikaliais au-
galais“, – pabrėžė V. Kaubrė. 

„Džiaugiuosi, kad dirbant VMU Dub-
ravos regioninio padalinio vadovu pavyko 
prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo ir 
gera matyti, kokia ši vieta svarbi miškininkų 
ir vietos bendruomenei“, – sakė Seimo narys 
Justinas Urbanavičius. 

Vykdant projektą atlikti infrastruktūros 
atnaujinimo darbai, įrengti pėsčiųjų takai, 
kuriais galima patogiai pasiekti įdomiausius, 
vertingiausius augalus, pamatyti gražiausius 
vaizdus, taip pat įrengtos atokvėpio vietos, 
suoliukai. Tvora aptvertas ypatingai vertingų 
augalų plotas, įrengti įvažiavimo vartai ir var-
teliai lankytojams.

Birželio 28 d. pristatyti Dubravos arboretumo atnaujinimo darbai – vykdant projektą arboretumo kolekcija papildyta 750 
naujų augalų, imta kurti nauja arboretumo ekspozicija, apjungianti buvusį senąjį kolekcinį skyrių ir pušūnų bei erikinių augalų 
kolekciją, ir iki šiol nenaudotą, apleistą 1,4 ha plotą, pašalinti pasenę, negyvybingi, menkaverčiai medžiai bei krūmai.

Ant augalų sukabintos etiketės su ap-
rašymais, išleisti lankstinukai ir atviručių 
komplektai su trumpa informacija apie ar-
boretumą, taip pat skaitmeninis leidinys 
„Dubravos arboretume augančių augalų 
sąrašas“, kurį sudaro arboretume augančių 
augalų nuotraukos ir trumpas aprašymas 
apie augalus.

Dubravos arboretumas –  tai išskirtinė  
mokslo, pažintiniu ir dendrologiniu požiū-
riu vertingų augalų dendrologinė kolekcija, 
kurioje priskaičiuojama daugiau kaip 2000 
augalų rūšių, tarp kurių yra unikalių – labai 
retų atvežtų, nebūdingų Lietuvos gamtai 
medžių ir krūmų. Šio objekto tikslas kaupti, 
saugoti, tirti ir eksponuoti savaiminius bei 
atvežtinius sumedėjusius augalus sudaryti 
sąlygas moksliniams tyrimams ir švietimui. 

VMU Dubravos arboretumas įkurtas 1958 
m. kaip Dubravos miškų tyrimo stoties padali-
nys. Pradžioje jo veiklos tikslas buvo medelyno 
asortimento padidinimas, bet augalų kolekcija 
gausėjo ir buvo naudojama studentų moky-
mui, visuomenės poilsiui ir švietimui, augalų 
dauginamosios medžiagos platinimui. 

Arboretumas yra vienas svarbiausių 
sumedėjusių augalų tyrimo centrų greta 4 
botanikos sodų Lietuvoje. 2000 m. jam su-
teiktas dendrologinės kolekcijos statusas ir 
arboretumas paskelbtas valstybės saugomu 
gamtos paveldo (botaniniu) objektu. Keliolika 
vertingiausių, beveik 51,5 ha plote auginamų 
įvairių rūšių, porūšių, formų ir veislių medžių 
ir krūmų, įtraukta į Lietuvos nacionalinių 
genetinių išteklių sąrašą.

Parengta pagal VMU inf.

Valstybinių miškų urėdijoje
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Miškų ir ekologijos fakulteto absolventai
pasirengę karjeros skrydžiui

VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto 
absolventams 2021 m. birželio 21 d. buvo įteikti 
studijų baigimo diplomai. Į gyvenimą išleistas 
didelis būrys miškininkų ir aplinkosaugininkų 
(90). Fakultetą baigė 39 bakalaurai ir 51 ma-
gistras. Diplomus gavo 31 miškininkystės ir 8 
taikomosios ekologijos bakalaurai. Daugiausia 
(30) studijavo nuolatinėse studijose. Diplomus 
gavo 28 miškininkystės, 9 taikomosios ekolo-
gijos, 7 laukinių gyvūnų populiacijų valdymo, 
7 miestų ir rekreacinės miškininkystės ma-
gistrai. Skirtingai negu bakalaurai dauguma jų 
(39) studijavo ištęstinėse studijose.

Du magistro darbai buvo pristatyti Lie-
tuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos skelb-
tam geriausių magistro darbų konkursui. 
Tai Monikos Redeckaitės miškininkystės 
magistro darbas „Miško dangos pokyčių nu-
statymas nuotoliniais metodais“ (vadovas 
dr. Donatas Jonikavičius) ir Vytauto Eigirdo 
taikomosios ekologijos magistro darbas „Lie-
tuvoje užregistruotų didžiųjų kormoranų 
(Phalacrocorax carbo L.) migracijos kelių 
nustatymas (vadovas dr. Žydrūnas Preikša).

Diplomų įteikimo šventėje dalyvavo 
VDU Rektorius prof. Juozas Augutis, kuris 
sveikindamas fakulteto absolventus teigė 
neabejojantis, kad Lietuvos miškų ir aplinko-
saugos ateitis atiduodama į patikimas rankas.

„Sėkmė lydi drąsius. O drąsa nėra baimės 
neturėjimas – tai pasiryžimas jos nepai-
sant išdrįsti eiti į priekį siekiant įgyvendinti 
savo svajones ir lūkesčius. Žmogaus gyve-
nimas susideda iš laiko atkarpų, kurios 
stiprina, ugdo, moko, suteikia spalvų bei 
padeda susikurti vertybes, santykius, gy-
venimo kryptį. Šiandien baigiate vieną etapą 
ir pradedate kitą. Išgyvenkite šios akimirkos 
džiaugsmą, stabtelėkite, įvertinkite nueitą 
kelią, didžiuokitės savo atkaklumu, ryžtu, 
kantrybe. O tada su nauja jėga ir entuziaz-
mu keliaukite pirmyn. Būkite drąsūs ir at-

viri, nes tvirtą pagrindą po kojomis jau turi-
te. Studijų metais plėtėte savo pažinimo ir 
galimybių ribas, gilinote žinias, aiškinotės 
įvairių reiškinių kilmę ir priežastis, forma-
vote savo požiūrį, turėjote palankią terpę, 
kurioje galėjote patenkinti savo smalsumą, 
stimuliuoti vaizduotę betarpiškoje studento 
ir dėstytojo bendrystės aplinkoje“, – palan-
kią jaunam žmogui tobulėti VDU ŽŪA aka-
deminę aplinką komentavo J. Augutis.

VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Micei-
kienė diplomus atsiimančius absolventus 
ragino neapsiriboti įgyta profesine kvalifi-

VDU Rektorius prof. J. Augutis neabejojo, 
kad šalies miškai atiduodami į patikimas rankas

VDU ŽūA kanclerė prof. A. Miceikienė 
ragino neapsiriboti įgyta kvalifikacija
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kacija ir nuo rugsėjo sugrįžti į akademiją 
aukštesnės pakopos studijoms – bakalau-
rams į magistrantūros, magistrams – į dok-
torantūros.

„Nestovėkite vietoje, siekite dar dau-
giau, nes mokymasis yra judėjimas iš tamsos 
į šviesą. Studijų metais įrodėte, kad esate 
verti gauto diplomo, bet tai reikės įrodyti 
ir laikant vis naujus gyvenimo egzaminus. 
Teišsipildo jūsų troškimai, telydi sėkmė. 
Diplomų įteikimo šventė vainikavo kelerių 
metų sėkmingą bendrą studentų ir dėstytojų 
darbą. Todėl šiandien didžiulė šventė ir jiems“, 
– absolventus bei visą VDU ŽŪA akademinę 
bendruomenę sveikino A. Miceikienė.

Fakulteto absolventus sveikindamas Vals-
tybinių miškų urėdijos direktorius Valdas 
Kaubrė prisiminė, su kokiu jauduliu jis beveik 
prieš 20 metų toje pačioje salėje ėjo atsiimti 
miškininko diplomo. Jis pasidžiaugė, kad dalis 
absolventų jau dirba jo vadovaujamoje miškų 
urėdijoje, o dar nedirbančius pakvietė įsilieti 
į įmonės komandą. Visiems fakulteto absol-
ventams direktorius palinkėjo gero skrydžio 
karjeros keliais. Beje, direktorius atvyko ne 
tuščiomis rankomis. Kiekvienam miškų urė-
dijoje jau dirbančiam absolventui direktorius 
V. Kaubrė asmeniškai įteikė po dovaną. 

Valstybinės miškų tarnybos direktorius 
Karolis Mickevičius atkreipė dėmesį į tai, 
kad šių metų absolventams studijas reikėjo 
baigti nuotoliniu būdu. O tai nebuvo lengva. 
Jis palinkėjo absolventams rasti savyje tikrą 
miškininką, gamtininką, aplinkosaugininką. 
Palinkėjo gerbti ir puoselėti savo pasirinktą 
profesiją ir savo universitetą.

Aplinkos apsaugos departamento Kau-
no valdybos viršininkas dr. Skirmantas 

Pocius pakvietė absolventus išbandyti save 
nelengvoje, bet labai reikalingoje aplinko-
saugininko profesijoje. Jis užtikrino, kad  atei-
tyje aplinkosaugos reikšmė tik didės.

Nors diplomų įteikimo šventėje negalėjo 
dalyvauti Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis, 
bet jis sugebėjo taikomosios ekologijos ma-
gistrei Ugnei Užtupienei perduoti specialią 
dovaną už darbą „Gamtotvarkos poveikis 
Sacharos pelkės Europos bendrijos svarbos 
buveinėms“ (vadovė dr. Jolita Abraitienė).

Sveikindamas absolventus Miškų ir eko-
logijos fakulteto dekanas prof. Edmundas 
Bartkevičius sakė, kad juos išleidžia ypatin-
gu laiku, kuomet visuomenėje miškininkai 
pristatomi ne pačiomis šviesiausiomis spal-

Diplomų įteikimo šventę vainikavo Dei-
vido Basčio atliekamos dainos.

VDU ŽūA MEF inf.
vomis, kai miškininkai ban-
domi parodyti kaip didžiausi 
gamtos priešai. 

Prieš keletą dienų dekanas 
skaitė internetiniame puslapy-
je straipsnį, kuriame teigiama, 
jog miškininkams ekologija 
yra svetima. O šią informaciją 
dabar pateikė todėl, kad ab-
solventams pradėjus profe-
sinę veiklą reikės ne tik gerų 
miškininkystės, gamtosau-
gos žinių, bet ir naujų kom-
petencijų, bendravimo su vi-
suomene įgūdžių. 

Dekanas nepamiršo ir 
absolventų tėvelių, kurie 
daug prisidėjo, kad jų vaikai 
galėtų sėkmingai studijuoti. 
Jiems ir visiems kitiems buvo 
nuoširdžiai padėkota.

Absolventus pasveikino 
MEF dekanas prof. E. Bartkevičius

Kiekvienam VMU dirbančiam absolventui 
direktorius V. Kaubrė įteikė dovaną

VMT direktorius K. Mickevičius 
linkėjo gerbti pasirinktą profesiją

Studentų padėkos žodį tarė 
Taikomosios ekologijos bakalaurai 

Armina Raugaitė ir Laimonas Barbaravičius.
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Moksleivių žinios apie gamtą 
maloniai nustebino

Konkurso nugalėtojais tapo Kauno „Varpo“ gimnazijos IIIA ir IVA 
klasių jungtinė komanda (vadovė – mokytoja Pranė Stankevičienė); 
antrąją vietą užėmė Birštono gimnazijos IIB klasės komanda (vadovė 
– mokytoja Daiva Dabrišienė); trečiąją – Alytaus r. Miroslavo gimnazi-
jos IIIG klasės komanda (vadovė – mokytoja Reda Kančienė); ketvirtąją 
– Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos IIIA, B ir C 
klasių jungtinė komanda (vadovė – mokytoja Jolanta Martinionienė). 

 
Oficialus nugalėtojų pasveikinimas ir apdovanojimų ceremonija 

vyko birželio 18 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Į 
šventę atvyko pirmąsias keturias vietas užėmusios komandos, būrys 
konkurso rėmėjų ir partnerių. Geriausiai pasirodžiusias komandas 
nuotoliniu būdu pasveikino eurokomisaras Virginijus Sinkevičius 

ir LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Jie džiaugėsi šiame 
konkurse pademonstruotomis puikiomis moksleivių žiniomis ir 
augančiu jaunimo susidomėjimu gamta, noru spręsti aplinkosaugi-
nes problemas. Moksleivius taip pat pasveikino kolegijos direkto-
rius dr. Vaidotas Lygis, Aplinkos apsaugos departamento prie LR 
aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento direktorius 
Tadeuš Ablačinskij, LMS prezidentas dr. Vidmantas Verbyla, Kauno 
marių RP vyriausiasis specialistas Evaldas Makrickas, Lietuvos gam-
tos fondo gamtosaugos specialistė Adelė Banelienė, miškininkystės 
paslaugų veikla užsiimančios įmonės UAB „Skogran“ verslo plėtros 
vadovas Laurynas Sederevičius, specializuoto internetinio portalo 
www.miskininkas.eu vadovas Dainius Šeronas, žurnalo „Mūsų gi-
rios“ direktorius, vyriausiasis redaktorius Rimondas Vasiliauskas.

Dar niekada mūsų visuomenėje nebuvo tiek daug diskutuojama apie mus supančią 
aplinką, ekologines problemas ir aplinkai draugišką gyvenimo būdą kaip pastaraisiais 
metais. Tai sveikintina tendencija – juk tik nuo mūsų pačių priklauso, ar sugebėsime 
išsaugoti mūsų planetą, biologinę įvairovę, švarią ir saugią aplinką. Džiugu, kad šioms 
idėjoms neabejinga ir šalies jaunoji karta, kad tiek daug vaikų myli mišką, domisi gamta 
ir nori geriau pažinti jos paslaptis. Žinoma, šiais laikais itin madinga domėtis naujau-
siomis išmaniosiomis technologijomis, kompiuteriniais žaidimais, virtualia realybe, 
tačiau vaikų juk yra visokių – nuoširdžių, rūpestingų, smalsių... Tokiems vaikams ir buvo 
skirtas birželio 11 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) ir partnerių 
organizuotas moksleivių žinių konkursas–viktorina „Atgal į gamtą!“ 

Viktorina rengta internetinėje Kahoot! platformoje, kurioje įvairių šalies mokyklų 
vyresniųjų klasių moksleivių komandos galėjo išbandyti jėgas, pasivaržyti tarpusavyje 
ir pademonstruoti savo žinias biologijos, gamtos apsaugos, ekologijos, kraštotvarkos 
ir miškininkystės srityse. Viktorinoje dalyvavo 36 klasės iš 31-os mokyklos, tad 
susidomėjimas buvo išties nemažas, tačiau ateityje konkurso organizatoriai į 
analogišką viktoriną tiksi pritraukti kur kas daugiau dalyvių. Siekiama šį konkursą-
viktoriną paversti kasmetiniu reiškiniu.

Apdovanojimus įteikia Miškų kontrolės departamento direktorius T. Ablačinskij ir Kauno marių RP vyr. specialistas E. Makrickas

Sveikinimo žodį taria KMAiK direktorius dr. Vaidotas Lygis
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 Trims prizines vietas užėmusioms klasėms buvo įteikti 
solidūs piniginiai prizai – 3, 2 ir 1 tūkst. eurų vertės kuponai; 
ketvirtąją vietą užėmusiai komandai įteiktas paguodos pri-
zas – didžiulis šakotis ir UAB „Smilgius“ įsteigtos dovanos 
aktyviam laisvalaikiui gamtoje. 

Visoms konkurse dalyvavusioms komandoms įteikti 
aplinkos ministro S. Gentvilo ir KMAIK direktoriaus V. 
Lygio pasirašyti padėkos raštai, įvairios atminimo dovanos: 
Aplinkos ministerijos, Gamtos tyrimų centro, Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos apsaugos depar-
tamento prie LR aplinkos ministerijos, Kraštovaizdžio ir 
želdynų ekspertų grupės (KŽEG), Lietuvos gamtos fondo ir 
kitų rėmėjų įsteigti prizai. 

Konkurso partneris – Gamtos tyrimų centras – įsteigė 
specialųjį prizą: gyvą ir be galo įdomią gamtos pamoką, 
kurią 2021 m. rugsėjo mėn. nugalėtojų komandoms žada 
pravesti žymus Lietuvos gamtininkas, fotografas, įvairių 
knygų ir publikacijų autorius Selemonas Paltanavičius.

 Gausiai apdovanotos komandos neslėpė džiaugsmo – 
juk tai puiki (ir, svarbiausia, pelnyta) dovana prasidedančių 
vasaros atostogų proga. Vaikai ir mokytojai dėkojo kon-
kurso organizatoriams už puikią, įdomią, įtraukiančią 

viktoriną, šiltą priėmimą kolegijoje ir surengtą apdovanojimų šventę, +++rė-
mėjams – už vertingus prizus ir paskatinimą siekti daugiau.

 Esame labai dėkingi visiems konkurso rėmėjams, informaciniams rė-
mėjams bei partneriams, prisidėjusiems ne tik prie prizinio fondo formavimo, 
įsteigusiems specialiuosius prizus, tačiau ir padėjusiems sugalvoti viktorinai 
įdomių klausimų.

KMAiK inf.

Konkurso nugalėtojai – Kauno „Varpo“ gimnazijos iiiA ir iVA klasių jungtinė komanda

Konkurso prizininkus sveikina ir apdovanoja (iš kairės) LGF specialistė A. Banelienė, UAB „Skogran” atstovas L. Sederevičius ir LMS prezidentas dr. V. Verbyla
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Ant pakylos – konkurso „Atgal į gamtą!” prizininkai
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Sulaukėjusi obelis tankynėje

SulaukėjuSių obelų (Malus) 
grybinės ligos

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS mATeLIS, dr. DAIVA BUROKIeNĖ 
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

Obelis (Malus) – erškėtinių 
(Rosaceae) šeimos medis. 
Obels (Malus) gentyje pa-

saulyje priskaičiuojama iki 55 rūšių, išvesta 
tūkstančiai veislių. Per 16 tūkst. kultūrinių 
veislių populiaciją apima naminė obelis (M. 
domestica), kurios protėviais ilgai buvo 
laikomos miškinė (M. sylvestris) ir slyvalapė 
(M. prunifolia) obelys. Obelų asortimentą 
Lietuvoje formavo Vakarų ir Rytų Euopos 
kilmės veislės. Be to, soduose priaugdavo 
savaiminių sėjinukų, kuriuos jau nuo senų 
laikų geriausius atrinkdavo ir skiepydavo. 
Pirmajame Lietuvos Statute (1529 m.) buvo 
numatytos labai didelės bausmės už skiepytų 
obelų sunaikinimą ar vogimą. Skiepyti lietu-
viai mokėjo, bet tai buvo ne visiems, kaip ir 
dabar, įkandamas darbas. Pastaruoju metu 
jau žinomi gausūs obels porūšiai, bet geriau-
siai žinomos dvi rūšys – naminė ir miškinė 
obelys. Kitas rūšis atpažįsta tik specialistai 
ar sodininkai mėgėjai. Miškinė obelis plačiai 
naudojama poskiepiams, nes ji atspari ligų 
sukėlėjams. Jos vaisiai yra nedideli, rūgštūs. 
Ši obelis savaime auga miškuose, šlaituose, 
pamiškėse. Mediena kieta, tamsoka, rausva, 
naudojama dekoratyviniams dirbiniams.

Mūsų buityje laukinėmis dažnai vadina-
mos bet kokios sulaukėjusios obelys ar kriau-
šės. Jos auga miestuose, apleistose sodybose, 
brūzgynuose, o kad išliktų gyvuoti konkuruo-
ja su įvairiais medžiais ar krūmais. Pastebėta, 
kad ir sulaukėjusias obelis pažeidžia kenkėjai 
ir grybinių ligų sukėlėjai. Kartais labai gerai 
išryškėja vėžio bei rauplių sukėlėjai.

Rauplės (Venturia inaequalis) pažei-
džia lapus, vaisius ir antramečius ūglius. Va-
sarą ant lapų atsiranda ruduojančių dėmelių, 
kurios dažnai susilieja, lapai krenta. Labiau-
siai nukenčia vaisiai. Ant jų atsiranda apvalių 
pilkšvai rudų dėmelių, kurios vėliau tampa 
žalsvai juodos. Dėmių vietoje vaisiaus odelė 
sukamštėja, trūkinėja. Vaisiai deformuoja-
si, būna smulkūs. Nukritusiuose lapuose, 
vaisiuose per žiemą išsivysto periteciai su 
aukšliais. Pavasarį, kai tik oro temperatūra 
būna teigiama apie 10 0C, o oras drėgnas, 
aukšliaspores išnešioja vėjas ir jos užkrečia 
lapus, ūglius. Per vasarą rauplės plinta kriau-
šės formos konidijomis.

Vėžys (Neonectria ditissima) aptinka-
mas ant obelų šakų, kamieno, kartais vaisių. 
Šis patogeninis grybas pažeidžia ir kitus 
vaismedžius, auginamus soduose. Vėžys pir-

žiemos sąlygų, vasarą – sausros, trūkinėja 
pažeisto, nusilpusio augalo šakų žievė. 

Obelys labiau apsikrečia grybo konidi-
jomis, esant drėgnam orui ir jau nukritus 
lapams, per šakų randus ar atsiradusius 
įtrūkimus. Į kamieną grybas patenka per 
mechaninius sužalojimus. Grybas į augalą 
gali patekti ir aukšliasporėmis pavasarį. Jo 
vystymosi temperatūra labai plati nuo tei-
giamos 1 iki 30 0C. Kai ant šakų susidaro 
plika, lyg apgraužta mediena, dalis šakos virš 
žaizdos nudžiūsta.

Kita dalis, atrodo sveika, bet jau for-
muojasi pažeisti žiedpumpuriai. Žemesnėje 
dalyje susiformuoja puikūs žiedai, bet kitais 
metais jų nelieka. 

Vėžio sukeltoje žaizdoje vyksta nuolatinė 
kova tarp augalo šeimininko ir jo parazito. 
Žiemą yra atsparesnis vėžys, o vasarą – obe-
lis. Grybo puolimas suaktyvėja rudenį, kada 
augalas jau nustoja augti. Būtent tada ant 
džiūstančių šakų susiformuoja grybo stro-
mos, jų viduje žiemoja periteciai, kuriuose 
būna gausu aukšlių su aukšliasporėmis. Ant 
tų pačių šakų taip pat aptinkama rausvų, 

miausiai pradeda vystytis 
atsiradusioje šakos ar kamie-
no žaizdoje. Vėliau žaizda 
gilėja, atsiranda koncentriškų 
surambėjimų, nes medis, 
gindamasis nuo ligos su-
kėlėjo produkuoja kalaus 
audinį. Žievės audinius gry-
bas numarina ir plečiasi į 
sveikus. Kalaus audinys in-
tensyviai formuojasi pradi-
nėje pažeidimo vietoje, 
žievė apmiršta, trupa, lieka 
apnuoginta m  ediena su 
koncentriškais sustorėjimais 
žaizdų pakraščiuose, links-
ta skeletinės šakos. Dėl tem-
peratūros svyravimų bei 
grybo veikos, nepalankių 

obelis šlaite
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padrikų paprastojo raudonspuogio (Nectria 
cinnabarina) karpučių (stromų). Šis gry-
bas dažnai gyvena kaip saprotrofas, tačiau 
ir dėl jo išskiriamų toksinų augalų šakos 
nudžiūsta. 

Vėžys puola ne tik sulaukėjusias, bet ir 
soduose auginamas obelis bei kitus vais-
medžius. Būtina laiku pastebėti tokias „pra-
graužtas“ obelų ar kitų vaismedžių šakas ir 
jas pašalinus, sudeginti. Jeigu pažeista tik 
viena šaka, ji nupjaunama, šakavietė dezin-
fekuojama arba užtepama sodo tepalu. 

Rudenį turi būti surinkti visi pažeisti 
obuoliai, lapai kompostuojami, atsakin-
gai apžiūrima, ar nėra pažeistų šakų. Su-
laukėjusių obelų vaisius mažai kas renka. 
Kabančius ar nukritusius sveikesnius obuo-
lius žiemą lesa paukščiai, ligoti supūva, kiti 
sudžiūsta ar tampa mažai kam pastebimo-
mis mumijomis. 

Visiškai neleistina (kaip praėjusiais 
metais), kai obuolių perteklinį derlių 
sodininkai supylė į krūvas priemiesčių 
miškuose. Obuoliai pūvo, ant jų peržiemojo 
gausybė grybinių ligų sukėlėjų, kaip obelinis 
rauplėgrybis, vaisinis kuokštis, kartusis, ru-
dasis, pelėjūninis, kekerinis ir baltasis pu-
viniai, sodinė ir slyvinė monilinija ir kt. Šių 
grybelių puokštė išsisklaido pavasarį, iš jos 
pakyla ligų sukėlėjų sporų debesys ir su vėju 
gali būti toli nunešamos. 

Grybelių sporos visados suranda sau 
tinkamą augalą šeimininką, kuriame sėkmin-
gai įsikuria parazituoti.

Žiedai Kabančios mumijos gegužęRauplėti obuoliai kovą

Rudasis puvinys

Pelėjūninis puvinysobelinis rauplėgrybis kovą

Vaisinis kuokštis su trichoderma

Peržiemoję grybinių ligų sukėlėjai

Žievės plyšiuose – vėžio periteciai

Paprastasis raudonspuogis

Vėžiška šaka gegužę

Džiūstanti įdubusi šaka

Džiūstanti įdubusi šaka
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kas iš tikrųjų žinoma 
apie Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolą?

Dr. lekt. JULIUS BAčKAITIS, dr. lekt. KšIšTOf GODVOD

Už 257 km nuo Stelmužės dvaro, 
t. y. beveik priešingoje Lietuvos 
pusėje, Rietavo krašte, Lenkaičių 

kaime (netoli Medingėnų miestelio), prieš 
gerus 50 metų dar tebeaugo Stelmužės 
ąžuolo „konkurentas“ (1 pav.), kurio apim-
tis, anot pasakojimų ir negausių literatūros 
šaltinių, siekė apie 8,5–9,0 m, o amžius – 
apie 1000 metų (Kalinauskas, 1937; Kviklys, 
1968; Danilevičius, 1984; Vaitkevičius, 1998; 
Kungys, 2010 ir kt.). Akivaizdu, kad šis medis 
ne tik teoriškai, bet ir praktiškai galėjo būti 
storesnis, aukštesnis, o galbūt ir senesnis už 
garsųjį Stelmužės ąžuolą. Tačiau ar buvo? 
Ir kodėl gi apie šį ąžuolą žinojo tik siauras 
žmonių ratas, o apie Stelmužę – beveik visi?

Skirtingai nei šimtmetį Europos mastu 
garsėjęs Stelmužės senolis, Lenkaičių (Me-
dingėnų) ąžuolas, deja, nei mokslinės, nei 
didesnės literatūrinės šlovės nesulaukė, o jo 
„atradėju“ XXI amžiuje būtų teisinga tituluoti 
miškininką V. Kungį, kuris 2009–2010 m. 
publikavo keletą straipsnių (pvz., „Mūsų girio-
se“ 2010 m. 12 nr.) apie šio ąžuolo radvietę bei 

1 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas XiX a. X deš.- 
XX a. i deš. iš šiaurinės pusės (J. Žiogo fotografija 
iš www.limis.lt)

galimus matmenis, tuo primindamas visuo-
menei nepelnytai pamirštą gamtos paminklą.

Literatūros šaltiniuose šis ąžuolas turi 
kelis pavadinimus: dažniausiai jis vadinamas 
Lenkaičių (kaimo, buv. dvaro) arba Medingėnų 
(miestelis už 2,0 km) ąžuolu, tačiau kartais – ir 
Gedikėnų (kaimas išsidėstęs 0,5–1,5 km ats-
tumu) ąžuolu, Žarėnų apylinkių ąžuolu (mies-
telis už 6 km), o viena šio ąžuolo nuotraukų 
priskiriama netgi Montrimų (Akmenskinės) 
ąžuolui (kuris tebeauga už 2,3 km į šiaurę nuo 
Lenkaičių ąžuolo).

Dar įdomiau, kad anot „patikimų“ litera-
tūros šaltinių, šis ąžuolas „augo“ bent 2(3) 
vietose ir netgi žuvo 3 kartus...

Taigi, dauguma autorių teigė, kad Len-
kaičių ąžuolas augo prie Gedikos upelio (Kaz-
ragis, 1968; Kudaba, 1972; Kondratas, 1976; 
Šidiškis, 1996; Vaitkevičius, 1998; Kungys, 
2010), o Medingėnų ąžuolas – prie  Duobu-
lio (Dubulio, Duobulės, Dumblio) upelio 
(Kalinauskas, 1937; Kviklys, 1968; Kudaba, 
1972; Kondratas, 1976; Danilevičius, 1984). Jei 
dar pridėsime, kad Lietuvoje žinoma po kelis 
Dubulio ir Duobulio upelius, o paieškų metu 
sutikti pagyvenę Lenkaičių-Gedikėnų gyven-
tojai apie šį unikalų ąžuolą nebuvo nieko 
girdėję, tai šio medžio augimo vietos paieška 
tikrai nepasidaro paprastesnė.

Analizuojant žemėlapius, greitai paaiškėja 
Medingėnų krašto gyventojams akivaizdi 
tiesa, kad Duobulis ir Gedika – tai du skir-
tingi upeliai (apie 3 km atstumu vienas nuo 
kito tekantys beveik lygiagrečiai), kurie tik 
trumpame ruože prieš įtekant į Palos upę (į 
PV nuo Medingėnų) susilieja į vieną tėkmę. 
Kadangi negausiuose literatūros šaltiniuose 
kalbama apie tą patį medį, toliau pateikiama 
subendrinta informacija, patį medį vadinant 
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo vardu.

Taigi... Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas 
augo Gedikos upelio šiaurinėje pusėje (o ne 
rytinėje, ar pietinėje – kaip kad nurodoma),  
į rytus nuo Medingėnų miestelio (o ne į pie-
tus, kaip teigė, pvz. B. Kondratas (1976)).

Manoma, kad pagonybės laikais ąžuolas 
buvęs šventas, lietuvių garbinamas (Kon-

dratas, 1976). Nurodoma, kad apie šį ąžuolą 
žinoma daug padavimų (jį rišančių su seno-
sios lietuvių tikybos kultu), bet jie neskelbia-
mi (Vaitkevičius, 1998). Nuo seno šis ąžuolas 
apylinkėje buvo gerbiamas ir lankomas (Ši-
diškis, 1996).

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo aukštis 
literatūros šaltiniuose nurodomas labai ne-
vienodas – 18 m (Kondratas, 1976), 27 m 
(Danilevičius, 1984), 30 m (Šidiškis, 1996), 
tačiau atsižvelgiant į iki šiol išlikusią kamieno 
ir lajos dalį (apie 20–22 m ilgio (Kungys, 2010; 
Bačkaitis, Godvod, 2012)) galima teig-ti, kad 
apie 27 m aukštis buvo labiausiai tikėtinas.

Literatūros šaltiniuose Lenkaičių (Medin-
gėnų) ąžuolo apimtis nurodoma skirtinga: 8,45 
m (Danilevičius, 1983), 8,5 m (Danilevičius, 
1984), apie 9 m (Kalinauskas, 1937; Šidiškis, 
1996; Vaitkevičius, 1998). Teigiama, kad 
ąžuolo vidun galėjo sueiti 15 suaugusių vyrų 
(Kalinauskas, 1937; Vaitkevičius, 1998) arba 
visas girininkijos personalas: girininkas ir 12 
eigulių (Kviklys, 1968).

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus mat-
menis manoma, kad ąžuolo skersmuo (1,3 m 
aukštyje) siekė apie 2,69–2,86(~3,0) m. Ka-
dangi medis augo šlaitelyje, bei turėjo didžiulį 
priekelminį gumbą (2 pav.), tikėtis tikslesnių 
ar sutampančių matmenų sunkoka. 

Tikriausiai būtent šį ąžuolą savo dieno-
raštyje mini ir istorikas, muziejininkas, žur-
nalistas V. Žilėnas (1907–1982), kuris 1957 
metų ekspedicijos metu, greta Lenkaičių dva-
ro, matė kelis senus ąžuolus. Vienas iš ąžuolų, 
jau apdžiūvęs (tik su dalim gyvų šakų), buvo 
toks storas, kad 5 asmenys jį vos apkabino. Ties 
tais ąžuolais būta dainų šventės, o ąžuolo vidu-
je būta įrengta užkandinės (matyt aukštiems 
vietos pareigūnams) (Mažeikienė, 2010). 

Teigiant, kad žmogus apkabina apie 1,7 m 
(1,6-1,8 m) medžio apimties atkarpą, 5 žmonės 
galėjo apkabinti apie 8,5 m apimties kamieną, 
kas sutampa su aukščiau pateikta informacija 
apie Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo storį.

2012 metais, šio straipsnio autoriams 
matuojant nuvirtusio ąžuolo skersmenį, 
spėjamame 1,3 m aukštyje gautas apie 2,4 m 
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2 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas 1937 metais (Kalinauskas, 1937) iš Šiaurės (kairėje) ir Pietų 
pusės. Būtent kairėje pusėje esanti nuotrauka yra dažniausiai publikuojama apie šį ąžuolą informaciją 
pateikiančiuose šaltiniuose.

skersmuo, bet prie šio skaičiaus aplink visą 
kamieną dar reikėtų pridėti apie 6-7 cm (tik 
dalinai teišlikusios) žievės storį, be to, rei-
kia suprasti, kad dėl išdegusios ertmės bei 
(po medžio nuvirtimo) praėjusio pusamžio, 
tokio pobūdžio matavimai negali būti nei la-
bai tikslūs, nei informatyvūs.

V. Kungys (2010) pabandė išskaičiuoti 
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo skersmenį 
(iš žinomiausios šio ąžuolo fotonuotrau-
kos pateiktos „Mūsų girių“ 1937 m. 8-9 
Nr.), vadovaudamasis tarpukario Lietuvos 
miškininkų uniformos standarto aprašymu, 
o konkrečiai pagal nuotraukoje gerai mato-
mos kepurės matmenis. Paskaičiavus buvo 
gautas 3,72 m skersmuo (1,3 m aukštyje), o 
atsižvelgiant į ąžuolo sustorėjimą apatinėje 
dalyje konstatuota, kad pvz., virš kairėje sto-
vinčio miškininko kepurės ąžuolo skersmuo 
yra apie 3,2 m. 

Reikia pastebėti, kad aukščiau pasirink-
tas būdas yra įdomus metodiniu požiūriu, 
tačiau nežinant ąžuolo elipsiškumo ir 
gumbuotumo visu kamieno perimetru, 
neįmanoma realaus medžio skersmens suži-
noti netgi apytiksliai, ką, beje, parodo ir V. 
Kungio išskaičiuotų matmenų neatitikimas 
literatūriniams duomenims.

Atsižvelgiant į turimą vaizdinę medžiagą, 
vietinio miškininko J. Kalinausko matavimai 
1937 m. (t. y. ąžuolo skersmuo – apie 3 m, o 
apimtis – apie 9 m), labiau tikėtini nei 1983–

1984 m. kraštotyrininko, biografo, fotografo 
E. Danilevičiaus publikuoti ąžuolo matmenys.

Vadovaujantis š. m. „Mūsų girių“ 3–4 
Nr. pateikta informacija, galima teigti, kad 
Stelmužės ąžuolas 1938 m. buvo apie 2,75 
m, o 1967 m. – apie 2,78 m skersmens. 
Vadinasi, darant prielaidą, kad Lenkaičių 
(Medingėnų) ąžuolo skersmuo jau 1937 m. 
buvo apie 2,86 (3,0) m, galima teigti, kad 
iki 1967 m. Stelmužės ąžuolas „storiausiojo 
Lietuvoje“ titulą turėjo nepelnytai... Labai 
tikėtina, kad iki žūties šis ąžuolas buvo apie 
10 cm storesnis už Stelmužės ąžuolą.

Būdamas apie 27 m aukščio ir apie 2,69–
2,86 (3) m skersmens, Lenkaičių (Medingėnų) 
ąžuolas tikriausiai turėjo ir didžiausią iš visų 
(Lietuvoje XX a. antroje pusėje augusių) 
ąžuolų tūrį – apie 67–75 m3 (Bačkaitis, God-
vod, 2012).

Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad 
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolui buvo apie 
1000 metų (Kviklys, 1968; Kondratas, 1976; 
Šidiškis, 1996; Vaitkevičius, 1998). 

Be abejo, tikslus medžio amžius niekada 
nebuvo matuotas, be to, niekam ir nebūtų 
pavykę to padaryti, nes ąžuolo vidus buvo 
iki 9 m (Danilevičius, 1984) ar 10 m (Kazra-
gis, 1968; Kondratas, 1976) aukščio išdegęs, 
o viduje buvęs pastatytas suolas 5 žmonėms 
(Danilevičius, 1984). 

Analizuojant išlikusią XX a. pradžios 
vaizdinę medžiagą, Lenkaičių (Medingėnų) 

ąžuolo laja neatrodo buvusi stagnacijos ar 
juo labiau rezignacijos stadijoje, vadinasi 
tikėtina, kad jo amžius galimai buvo panašus 
ar netgi mažesnis nei Stelmužės ąžuolo – t. y. 
tik apie 400–600 metų.

Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo 
būklė bei likimas. 1937 metais buvo 
rašoma, kad ąžuolo viršūnė šiek tiek ap-
džiūvusi (Kalinauskas, 1937), tuo tarpu 
vėlesniuose šaltiniuose ji jau minima kaip 
sausa (Kviklys, 1968; Danilevičius, 1984).

Gana neblogą ąžuolo viršūnės ir lajos 
būklę, atsižvelgiant į didžiulę žaizdą bei 
išdegintą kamieno vidų, matome ir vieno 
iš pirmųjų lietuvių archeologų, krašto-
tyrininkų, kunigo J. Žiogo (1869–1935) 
XIX a. 10 deš. – XX a. 1 deš. darytose foto-
nuotraukose (1, 3 pav.).

Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad 
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas degęs prieš 
I pasaulinį karą (Danilevičius, 1983; 1984; 
Vaitkevičius, 1998) ar XIX a. (Kondratas, 
1976), tačiau girininkas J. Kalinauskas (1937) 
patikslina, kad ąžuolas buvęs piemenų padeg-
tas prieš 80 metų, t. y. apie 1857 metus. Anot 
vietinių gyventojų, galimas daiktas, kad kalti 
buvo ne piemenys, o žaibas (Kungys, 2010). 
Pono pavaišinti degtine padegtą ąžuolą dvi 
dienas gesino kumečiai (Kazragis, 1968; 
Kondratas, 1976). 

Nors kituose literatūros šaltiniuose 
(Kalinauskas, 1937; Danilevičius, 1984; Vait-
kevičius, 1998) rašoma, kad ąžuolas degęs 

3 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas XiX a. X deš.- 
XX a. i deš. (J. Žiogo fotografijos iš www.limis.lt)



18       2021  birželis

miškininkystė

apie mėnesį, tačiau tuo sunku patikėti... Gal 
būt po užgesinimo, jis dar kurį laiką smilko?

1967 m. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolą 
nuvertė audra (Kondratas, 1976). Tačiau anot 
buvusio lenkaitiškio V. Gintalo (Kungys, 
2010), tai įvyko XX a. 6 deš. pabaigoje, anot 

lenkaitiškės A. Songailienės – 1972–
1973 metais (Kungys, 2010), o anot 
gedikėniškio žurnalisto J. Girdvainio – 
ąžuolas nuvirto 1972 m. (Jocys, 2012). 

Mes laikomės būtent 1967 metų 
ąžuolo žūties literatūrinės versijos – juk 
būtent tuomet, 1967 m. spalio 18 dieną, 
Žemaitijoje siautė pati stipriausia XX 
a. audra (vėjo greitis gūsiais siekė net 
55 m/s), miškuose išvertusi ir išlaužusi 
per 3 mln. m3 medienos (Verbyla, Bru-
kas, Kairiūkštis, 2003), tad nieko keisto, 
kad būtent ji sugebėjo įveikti puvinio ir 
gaisro pažeistą senolį.

Beje, baisioji 1967 m. audra buvo 
lemtinga ne tik Lenkaičių (Medingėnų) 
ąžuolui. Tuo pat metu išvirto ir antras pa-
gal stambumą Latvijoje – Tūterės ąžuolas, 
kuris buvo tik 10 m aukščio, tačiau 2,71 
m skersmens ir apie 450 (Eninš, 2008) 
ar 900–1100 metų amžiaus (Алексеев, 
1987), t. y. jo skersmuo ir amžius buvo 
daugmaž identiški Lietuvos senoliui.

Apie pusę amžiaus pragulėjęs ga-
liūnas nespėjo visiškai suirti (5 pav.) – 
tam pasitarnavo šlaitinė augavietė su 
nuolydžiu į pietus, be to, gausios šakos 
viršutinę medžio dalį ilgai laikė pakė-
lusios nuo žemės.

Na ir pabaigai norėtųsi pasidžiaugti, 
kad jau kuris laikas žurnalistas, istorikas, 

etnologas J. Girdvainis su bendraautoriais rengia 
monografiją „Žarėnai“, kurioje bus publikuojamas 
ir straipsnis ,,Tūkstantmečio Lenkaičių ąžuolo 
(storesnio už Stelmužės ąžuolą) istorija“. Kadangi 
straipsnio autorius kilęs iš Gedikėnų kaimo ir šį 
ąžuolą žino nuo vaikystės, tikėtina, kad be mūsų 
aukščiau pateiktos informacijos, bus pateikiama 
ir daugiau įdomių ir originalių duomenų, kurių 
mums nepavyko atrasti.

Straipsnio autoriai būtų labai dėkingi „Mūsų 
girių“ skaitytojams, turintiems ir galintiems 
pasidalinti fotografijomis ar bet kokia informa-
cija apie šio ąžuolo matmenis, amžių ir pan.

4 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas tarpukariu 
(tačiau publikavimo vietoje (www.ve.lt/naujienos/
visuomene/sociumas/paskutinis-vytauto-didziojo-
pagoniskas-azuolas-926015) yra klaidingai nuro-
doma, kad tai Montrimų ąžuolas

5 pav. Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolo 
išskirtinis stambumas akivaizdus ir 2012 metais 

(vaizdas iš vakarinės medžio pusės)

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
birželio 16 d. įteikė po Lietuvos raudonąją 
knygą ir padėką kiekvienam iš 50 nau-
jojo leidinio  autorių, taip pat jo rengėjams, 
redakcinės kolegijos nariams. „Lenkiuosi 
prieš jus už šią dovaną Lietuvos visuomenei, 
už šį didelį darbą“, – sakė ministras.

Naujos Raudonosios knygos, kapitalinio 
Aplinkos ministerijos (AM) leidinio, sutik-
tuvės ir jį parašiusių mokslininkų bei rengėjų 
pagerbimo iškilmės vyko gamtos apsuptyje 
– Verkių RP šalia Verkių rūmų, kur įsikūręs 
Gamtos tyrimų centras (GTC). Jo vadovas prof. 
dr. Sigitas Podėnas, sveikindamas šventės da-
lyvius, priminė, kad toje vietoje prieš 14 metų 
vyko ir ankstesniojo Raudonosios knygos 
leidinio sutiktuvės. GTC mokslininkai – pa-
grindiniai šios knygos autoriai.

Beveik 4 metus prie autorių komandos 
vairo stovėjo jo vyriausiasis redaktorius, GTC 
Botanikos instituto Floros ir geobotanikos lab-
oratorijos vadovas dr. Valerijus Rašomavičius. 
Jis buvo ir ankstesniojo leidinio vairininkas. 

Pasak V. Rašomavičiaus, naujoji  knyga buvo 
rengiama visiškai kitaip nei ankstesnė. Šįsyk 
pirmą kartą apie 900 rūšių įvertinta ne pa-
gal atskirų mokslininkų rekomendacijas ir 
specialistų siūlymus, o pagal Tarptautinės 
gamtos išsaugojimo sąjungos vertinimo kri-
terijus. Vyr. redaktoriui teko ne tik styguoti 
visą nelengvą atrankos, kurias rūšis įtraukti į 
Raudonąją knygą, procesą, bet ir atsižvelgti į 
įvairiausius pageidavimus. Pavyzdžiui, į teksto 
apie vieną retą paukštį autoriaus reikalavimą 
iliustravimui rasti tik tokią nuotrauką, kurioje 
aiškiai matytųsi, kokios žydros to sparnuočio 
akys. Kalbėdamas apie Raudonosios knygos 
ateitį, V. Rašomavičius pabrėžė, kad būtina 
gauti pakankamai lėšų jai parengti.

Leidinio autoriai, atsakinėdami į impro-
vizuotos diskusijos klausimus apie Raudonąją 
knygą ir jos ateitį, atkreipė dėmesį, kad vienas 
svarbiausių rūpesčių – paruošti pamainą, kuri 
tą knygą rengs. Ne tiek jau daug jaunimo ren-
kasi biologijos studijas. Todėl būtina jį skatinti, 
nes antraip pritrūksime mokslininkų. 

Vienas iš būdų – kuo plačiau atverti visuo-
menei, ypač moksleiviams, Raudonojoje kny-
goje užfiksuotus mūsų gamtos turtus, kurie 
tiesiog išnyks, jeigu jų nesaugosime. Aplinkos 
viceministro Dano Augučio požiūriu, tam 
reikėtų kuo plačiau pasitelkti išmaniąsias prie-
mones, pavyzdžiui, retą augalą atpažįstančias 
mobiliąsias programėles ir pan.

Traukos neprarado ir „popierinė“ knyga. 
AM siekis – kad išspausdintas leidinys pasiek-
tų kuo daugiau šalies viešųjų bibliotekų, 
ypač kaimo vietovėse. Ministras S. Gentvilas 
padėkojo Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo 
bibliotekai, kuri apsiėmė išplatinti beveik pusę 
tiražo – 1,3 tūkst. egzempliorių. Pažadą pa-
tvirtino bibliotekos Informacijos išteklių de-
partamento direktorė J.  Steponaitienė.

Nors knyga ir sunkoka – sveria 2,573 kg, 
ne vienas mokslininkas renginio metu laikė 
ją apkabinęs. Raudonoji knyga jau tapo jų gy-
venimo dalimi.

AM inf.

Pagerbti Lietuvos raudonosios knygos autoriai ir rengėjai
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SeLemONAS pALTANAVIčIUS

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
brastinis tilvikas (Tringa ochropus)
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Lietuvos miškų ornitofaunai būdingi 
„sausumos“ paukščiai, gyvenimą 
siejantys su miško ekosistema, todėl 

ypatinga išimtimi tenka laikyti rūšis, gyvenimą 
siejančias su miško ekosistema, bet tuo pačiu 
priklausomas nuo vandens aplinkos. Tokios 
yra miško upeliuose ar upėse gyvenančios an-
tys klykuolės, didieji dančiasnapiai, didžiosios 
antys, rudagalvės kryklės ir, žinoma, brastinis 
tilvikas. Kartu su slanka šis tilvikas reprezen-
tuoja sėjikinių paukščių būrį; tiesa, slankai 
nebūtini atviro vandens plotai, be kurių bras-
tiniai tilvikai negyvena. 

Pirma pažintis su brastiniu tilviku įvyko 
labai seniai, pradėjus „paukščiauti“, kai savo 
tėviškės Kazlų Rūdos girios pašonėje griove-
lyje pamačiau iki tol neregėtą reto baikštumo 
paukštį. Jis buvo balta, juodai dryžuota uodega 
ir iš griovelio pakraščio dumblynės, kurioje 
ieškojo lesalo, kildavo skardžiai šaukdamas, o 
po to pakilo aukštyn ir garsiai tilindžiuodamas 
nutolo virš miško viršūnių. Nuo tada aukštai 
skrendančio brastinio tilviko tilindžiavimas 
liko atminty – jį išgirstu daug kur, kviečiu ir 
kitus įsiklausyti, bet ne visi supranta, kad gali 
būti toks miško tilvikas... 

Nedidelėje miško tilvikų įvairovėje brastinį 
tilviką atpažinti paprasta – tai maždaug 
strazdo giesmininko dydžio paukštis pilkai 
rusva, baltom dėmelėmis išmarginta nugara 

ir sparnų viršumi, balta kūno apačia ir ryškiai 
išilginėmis juostelėmis dryžuotu pagurkliu. 
Charakteringiausi – baltas antuodegis ir balta 
su ryškiom juodom skersinėm juostom uo-
dega. Juos pamatome paukščiui nuskrendant. 
Beje, yra ir daugiau elementų rūšiai pažinti. 
Visų pirma – garsūs signalai kylant, kuriuos 
siūloma mėgdžioti kaip „dlij... dlij...“, taip pat 
pasikartojantis tilindžiavimas skrendant ore. 
Brastinio tilviko skrydis nervingas, paukštis 
gali dažnai keisti skrydžio kryptį, ypač greta 
lizdo arba prie ant žemės esančių jauniklių 
pamatęs pavojų. Joks kitas tilvikas (išskyrus 
pelkėse gyvenantį tikutį) taip noriai netupia į 
medžius, ypač ant sausų šakų, viršūnių. 

Tai sietina su miško aplinka ir tilvikams 
nebūdingu šio paukščio dauginimosi būdu. 

Mūsų brastinių tilvikų žiemavietės nėra 
žinomos, nes jų sužieduota labai mažai. Tei-
giama, kad jie žiemoja Vakarų Europoje ir 
Afrikoje. Į tėvynę  sugrįžta labai anksti, tarp 
pirmųjų migrantų. Tai nutinka kovo gale, 
Sūduvoje net anksčiau. Dažnai brastiniai til-
vikai upelių, griovelių pakraščiuose stebimi 
tada, kai girioje tvyro sniego danga. Slankos 
ir kiti tilvikai, net perkūno oželiai, parskren-
da gerokai vėliau. Tačiau net ir tokiu metu 
griovių, griovelių, raistų dumble jie randa pa-
kankamai moliuskų, bestuburių. Lesalo gausa 
tokiose vietose nekinta, todėl ir jaunikliai 

perimvietės aplinkoje juo apsirūpina be vargo. 
Gali būti, kad kai kada ūgtelėję jaunikliai nu-
vedami toliau nuo išperėjimo vietos – esu juos 
aptikęs, pavyzdžiui, seno durpyno viduryje, 
kur vietų perėjimui tikrai nebuvo, o iki tikro 
miško buvo ne arčiau kaip 200–300 metrų.

Be kitų savybių, brastinį tilviką leidžian-
čių priskirti prie įdomesnių miško paukščių, 
yra jo perėjimo būdas: ši rūšis peri medžiuose, 
neretai gana dideliame 10–12 metrų aukštyje, 
bet visada – svetimuose senuose strazdų, 
medšarkių lizduose, ant seno voverės lizdo ir 
tik kai kada – ant išvartos. Pats lizdo nesuka. 
Nesant seno lizdo, gūžtą suformuoja iš tos 
medžiagos, kurią pasiekia tupėdamas ant 
kiaušinių. Perėdami aukštai medžiuose, 
brastiniai tilvikai išvengia ant žemės mais-
to ieškančių plėšrūnų, tad dėčių praradimai 
nežymūs. Grėsmę gali kelti kėkštai ir voverės, 
nuo kurių aktyvūs tilvikai nesunkiai apsigina.

Dėtyje visada yra 4 stambūs, nešvariai 
balsvi, alyviški ar žalsvi su rusvai rausvom 
dėmėm kiaušiniai. Strazdo vidų jie „užpildo“ 
visą. Dėtį 20–23 dienas peri viena patelė. Ka-
dangi tilvikai maisto vienas kitam „netiekia“, 
patelė nuolat palieka dėtį ir skrenda lesalo.

Jaunikliai išsirita naktį, išdžiūvęs pūkinis 
apdaras nugaroje ir galvos viršuje rusvas su 
tamsiais dryžiais, apačia ir kaklo priekis bei 
skruostai balsvi. Iš lizdo iššokti jauniklius 
skatina aplink skraidantys, ant žemės vis 
nusileidžiantys tėvai. Paukščiukai nukrinta 
sėkmingai ir kurį laiką būna vedžiojami bei 
maitinami abiejų tėvų. Vėliau juos prižiūri 
tik patinėlis. Pūkuotų jauniklių apdaras pui-
kiai maskuoja, todėl jie vykusiai slapstosi. 
Maždaug mėnesio amžiaus jaunikliai jau sk-
raido. Tuo metu visi brastiniai tilvikai palieka 
miškus ir prasideda jų klajonių metas.

Brastinių tilvikų priešmigracinės klajonės 
veda nuo vienos dumblynės prie kitos, jie 
dažnai susiburia į mažus pulkelius arba pri-
tampa prie tikučių, tulikų. Tikslios mūsų 
brastinių tilvikų skrydžio į žiemavietes datos 
nežinomos. Kaip ir tai, kaip jiems ten sekasi.

Beje, yra grėsmė, kad žiemavietėse, jie su 
kitais tilvikais aktyviai medžiojami. Kol kas 
žinome, jog šis miško tilvikas mūsų miškuose 
dar tilindžiuoja. Bet  ar ilgai tai truks? 
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Medienos produktų eksporto ir
RAImUNDAS BeINORTAS, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius

Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. Lietuvos eksportas sumažėjo 3,4 proc. ir siekė 28,6 mlrd. Eur, o im-
portas – 9,3 proc. ir siekė 29,0 mlrd. Eur. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,4 mlrd. Eur ir buvo 6,6 karto 
mažesnis nei 2019 m. 

Dėl pandemijos protrūkio 2020 m. tapo nerimastingi 
Lietuvai ir visai Europai, nes, įvedus karantiną, ekonominės 
prognozės buvo prastos. Vis tik karantino poveikis pre-
kybai mediena bei jos gaminiais (įskaitant popierių ir jo 
produktus) buvo mažesnis, nei tikėtasi metų pradžioje. 
2020 m. Lietuvos užsienio prekybos apyvarta (ekspor-
tas ir importas) šiais produktais sumažėjo tik 0,6 proc. ir 
sudarė 4,81 mlrd. Eur. Teigiamas prekybos saldo per metus 
padidėjo nuo 1,88 mlrd. Eur iki 1,90 mlrd. Eur. 

Eksportas. Per metus medienos bei jos gaminių 
(įskaitant popierių ir jo produktus) eksportas sumažėjo 
0,2 proc. iki 3,35 mlrd. Eur. Šios pramonės šakos eksportas 
mažėjo lėčiau nei visos šalies bendrai paėmus, todėl jo dalis 
visame eksporte per metus padidėjo nuo 11,3 proc. iki 11,7 
proc. Didžiausią įtaką eksporto mažėjimui turėjo 27 proc. 
nukritusi išvežamos apvaliosios medienos vertė. Be to, 2020 
m. mažėjo ir kai kurių kitų produktų eksportas: medinės 
taros – 10 proc., dailidžių ir stalių gaminių – 4 proc. Per 2020 
m. baldų eksportuota tiek pat kaip ir prieš metus, o medienos 
smulkinių plokščių eksportas išaugo 26 proc., surenkamų 
medinių statinių – 12 proc., pjautinės medienos – 9 proc. 

Prasčiausias buvo II ketvirtis, per kurį eksportuotų prekių 
vertė, lyginant su 2019 m., buvo 13 proc. mažesnė. Geriausias 
buvo paskutinis ketvirtis, kuomet prekių eksportuota už 0,91 
mlrd. Eur, t. y. už 8 proc. didesnę sumą nei 2019 m.

Pagrindinių eksporto rinkų geografijoje 2020 m. buvo 
nemažai pasikeitimų. Vokietija aplenkė Švediją ir tapo pa-
grindine eksporto rinka, kur prekių išvežta už 399 mln. 
Eur arba 9 proc. didesnę sumą nei 2019 m. Šiek tiek mažiau 
produkcijos parduota Švedijos rinkoje – už 383 mln. Eur. 
Į Norvegiją medienos bei jos gaminių eksportuota už 278 
mln. Eur ir ši šalis pakilo į trečią vietą aplenkdama Jungtinę 
Karalystę. Į pastarąją šalį produkcijos išvežta už 256 mln. 
Eur, Daniją – 233 mln. Eur, Latviją – 195 mln. Eur, Lenkiją 
– 180 mln. Eur, Nyderlandus – 163 mln. Eur.

Importas. Bendras Lietuvos importas per 2020 m. 
susitraukė 9,3 proc., tačiau medienos bei jos gaminių (įskaitant 
popierių ir jo produktus) importas sumažėjo gerokai mažiau 
– tik 1,4 proc. Todėl šios produkcijos dalis bendrame im-
porte nuo 4,6 proc. išaugo iki 5,0 proc. Sumažėjęs 2020 m. 
II ketvirtį importas atsigavo ne taip sparčiai kaip eksportas 
ir III ketvirtį dar buvo 1 proc. mažesnis nei 2019 m. Ketvirtą 
ketvirtį produkcijos įvežta už 390 mln. Eur, t. y. už 4 proc. 
didesnę sumą nei prieš metus. 2020 m. ir toliau mažėjo pop-
ie-riaus ir jo gaminių importas: jų vertė, lyginant su 2019 m., 
sumažėjo 6 proc. Baldų importas, lyginant su 2019 m. išliko 
nepasikeitęs, o pjautinės medienos – padidėjo 3 proc.

Medienos ir jos gaminių (įskaitant 
popierių ir jo produktus) 2020 m., kaip ir 
pernai daugiausia įvežta iš Lenkijos – už 
312 mln. Eur., t. y. 0,8 proc. daugiau nei 
2019 m. Išaugo 5,1 proc. importas iš Bal-
tarusijos ir siekė 221 mln. Eur. Per 2020 
m. iš Latvijos įvežta už 147 mln. Eur, 
Rusijos – 129 mln. Eur, Vokietijos – 106 
mln. Eur, Švedijos – 80 mln. Eur, Suomi-
jos – 68 mln. Eur, Italijos – 64 mln. Eur.

apvalioji padarinė mediena
Eksportas. Nuo 2015 m. kasmet 

augęs apvaliosios padarinės (neskaitant 
malkų) medienos eksportas 2018 m. 
pasiekė piką ir vėlesniais metais nuo-
sekliai mažėjo. 2020 m. iš Lietuvos eks-
portuota 1774 tūkst. m³ apvaliosios pa-
darinės medienos arba 6 proc. mažiau 
nei 2019 m. Didžiausias medienos kiekis 
(493 tūkst. m³) išvežtas pirmą ketvirtį, o 
mažiausias – paskutinį (408 tūkst. m³). 
Spygliuočių medienos eksportas, lygi-
nant su 2019 m., sumažėjo 12 proc. iki 
1224 tūkst. m³, o lapuočių padidėjo 12 
proc. iki 549 tūkst. m³.

Kaip ir prieš metus, Latvija išliko 
didžiausia apvaliosios padarinės me-
dienos eksporto rinka, kur išvežta 62 
proc. užsienyje parduoto medienos 
kiekio. Į šią šalį 2020 m. eksportuota 
1092 tūkst. m³ apvaliosios medienos 

apvaliosios medienos eksportas ir importas 2019-2020 metais 

arba dešimtadaliu daugiau nei pernai. 
Lyginant su 2019 m. pasikeitė ekspor-
tuojamos medienos rūšinė sudėtis: 
spygliuočių medienos parduotas kie-
kis sumažėjo 2 proc. iki 796 tūkst. 
m³, o lapuočių padidėjo 1,5 karto iki 
296 tūkst. m³. Spygliuočių apvaliosios 
padarinės medienos eksportas nuo 247 
tūkst. m³ I ketvirtį sumažėjo iki 166 
tūkst. m³ paskutinį, o lapuočių medie-
nos priešingai – išaugo nuo 59 tūkst. m³ 
I ketvirtį iki 82 tūkst. m³ paskutinį.

Apvaliosios padarinės medienos 
eksportas į Lenkiją 2020 m. sumažėjo 
11 proc. iki 268 tūkst. m³. Priešingai nei 
Latvijos rinkoje, Lenkijoje spygliuočių 
apvaliosios medienos pardavimai di-
dėjo (7 proc.) ir siekė 151 tūkst. m³, o 
lapuočių mažėjo (26 proc.) ir siekė 117 
tūkst. m3. Dėl prastų II ir III ketvirčių 
rezultatų lapuočių medienos ekspor-
tas į Lenkiją sumažėjo 26 proc. iki 117 
tūkst. m³. Didžiąją 2020 m. išvežtos 
lapuočių medienos dalį (85 tūkst. m³) 
sudarė beržo popiermedis. Beržo rąstų 
pardavimai nuo 45 tūkst. m³ (2019 m.) 
sumažėjo iki 28 tūkst. m³ (2020 m.).

Į Suomiją 2020 m. eksportuotos 
apvaliosios padarinės medienos kiekis 
išaugo 2 proc. iki 148 tūkst. m³. Kaip 
ir prieš metus daugiausia į šią šalį par-
duota spygliuočių popierrąsčių –133 
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importo 2020 metų analizė
tūkst. m³, arba 4 proc. daugiau nei 2019 m. 
Aktyviausiai eksportas vyko pirmą pusmetį, 
kuomet buvo išvežta 77 tūkst. m³ šios medie-
nos. Lapuočių apvaliosios padarinės medie-
nos eksportas 2020 m., lyginant su 2019 m., 
sumažėjo 12 proc. iki 16 tūkst. m³.

Eksportas į Švediją 2020 m. sumažėjo 
25 proc. iki 145 tūkst. m³. Šioje šalyje pa-
klausesni buvo lapuočių popierrąsčiai, kurių 
per metus išvežta 94 tūkst. m³ (23 tūkst. m³ 
paskutinį ketvirtį). Spygliuočių apvaliosios 
padarinės medienos parduota 51 tūkst. m³, t. 
y. dvigubai mažiau nei 2019 m. 

2020 m. medienos eksportas į Kiniją, lygi-
nant su 2019 m., sumažėjo daugiau nei tris kar-
tus nuo 190 tūkst. m³ iki 59 tūkst. m³. Atitinka-
mai sumažėjo ir išvežamas spygliuočių rąstų 
kiekis iki 48 tūkst. m³. Daugiausia šios me-
dienos išvežta antrą ketvirtį – 20 tūkst. m³, 
o vėliau eksportas nuosekliai mažėjo: trečią 
ketvirtį parduota 10 tūkst. m³, ketvirtą – iki 5 
tūkst. m³. Beržo rąstų eksportas nuo 13 tūkst. 
m³ 2019 m. sumažėjo iki 11 tūkst. m³ 2020 m. 

Importas. 2020 m. apvaliosios padarinės 
medienos importuota 261 tūkst. m³, arba 15 
proc. daugiau nei 2019 m. Daugiausia (96 tūkst. 
m³) įvežta I ketvirtį, o mažiausia i(42 tūkst. m³) 
– IV. Pagrindine apvaliosios padarinės medie-
nos tiekėja nuo 2018 m. išlieka Lenkija, iš kur 
įvežta 110 tūkst. m³ medienos, t. y. panašiai 
kaip ir 2019 m. Daugiausia importuota spyg-
liuočių rąstų, o lapuočių šiemet praktiškai ne-
įvežta. Pagal importo kiekius išsiskyrė II ket-
virtis, kuomet įvežta 32 tūkst. m³ apvaliosios 
medienos, kitais ketvirčiais importas svyravo 
nuo 23 iki 28 tūkst. m³.

Apvaliosios padarinės medienos 2020 
m. iš Baltarusijos importuota 93 tūkst. m³ 

arba beveik du kartus daugiau nei prieš 
metus. Lapuočių apvaliosios medienos im-
portas nuo 30 tūkst. m³ 2019 m. išaugo iki 
58 tūkst. m³ ir daugiau nei pusė (32 tūkst. 
m³) šio kiekio įvežta pirmą ketvirtį. Taip pat 
pirmą ketvirtį įvežta didžioji dalis (25 tūkst. 
m3) spygliuočių popierrąsčių, kurių impor-
tas nuo 20 tūkst. m³ 2019 m. padidėjo iki 34 
tūkst. m³ 2020 m. 

Apvaliosios padarinės medienos impor-
tas iš Latvijos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 
17 proc. iki 41 tūkst. m³. Nors importas visus 
metus vyko stabiliai, iš šios šalies įvežta tik 
lapuočių apvalioji mediena. Ketvirtą ketvirtį 
importuotas kiekis sudarė 9,5 tūkst. m³. 

Importas iš Rusijos 2020 m. padidėjo 12 
proc. iki 15 tūkst. m³ ir didžiąją jo dalį sudarė 
beržo apvalioji mediena. Paskutinį ketvirtį 
šios produkcijos įvežta 2,9 tūkst. m³.

Pjautinė mediena
Eksportas. 2020 metais pjautinės medi-

enos eksportuota 1212 tūkst. m³, t. y. 12 proc. 
daugiau nei 2019 m. Daugiausia šios produk-
cijos (319 tūkst. m³) išvežtas II ketvirtį. Vėliau 
eksportas po truputį pradėjo mažėti ir IV 
ketvirtį siekė 274 tūkst. m³, tačiau tai buvo 
vis tiek 14 proc. daugiau nei 2019 m. Didžiąją 
dalį pjautinės medienos sudarė spygliuočių 
mediena, kurios per metus išvežta 997 tūkst. 
m³ arba penktadaliu daugiau nei prieš me-
tus. Šios produkcijos eksportas piką pasiekė 
II ketvirtį (269 tūkst. m3), o paskutinį 
ketvirtį sumažėjo iki 220 tūkst. m3, bet vis 
tiek išliko 19 proc. didesnis nei 2019 m. 
Lapuočių pjautinės medienos, priešingai nei 
spygliuočių, eksportas 2020 m. sumažėjo 15 
proc. ir siekė 215 tūkst. m³. Ketvirtą ketvirtį 

šios produkcijos išvežta 54 tūkst. m³ arba 3 
proc. mažiau nei prieš metus. 

2019 m. ir ankstesniais metais pagrindinė 
pjautinės medienos eksporto rinka buvo 
Vokietija, tačiau 2020 m. ją aplenkė Kinija. 
Per metus į šią šalį parduota 167 tūkst. m³ 
medienos arba 36 proc. daugiau nei 2019 m. 
Didžiąją dalį eksportuojamos produkcijos 
(158 tūkst. m³) sudarė spygliuočių pjautinė 
mediena. Sunku prognozuoti, ar pirmoje vie-
toje Kinija įsitvirtino ilgam, nes eksportasį 
šią šalį ketvirtą ketvirtį sumažėjo iki 22 tūkst. 
m³ ir buvo 39 proc. mažesnis nei prieš metus. 

Pjautinės medienos eksportas į Vokietiją 
2020 m. padidėjo beveik 12 proc. ir siekė 152 
tūkst. m3. Šios šalies rinka iš kitų išsiskiria 
tuo, kad joje parduodama daugiau lapuočių 
pjautinės medienos nei spygliuočių. Per me-
tus į Vokietiją išvežta 83 tūkst. m3 (2019 m. 
– 90 tūkst. m³) lapuočių ir 69 tūkst. m3 (2019 
m. – 43 tūkst. m³) spygliuočių medienos. 
Daugiausia spygliuočių pjautinės medienos 
parduota trečią ketvirtį (20 tūkst. m³), tačiau 
ketvirtą ketvirtį eksportas nukrito iki 15 
tūkst. m³. Nepaisant minėto sumažėjimo, tai 
buvo dvigubai didesnis kiekis nei prieš me-
tus. Lapuočių pjautinės medienos eksportas 
ketvirtą ketvirtį padidėjo iki 20 tūkst. m³, t. y. 
4 proc. daugiau nei 2019 m. 

Į Jungtinę Karalystę 2020 m. eksportuo-
ta 108 tūkst. m3 (9 proc. mažiau nei 2019 m.) 
pjautinės medienos, iš kurios didžiąją dalį 
sudarė spygliuočių mediena (106 tūkst. m3). 
2019 m. paskutinį ketvirtį šioje rinkoje nukri-
tusios eksporto apimtys, 2020 m. pradėjo 
didėti ir III ketvirtį pasiekė 37 tūkst. m³ 
spygliuočių medienos. IVketvirtį pardavimai 
nežymiai sumažėjo iki 36 tūkst. m³. 

Medienos gaminių eksportas 2020 metais , EUR Medienos gaminių importas 2020 metais, EUR
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Į Latviją pjautinės medienos eksportas 
2020 m. išaugo beveik du kartus iki 87 tūkst. 
m3. Didžiąją parduotos produkcijos dalį su-
darė spygliuočių mediena (77 tūkst. m³), ku-
rios paskutinį ketvirtį išvežta 25 tūkst. m³, 
tai yra 2,7 karto daugiau nei prieš metus.

Prancūzijos rinkoje pjautinės medienos 
pardavimai mažėjo iki pat 2020 metų pabai-
gos ir ketvirtą ketvirtį tesiekė 12,5 tūkst. m³ 
arba 42 proc. mažiau nei prieš metus. Bend-
ras į šią šalį eksportuotas medienos kiekis, 
lyginant su 2019 m., sumažėjo 24 proc. iki 85 
tūkst. m3. Daugiausia buvo eksportuojama 
spygliuočių pjautinė mediena. 

Danijos rinkoje 2020 m. parduota 64 tūkst. 
m3 pjautinės medienos, iš kurios 57 tūkst. m3 
sudarė spygliuočių ir 7,1 tūkst. m3 lapuočių 
mediena. Į Saudo Arabiją I–III ketvirtį ekspor-
tuota vidutiniškai po 15 tūkst. m3 spygliuočių 
pjautinės medienos, o IV – jos parduota kiek 
mažiau – 13 tūkst. m³. Eksportas į Pietų Korėją 
aktyviau vyko pirmoje 2020 m. pusėje, o bend-
ras parduotas kiekis siekė 46 tūkst. m³ arba 8 
proc. mažiau nei 2019 m. Nyderlandų rinkoje 
spygliuočių pjautinės medienos parduota 31 
tūkst. m³, o lapuočių – 13 tūkst. m³. Į Belgiją 
2020 m. eksportuota 21 tūkst. m³ spygliuočių ir 
22 tūkst. m³ lapuočių pjautinės medienos.

Importas. Pjautinės medienos 2020 m. 
importuota 1337 tūkst. m³ arba 7 proc. dau-
giau nei prieš metus. Spygliuočių pjautinės 
medienos importas padidėjo 9 proc. iki 1181 
tūkst. m³. Didžiausias jos kiekis (302 tūkst. 
m³) įvežtas 2020 m. trečią ketvirtį, tačiau 
paskutinį ketvirtį importas sumažėjo iki 290 
tūkst. m³. Lapuočių pjautinės medienos per 
metus importuota 156 tūkst. m³ arba 5 proc. 
mažiau nei 2019 m. Antrą pusmetį produk-
cijos įvežtas didesnis kiekis nei prieš metus 
– po 43 tūkst. m³ kas ketvirtį. 

Pernai ir toliau augo importas iš Baltaru-
sijos, kuris sudarė du trečdalius viso įvežamo 
pjautinės medienos kiekio. Per metus iš šios 
šalies importuota 11 proc. daugiau medie-
nos nei 2019 m., t. y. 872 tūkst. m³. Net 96 
proc. šio kiekio sudarė spygliuočių mediena, 
kurios daugiausia įvežta antrą ketvirtį – 226 
tūkst. m³. Vėliau importas pradėjo mažėti ir 
ketvirtą ketvirtį siekė 185 tūkst. m³, t. y. tiek 
pat kaip ir prieš metus. Lapuočių pjautinės 
medienos iš Baltarusijos 2020 m. įvežta 33 
tūkst. m³ arba 2,2 karto daugiau nei 2019 m.

Ketvirtą ketvirtį, mažėjant pjautinės 
spygliuočių medienos importui iš Balta-
rusijos, iš kitų valstybių įvežami medienos 
kiekiai augo. Iš Rusijos 2020 m. importuo-
tas spygliuočių pjautinės medienos kiekis, 

lyginant su 2019 m., padidėjo 17 proc. iki 
145 tūkst. m3. Daugiausia, net 68 proc. dau-
giau nei prieš metus, šios produkcijos (44 
tūkst. m³) įvežta paskutinį ketvirtį. Pjautinės 
lapuočių medienos importas per 2020 m. 
sumažėjo trečdaliu iki 35 tūkst. m³. Ketvirtą 
ketvirtį įvežtas kiekis siekė 9,2 tūkst. m³, o tai 
buvo 12 proc. mažiau nei prieš metus.

Paskutinį 2020 m. ketvirtį daugiausia (31 
tūkst. m³) spygliuočių pjautinės medienos 
įvežta ir iš Latvijos, nors įprastai tuo metu 
importas sumažėja. Per visus metus iš šios 
šalies importuota 109 tūkst. m³ spygliuočių 
medienos, kas yra 2 proc. mažiau nei 2019 
m. Lapuočių medienos importas per metus 
išaugo 11 proc. iki 16 tūkst. m³, o ketvirtą 
ketvirtį įvežtas kiekis sudarė 3,4 tūkst. m³. Iš 
Estijos spygliuočių medienos importas 2020 
m. išaugo 28 proc. iki 36 tūkst. m³.

Iš Ukrainos, kaip ir ankstesniais metais, 
daugiausia buvo importuojama lapuočių 
pjautinė mediena, kurios įvežta 42 tūkst. m³ 
arba 12 proc. mažiau nei prieš metus. Nors 
importas antroje metų pusėje augo, tačiau 
per paskutinį ketvirtį įvežtas kiekis sudarė 
11 tūkst. m³ ir buvo 4 proc. mažesnis nei 
2019 m. Didžiąją importo dalį sudarė ąžuolo 
pjautinė mediena, kurios 2020 m. įvežta 31 
tūkst. m³ (2019 m. – 36 tūkst. m³). Kita svarbi 
ąžuolo pjautinės medienos tiekėja buvo Rus-
ija, bet ir iš jos importas mažėjo: per 2019 m. 
įvežta 12 tūkst. m³ medienos, o 2020 m. – 9 
tūkst. m³. Buko pjautinės medienos 2020 m. 
iš viso importuota 2,2 tūkst. m³: po 0,9 tūkst. 
m³ iš Ukrainos ir Vokietijos.

Medienos smulkinių ir plaušo plokštės
Eksportas. 2020 m. medienos smulkinių 

plokščių eksportas, lyginant su 2019 m., išaugo 
1,5 karto ir siekė 56 tūkst. m³. Orientuotų 
skiedrų plokštės (OSB) eksportas sumažėjo 
nuo 2,8 tūkst. m³ 2019 m. iki 2,6 tūkst. m³ 2020 
m. Kitų plokščių išvežtas kiekis išaugo daugiau 
nei 1,5 karto iki 54 tūkst. m³. Šios produkcijos 
eksportas II ketvirtį sumažėjo iki 6,4 tūkst. m³, 
tačiau trečią – padvigubėjo, o paskutinį ketvirtį 
išaugo dar 2,3 karto iki 27 tūkst. m³. Tokį ekspor-
to didėjimą lėmė įsibėgėjanti medienos drožlių 
plokštės gamyba naujojoje gamykloje Naujojoje 
Akmenėje. Medienos plaušo plokščių ekspor-
tas, lyginant su 2019 m., sumažėjo 7 proc. ir sie-
kė 91 tūkst. m3 produkcijos.

Pagrindine eksporto rinka 2020 m. 
išliko Lenkija, kur parduota 34 tūkst. m³ 
smulkinių plokščių arba 61 proc. viso kiekio. 
OSB plokščių per 2020 m. į šią šalį išvežta 
0,2 tūkst. m³. Kitų plokščių eksportas II 

ketvirtį buvo sumažėję iki 4,2 tūkst. m³, bet 
vėliau pardavimai sparčiai augo ir paskutinį 
ketvirtį pasiekė 16 tūkst. m³. 

Didžiausia alternatyva Lenkijos rinkai bu-
vo Švedija, į kurią 2020 m. eksportuota per 9 
tūkst. m3 smulkinių plokštės. Pirmą pusmetį 
pardavimai į šią šalį praktiškai nevyko, tačiau 
vėliau eksportas atsigavo ir III ketvirtį išvežta 
0,9 tūkst. m³, o IV ketv. – 8,2 tūkst. m³ plokščių. 

Į kitas šalis 2020 m. eksportuoti medie-
nos smulkinių plokštės kiekiai pakankamai 
nedideli. Į Baltijos šalis – Latviją ir Estiją – 
eksportuota beveik vienodai: po 3,5 tūkst. m3 
plokštės. 

Medienos smulkinių plokštės eksportas 
į Rusiją per metus padidėjo 29 proc. iki 2,9 
tūkst. m³. Didžiausias šios produkcijos kiekis – 
1,2 tūkst. m³ išvežtas paskutinį metų ketvirtį.

Importas. Medienos smulkinių plokš-
čių 2020 m. importuota 571 tūkst. m³, t. y. 12 
proc. daugiau nei 2019 m. Iš šio kiekio OSB 
plokštės įvežta 94 tūkst. m³ (2019 – 75 tūkst. 
m³). Importo apimtys nuo pat 2019 m. pirmo 
ketvirčio palaipsniui didėjo: pirmą 2019 m. 
ketvirtį įvežta 15,5 tūkst. m³, o paskutinį 2020 
m. ketvirtį – 27 tūkst. m³ plokščių. Medienos 
drožlių plokščių importas 2020 m. taip pat 
augo: per metus jų įvežta 122 tūkst. m³, t. y. 10 
proc. daugiau nei 2019 m. Tačiau metų eigoje 
importuoti kiekiai pasiskirstė netolygiai: dau-
giausia šios produkcijos įvežta III ketvirtį (151 
tūkst. m³), o IV ketvirtį importas sumažėjo iki 
122 tūkst. m³. Medienos plaušo plokščių im-
portas, lyginant su 2019 m., sumažėjo 7 proc. 
ir siekė 247 tūkst. m3 produkcijos.

2020 m. medienos smulkinių plokščių iš 
Latvijos įvežta 222 tūkst. m³, t. y. 7 proc. dau-
giau nei 2019 m. Iš šio kiekio OSB plokštės 
per metus importuota 51 tūkst. m³ arba 
42 proc. daugiau nei 2019 m. Tačiau medi-
enos drožlių plokštės importas iš šios šalies 
nežymiai sumažėjo ir siekė 172 tūkst. m³ 
(ketvirtą ketvirtį įvežta 42 tūkst. m³).

Kitas svarbus plokščių tiekėjas buvo 
Lenkija, iš kur importuota 152 tūkst. m³ arba 
25 proc. daugiau nei 2019 m. OSB plokščių 
importas 2020 m. padidėjo 12 proc. iki 32 
tūkst. m³, o paskutinį ketvirtį šios produk-
cijos įvežta 8,8 tūkst. m³. Medienos drožlių 
plokštės importas, lyginant su 2019 m., pa-
didėjo kur kas ženkliau 29 proc.. Per 2020 
m. šios produkcijos įvežta 120 tūkst. m³, o 
paskutinį ketvirtį – 34 tūkst. m³. 

Didžiąją dalį 2020 m. iš Baltarusijos 
importuojamų plokščių sudarė medienos 
drožlių plokštė, kurios įvežta 99 tūkst. m³, 
t. y. 2 proc. mažiau nei 2019 m. Didžiausias 
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šio gaminio kiekis (33 tūkst. m³) įsigytas 
trečią ketvirtį, tačiau IV ketvirtį importas 
sumažėjo iki 26 tūkst. m³. 

Medienos smulkinių plokščių importas 
iš Rusijos buvo labai nepastovus: didžiausias 
kiekis (26 tūkst. m³) buvo įvežtas III ketvirtį, 
o paskutinį ketvirtį importas tesiekė 10 tūkst. 
m³. Iš viso 2020 m. iš Rusijos įvežta 63 tūkst. 
m³ plokščių arba 73 proc. daugiau nei 2019 m.

Baldai
Eksportas. Pernai įvairių baldų ekspor-

tuota už 1845 mln. Eur arba už panašią sumą 
kaip ir prieš metus. Iš jų daugiau nei pusę 
vertės (61 proc.) sudarė mediniai baldai ir jų 
dalys. Šios produkcijos per 2020 m. ekspor-
tuota už 1118 mln. Eur, t. y. už panašią sumą 
kaip ir 2019 m. Daugiausiai medinių baldų ir 
jų dalių išvežta III ketvirtį – už 317 mln. Eur. 
Nors IV ketvirtį šios produkcijos eksportas 
sumažėjo iki 312 mln. Eur, tačiau jų vertė 
buvo vis tiek 10 proc. didesnė nei 2019 m.

Švedija 2020 m. išliko pagrindine įvairių 
baldų importuotoja, tačiau pardavimai, lygi-
nant su 2019 m., didėjo minimaliai. Po nuo-
smukio II ketvirtį eksportas atsigavo lėtai ir 
paskutinį ketvirtį išvežtų baldų vertė (82 mln. 
Eur) dar buvo mažesnė nei pirmą. Per metus į 
šią šalį produkcijos parduota už 306 mln. Eur. 

Eksportas į Vokietiją atsigavo greičiau: 
IV ketvirtį baldų parduota už 57 mln. Eur 
arba 7 proc. daugiau nei 2019 m. Ta pačia 
dalimi išaugo ir per metus eksportuotų 

baldų vertė, kuri pasiekė beveik 213 mln. 
Eur. Dar sparčiau pardavimai augo Nor-
vegijos rinkoje, kur paskutinį ketvirtį baldų 
eksportuota už 50 mln. Eur. Per metus į 
šią šalį produkcijos išvežta už 167 mln. Eur 
arba už 10 proc. didesnę sumą nei 2019 m. 
Į Jungtinę Karalystę baldų eksportas 2020 
m. sumažėjo 14 proc. ir siekė beveik 152 
mln. Eur. Trečią ketvirtį šios produkcijos 
pardavimai buvo išaugę iki 47 mln. Eur, 
tačiau ketvirtą – sumažėjo iki 45 mln. Eur. 
Pagal importuojamų baldų iš Lietuvos vertę 
Danija sparčiai vejasi Jungtinę Karalystę. 
Pardavimai čia, lyginant su 2019 m., išaugo 
14 proc. iki 145 mln. Eur. Ketvirtą ketvirtį 
baldų eksportuota už 42 mln. Eur, kas yra 
net trečdaliu daugiau nei prieš metus. Eks-
portas į JAV išaugo 5 proc. iki 114 mln. Eur, 
į Nyderlandus – 11 proc. iki 105 mln. Eur, į 
Rusiją sumažėjo 12 proc. iki 85 mln. Eur. 

Kaip ir 2019 m., pernai medinių baldų ir 
baldų dalių už didžiausią sumą (149 mln. Eur) 
eksportuota į Švediją. Vokietijoje jų parduota 
šiek tiek mažiau – už 143 mln. Eur, o trečia 
pagal apimtis buvo Jungtinės Karalystės rin-
ka, į kurią šios produkcijos išvežta už 125 
mln. Eur. Kitose šalyse pardavimai gerokai 
mažesni: Norvegijoje – 83 mln. Eur, JAV – 80 
mln. Eur, Nyderlanduose – 69 mln. Eur.

Importas. Įvairių baldų importas 2020 
m. po nuosmukio II ketvirtį sparčiai augo ir 
IV ketvirtį pasiekė 86 mln. Eur. Per visus me-
tus šios produkcijos įvežta už 300 mln. Eur, t. 

y. už tiek pat kaip ir 2019 m. Medinių baldų ir 
jų dalių importas nuo 117 mln. Eur 2019 m. 
sumažėjo iki 114 mln. Eur 2020 m.

Importas iš Lenkijos 2020 m. padidėjo 
3 proc. iki 81 mln. Eur, o daugiausia im-
portuota paskutinį ketvirtį (už 24 mln. 
Eur). Panašia dalimi išaugo importas iš Vo-
kietijos: įvežtų baldų vertė siekė 29 mln. 
Eur, o didžiausia jų dalis – 8,7 mln. Eur 
įvežta IV ketvirtį. Importas iš Italijos 2020 
m. pabaigoje grįžo į 2019 m. lygį, tačiau 
per metus įvežtų baldų vertė vis tiek liko 3 
proc. mažesnė ir siekė beveik 40 mln. Eur. 
Kiniškų baldų importas per metus beveik 
nepasikeitė ir siekė 20 mln. Eur. Paskutinį 
metų ketvirtį, lyginant su trečiu, įvežimas 
sumažėjo ir siekė 4,2 mln. Eur. Sparčiausiai 
2020 m. baldų importas augo iš Baltarusijos: 
produkcijos įvežta už 12 mln. Eur arba 29 
proc. didesnę sumą nei 2019 m. Iš Ukrainos 
baldų importuota už tokią pat sumą kaip 
ir iš Baltarusijos, tik augimas buvo kukles-
nis – 18 proc.. Paskutinį 2020 m. ketvirtį 
baltarusiškų baldų įvežta už 4,5 mln. Eur, o 
ukrainietiškų – už 3,9 mln. Eur. 

Daugiausiai medinių baldų ir jų dalių 2020 
m. importuota iš Lenkijos – už 42 mln. Eur. Iš 
kitų šalių šios produkcijos įvežta už mažesnes 
sumas: iš Italijos – už 13 mln. Eur, iš Vokietijos 
– už 8,5 mln. Eur. Didžiausia medinių baldų 
dalis bendrame baldų importe (du trečdaliai 
ir daugiau) buvo iš Baltarusijos ir Rusijos, o 
mažiausia (5 proc.) – iš Kinijos. 

Medienos gaminių eksporto ir importo 2020 metais palyginimas pagal vertę ir kiekį 
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LAikAS SPRęSti 
darbo užmokesčio problemas
Įvykęs medienos pardavimo II pus-

mečiui  aukcionas VMU  darbuo-
tojus nuteikė viltingai. Žaliavinės 

medienos vidutinė kaina pakilo 19,3 euro 
už ktm arba 43,5 proc., numatoma parduo-
ti apie 630 tūkst. ktm, tad VMU pajamos 
tikėtina papildomai padidės apie 12 mln. 
eurų. Vadovaujantis aukciono rezultatais, 
keisis ir ilgalaikėms sutartims žaliavinei me-
dienai nustatytos kainos. Tai taip pat duos 
papildomų pajamų. 

Taigi, įmonėje klostosi  palanki finansinė 
padėtis pagaliau neatidėliojant išspręsti jau 
įsisenėjusias, tiek darbuotojams, tiek įmonės 
vadovams gerai žinomas darbo užmokesčio 
problemas. 

Reformos pradžioje deklaruoti tikslai 
apjungtoje įmonėje ženkliai pakelti atly-
ginimų lygį ir pasiekti, kad tas pačias parei-
gas užimantys darbuotojai gautų vienodą 
atlygį vis dar neįgyvendinti. Nors įmonėje 
treti metai veikia vieninga darbo užmokesčio 
sistema, tačiau net ir tame pačiame regioni-
niame padalinyje tų pačių pareigybių dar-
buotojai dėl iki reformos buvusių atlyginimų 
gaunamos išlyginamosios darbo užmokesčio 
dalies skirtumų ir šiuo metu gauna ženkliai 
skirtingus atlygius. 

Darbuotojų nemotyvuoja ir per žemi, ne-
atitinkantys pareigybei keliamų kvaliikacinių 
reikalavimų ir darbo krūvių nustatyti parei-
gybių lygiai. ypač regioniniuose padaliniuose: 
eiguliams, girininkų pavaduotojams, mecha-
nikams, medienos meistrams, logistikos, DSS 
specialistams, medelynų vadovams ir specia-
listams bei eilei darbininkiškų profesijų. 

Nuo 2021 m. pradžios per vieną pakopą 
pakelti pareigybių lygiai prekybos vadybi-
ninkams ir gamybos organizavimo vyr. spe-
cialistams palietė labai mažą RP darbuotojų 
dalį ir tik kompensavo didelius šių pareigybių 
darbo krūvius bei atsakomybes. Tačiau tai 
nepateisino kitų darbuotojų lūkesčių sulauk-
ti darbo užmokesčio kilimo bent metinės 
infliacijos lygiu, kai daugumoje įmonių kas-
metinis darbo užmokesčio indeksavimas dėl 
infliacijos yra savaime suprantamas. 

Keleto žemesnių pareigybių lygių dar-
buotojams pagal atlygio sistemą vis dar taiko-

mas pagal 2019 m. minimalios mėnesinės 
algos (MMA) bazę suformuotas ir faktiškai 
mažesnis (nei šiandien galiojantis MMA) 
bazinis atlygio dydis. Šiems darbuotojams iki 
MMA atlyginimai yra „pritempiami“ pride-
dant išlyginamąsias dalis. Pastoviai didėjant 
MMA, bet nesikeičiant bazinio atlygio dy-
džiams, net ir aukštesnių pareigybių lygių kva-
lifikuotiems darbuotojams atlyginimai šiuo 
metu yra vos didesni arba lygūs MMA.  

Šalyje kasmet didėjant vidutiniam darbo 
užmokesčiui apie 10 proc., VMU šios tenden-
cijos yra priešingos. Paradoksalu, kad VMU 
darbo užmokesčio fondas, kuris  2019 metais 
buvo 55,6 mln. eurų,  2020 metais sumažėjo 
7,2 proc. ir sudarė 51,6 mln. eurų. Dėl to 2020 
metais 5,3 proc. mažėjo  specialistų vidutinis 
atlyginimas ir 1,4 proc. – darbininkų. Visa tai 
turi įtakos RP darbuotojų atlygiui. 

Įmonėje vidutinį darbo užmokestį pa-
laiko tik centrinės administracijos vadovams 
ir specialistams skiriami ženkliai didesni nei 
RP darbuotojams, atlyginimai. Neparengti 
aiškūs kvalifikacijos individualiosios dar-
bo užmokesčio dalies vertinimo kriterijai. 
Išskyrus įmonės vadovus, kitiems darbuo-
tojams netaikoma  pagal darbo užmokesčio 
sistemos aprašą numatyta kintamoji atlygio 
dalis, nėra parengtų kriterijų jai nustatyti. 

Toks darbo užmokesčio sąstingis nekelia 
įmonės prestižo ir nemotyvuoja darbuotojų. 
Dėl darbo užmokesčio atsilikimo VMU nėra 
patrauklus darbdavys. Nekonkurencingas 
atlygis drastiškai sumažino norinčių studi-
juoti miškininkystę, o ir baigusieji studijas 
retai renkasi VMU, dažniau eina dirbti į 
privatų miškininkystės sektorių ar į me-
dienos verslu užsiimančias įmones. VMU 
dirbantys jauni specialistai dažnai susiduria 
su problemomis imant paskolas būstui, nes 
jų gaunamas atlygis negali padengti būsimų 
įsipareigojimų bankui. 

Regioniniuose padaliniuose įmonė nepa-
siliko tarnybinių butų rezervo, kuris jau-
niems žmonėms ir šeimoms būtų alternaty-
va nuosavam būstui.  Jauni specialistai ir jų 
šeimos susiduria su finansinėmis problemo-
mis mokant  mokesčius už vaikų priežiūrą 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaikų ne-

formalų ugdymą, lizingo būdu įsigyjamą 
buitinę techniką ar pirmo būtinumo reik-
menis, jau nekalbant apie turiningą poilsį ar 
kokybišką laisvalaikį. Mažų atlyginimų ne-
kompensuoja Kolektyvinėje sutartyje sutar-
tos finansinės naudos, kurios būna vien-
kartinės ar proginės ir metų eigoje jomis 
pasinaudoja tik nedidelė dalis darbuotojų. 

Išsilavinimą pasiekusiam ir kvalifikaciją 
turinčiam darbuotojui, jo motyvacijai, ini-
ciatyvumui ir entuziazmui reikalingas orus 
atlygis, ne žemesnis nei jo lygio darbuotojo 
atlyginimas panašios veiklos įmonėse. Tik 
taip galima išlaikyti ir pritraukti  darbuoto-
jus į įmonės regioninius padalinius.  

Suprantame praėjusių metų įmonės 
finansines problemas dėl drastiškai kritu-
sios žaliavinės medienos pardavimo kainos, 
tačiau jos neturi būti sprendžiamos vien dar-
buotojų atlyginimų sąskaita. 

Įvertinusi dabartines palankias fi-nansines 
aplinkybes, Profesinių sąjungų jungtinė atsto-
vybė iniciavo konsultacijas su VMU administ-
racija dėl darbo užmokesčio klausimų bei 
apie tai informavo VMU valdybą. Manome, 
kad pagaliau atėjo laikas surasti optimalius 
sprendimus ir išjudinti užsitęsusį atlyginimų 
sąstingį. Tikimės, kad tam pritars VMU val-
dyba bei VMU steigėja – Aplinkos ministerija.

*   *   *
Parengus straipsnį spausdinimui, VMU 

profesinių sąjungų Jungtinė atstovybę pasie-
kė informacija, kad 2021-06-29 d. vykusia-
me VMU Valdybos posėdyje, dalyvaujant 
darbuotojų profesinių sąjungų atstovėms 
Inai Bikuvienei ir Astai Čepienei, buvo pri-
imtas sprendimas dėl 7 proc. bazinio darbo 
užmokesčio didinimo visiems įmonės spe-
cialistams. Išsamesne informacija pasidalin-
sime ateityje.     

Diana RAiTELAiTiENė
LMPF pirmininkė  
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

 PARINKSIME GERIAUSIĄ, KOKYBIŠKIAUSIĄ IR PIGIAUSIĄ
 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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miškininkystė

kanarų bananai 
ir kitos gyvenimo vertybės
Eglė MankEvičiEnė

atradimai

Kaskart rašydama dar vieną istoriją 
apie La Palmą, jaučiuosi kaip Ro-
binzonas Kruzas, iš negyvena-

mos salos siunčiantis linkėjimus. Nuoširdžius 
linkėjimus, perpildytus naujų asmeninių 
patirčių, suvokimų ir atrastų naujų gyveni-
mo atspalvių bei skonių. Kad ir labai mažais 
atspindžiais bei potėpiais, kartais juodame 
lavos smėlyje ar giliame vandenyno mėlyje, 
o kartais paprastame gamtos dovanotame 
prisirpusiame vaisiuje, tačiau visa aiškiai kalba 
kokioje nuostabioje Planetoje gyvename.

La Palma tikrai nėra viena iš negyvenamų 
salų. Tačiau, kad ji kitokia, patvirtina kone 
kiekvienas ją aplankęs. Ką besakyti, čia 
yra labai daug autentikos, kurios nė su 
žiburiu nepamatysi Europoje. Tiek gam-
toje, tiek žmonėse. O kur dar tie virpesiai, 
šiurpuliukais bėgantys per nugarą žvalgantis 
po salos kraštovaizdžius. Tačiau šįkart ne 
apie gamtos ar žmonių grožį, o apie vieną iš 
pagrindinių La Palmos pramonė šakų (kita – 
turizmas), maitinančią žemdirbius – tai ba-
nanai. Saloje jie vadinami Los platanos. 

Taigi be tokių gražių La Palmai priskirtų 
„Žaliosios salos” (Isla Verde) ir „Gražiosios 
salos” (Isla Bonita) vardų, ją vadina Bananų 
sala. La Palma – didžiausia šių vaisių augin-
toja visuose Kanaruose! O bananai čia 
mmm... žinau nuo pirmos pažinties su sala 
– labai skanūs! 

Po pirmojo apsilankymo La Palmoje net 
Lietuvon vežiau, lauktuvių vaikams, taip šie 
vaisiai man patiko. Ir tikrai kitokio skonio 
nei iš supermarketo. Tiesa, brangūs jie čia, 
kone du eurai už kilogramą. Bet, sako, kai 
pasiekę žemyninę Ispaniją, atpinga... Ir čia 
paradoksų pasitaiko. 

Bananų verslas Kanaruose yra subsidi-
juojamas. Šių vaisių plantacijos dygsta ne tik 
pakrantėse, bet ir stačiuose, sunkiai pasie-
kiamuose šlaituose. Klimatas tam tikrai 
tinkamas. Tačiau kaip ir visur, yra ir kita 
verslo pusė. Subsidijų srautai ir naudotojiškas 

verslo požiūris šiek tiek pakeitė salos žalią 
kraštovaizdį. Plantacijas pradėta dengti gru-
biais polietileniniais šiltnamiais ir žavinga 
plati žaluma, matoma iš paukščio skrydžio, jau 
kaitaliojasi su pilkšvais stačiakampiais plasti-
kiniais laukais. Pastarieji šiek tiek padidina ir 
taip gausų platanų derlių, apsaugo nuo vėtrų, 
tačiau retkarčiais neapdoroti gausūs pertek-
liai sukrenta į stačius tarpeklius. Kad taip 
nutiktų kuo mažiau, bananai gerai rūšiuojami. 
Na, rūšiuojami aišku ne vien dėl to. Mažesni, 
padrėgsti ar kitaip „negražūs“ vaisiai su visa 
didžiule keke paliekami specialiuose kon-
teineriuose prie sandėlių. Iš ten pačių žmonių 
rankomis keliauja į jų namus, ūkius. Tai patys 
nuostabiausi bananai, vietinių gyventojų 
šeimas pasiekę nemokamai. Kuo mažesni, tuo 
skanesni! Ta pati taisyklė kaip su kanariškomis 
bulvytėmis. Mažos, lietuviškai vadinamos 
gyvulinėmis, čia pačios brangiausios, skaniau-
sios ir vadinamos Kanarų kulinariniu paveldu! 
Senovėje jos virtos sūriame jūros vandenyje, o 
šiandien – verdamos druskoje ir pakeri kone 
kiekvieno valgytojo skrandį. O jei dar su rau-
donu paprikų ar žaliu salierų mojo! 

Bananų verslas nėra toks lengvas ir papras-
tas kaip gali pasirodyti. Tai dalinai – medely-
nas! (Na, čia mano profesinis palyginimas. 
Kaip besuk – ilgiuosi jų, Lietuvos medelynų 
ir juose dirbančių žmonių). Augalus reikia 
pasodinti, laistyti, genėti, skabyti, purkšti... 

Bananų žiedas
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Taip, purkšti taip pat reikia. Šiluma ir drėgmė 
– puiki terpė ir kenkėjams bei ligoms. yra ir 
ekologinės bananų plantacijos, kuriose nenau-
dojami jokie cheminiai preparatai. Šie vaisiai  
kiek smulkesni ir dar brangesni. 

Bananų plantacija įkuriama vieną kartą. 
Kasmet nereikia sodinti naujų augalų. Tai 
žolė, besidauginanti iš atžalų. Pasodintas 
augalas per aštuoniolika mėnesių užauga 
ir subrandina apie 50–60 kilogramų kekę. 
Iš augalo stiebo vidurio išauga žiedas, kuris 
lenkdamasis žemyn skleidžiasi ir iš po 
žiedlapių susiformuoja tvarkingos bananų 
eilės. Kekė auga, sodrus tamsiai raudonas 
žiedas linkdamas praktiškai pasiekia žemę. 
Užaugusios kekės paramstomos specialio-
mis kartimis. Nuo jau susiformavusių vaisių 
specialiu riestu peiliu nuskabomi nudžiūvę 
žiedų likučiai. Tai vadinama nužiedinimu. 
Atėjus laikui kirsti kekę, ji apvelkama spe-
cialiu maišu, taip paženklinant atrinktas 
išvežimui, papildomai leidžiant vaisiams 
subręsti bei taip pat apsaugant nuo kenkėjų. 
Sunkios dar visiškai žalių bananų kekės 
kertamos specialiais kardais ir ant nugaros 
nunešamos bei sukraunamos į nedidelius 
sunkvežimius. Bananų plantacijų keliai la-
bai siauri, tad čia turi judėti nedideli siauri 
krovininiai automobiliai. Nukirtus kekę nu-
kertamas ir motinmedis. Jis lieka trūnyti čia 
pat vietoje, tai puiki trąša. Iš išaugusių dviejų 
ar trijų, o kartais daugiau atžalų, atrenkama 
drūčiausia. Visos kitos pašalinamos. Tuomet 
prasideda naujas 18 mėnesių procesas.

Bananai plantacijose dera ištisus metus. 
Skirtingu metu pasodinti augalai duoda vaisių 
savo ritmu ir be bananų, o čia jie – antroji 
duona, niekada nepaliekama. La Palmoje net 
ne duona yra pirmoji, o gofio. Tai skrudintų 
įvairių grūdų bei jų mišinių miltai, kurie 
Kanarų gyventojams – maistas nuo pirmo 
įkvėpimo iki paskutinio gyvenimo atodūsio. 
Su pienu, su sultiniu, su sultimis, su vynu. Jei 
namuose yra gofio, o jei dar ir bananų – badas 
niekada nebaisus.

Kai uždera bananų, šaldau šaldiklyje. 
Nuluptus sudedu į polietileninius krepšelius 
ir jie puikiai išsilaiko bei tinka kokteiliams. 
Kartą pilną šaldiklį prikroviau, tiek buvo 
užderėję. Net uogienę viriau, tačiau kai nėra 
šaltojo metų laiko ir visada yra šviežių vaisių 
– ji nebuvo populiari. Bet – labai skani. Su 
citrina, su cinamonu. Ir kas įdomiausia – 
kanarišką kulinarinį paveldą papildžiau 
iš Lietuvos mano šeimos atsiųstu bananų 
kekso receptu. Bananų keksas, o Lietuvoje 
taip vadinama – bananų duona, čia sulaukė 

Bananų kekės paremtos specialiomis kartimis

Kieme noksta nupjauta nuo medžio kekė Bananų rūšis skirta kepimui

yra daug bananų rūšių. Viena iš jų - dekoratyviniai raudonalapiai. Jie neveda valgomųjų vaisių
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labai didelio įvertinimo, net nuostabos. Bananai čia valgomi švieži, 
kepti, džiovinti, vietoje bulvių, tačiau kekso niekas nesumąstė kepti. 
Ir kas galėjo pagalvoti, kad gyvenime kažkur toli nuo namų bananų 
pyragus teks kepti...

Bananai tikrai verti, kad apie juos kalbėtume, rašytume ir skanau-
tume. Pati gamta tiek daug į juos vertingų medžiagų sudėjo. Ir sveika, ir 
gardu! Ir natūralūs antioksidantai, ir kalis širdžiai, ir vitaminų daugybė 
– B2, B9, B12, folio rūgštys, geležis, cinkas, ląsteliena. 

Kadangi mūsų organizmas yra tobula sistema, generuojanti didžiu-
lius energijos kiekius, būtina ją prižiūrėti ir bananas – puikus pagal-
bininkas. O bananų žievė – puiki priemonė pamaitinti odinių batų 
paviršių ar patręšti sodo gėles. 

Truputis istorijos. Bananai – vieni iš seniausiai žmogaus augi-
namų vaisių. Indijoje jie žinomi jau prieš 3,5 tūkst. metų: Plinijaus 
raštuose yra minima, kad Aleksandras Makedonietis ir jo kariauna 
Indijoje valgė bananų. Šie vaisiai vaizduojami ir egiptiečių freskose. 
Maždaug apie 650 m. bananai pasiekė Šiaurės Egiptą, šiek tiek vėliau 
jie pradėti auginti ir Afrikoje. XV a. vergų pirkliai bananų atgabeno 
į Kanarų salas. Iš ten šie saldūs vaisiai nukeliavo į Ameriką. Dabar 
didžiausios bananų plantacijos auginamos Antiluose, Vakarų Afri-
koje, Vidurio ir Pietų Amerikoje.

Ir dar sako, kad visgi, skaniausi bananai – La Palmoje! Tiesa, jie 
čia – platanai. 

PS: jeigu jums įdomūs mano straipsniai, galite parašyti savo nuomonę 
elektroniniu paštu egle.mankeviciene@gmail.com. O gal net temą, 
kurią norėtumėte perskaityti ateinančio mėnesio žurnalo puslapiuose.

Bananų muziejus šalia plantacijos

Bananų simboliai aikštės mozaikose

Kuršių nerijos nacionaliniame parke šių metų plenero metu buvo 
suburta profesionalių skulptorių komanda, kuri iš nendrių sukūrė 
kompleksišką kompoziciją – „Saulės kelias“. Kompozicija turėjo ati-
tikti organizatorių paskelbtą temą „Baltiškoji kultūra“, dedikuotą 
Neringai kaip 2021 metų kultūros sostinei.

Jau dvidešimt metų Kuršių nerijoje vyksta menininkų simpoziu-
mai, čia kuriamos nendrinės skulptūros ir eksponuojamos Gintaro 
įlankoje Juodkrantėje, o per Rudens lygiadienio šventę sudeginamos. 
Šiuo tęstiniu projektu ne tik pristatoma skulptūrų, šviesos ir muzikos 
meno įvairovė, bet ir etninis paveldas bei jo ryšys su gamta, aplinka, 
kultūros paveldu ir krašto istorija.

Šių metų nendrinių skulptūrų autoriai – Reda ir Arūnas Uogin-
tai, Andrius Sirtautas bei Arūnas Augutis. Pasak autorių, skulptūrinę 
kompoziciją jungia garsios Lietuvos archeologės Rimutės Rimantienės 
rastos apeiginės lazdos su briedės galva motyvas. Toks retas artefaktas 
svarbus Pamario kultūrai, todėl yra skulptūrinės kompozicijos ašis. 

Pasak etnologo profesoriaus Linarto Klimkos, būtent Briedis 
senovės baltų kultūroje buvo laikomas žiemos valdovu, todėl Saulė 
skulptūrinėje kompozicijoje pradeda ir baigia savo kelią. Saulės kelias 
kompozicijoje turi gyvatukės formą.  

„Dvi priešpriešoje komponuotos skulptūros „Saulė“ ir „Jaučio 
ragai“ natūroje gali įdomiai susisiekti su tikra saule, kuri besiriden-

dama virš marių suteiks visai skulptūrinei kompozicijai paslapties 
ir žaismingumo“, - pasakojo skulptorius Arūnas Uogintas, šių metų 
komandos vadovas. 

Kuršių nerijos NP direkcija kviečia pasigrožėti skulptūromis, kurios 
bus tradiciškai sudegintos Rudens lygiadienio metu.

VSTT inf.

kuršių nerijos nacionaliniame parke – naujos nedrinės skulptūros
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Horizontaliai: 7. Miškų augalas – Joninių šventės atri-
butas. 8. Pirmasis kalendorinis vasaros mėnuo. 9. Šiltųjų kraš-
tų techninis, maistinis augalas ir kambarinė gėlė. 11. Pagal 
pavadinimą ši gėlė turėtų žydėti žiemą. 12. Iškulta galvena, sė-
menojas. 15. Skėtinių šeimos miškų augalas. 18. Graižažiedžių 
šeimos kvapus dekoratyvinis puskrūmis. 19. Vasaros šventė, 
kurios metu sveikiname Jonus ir Janinas. 20. Įrankis žolei pjau-
ti. 21. Žemapelkių, miškų ir medžių samana. 24. Ankštinių 
šeimos nuodingas, vaistinis, medingas ir pašarinis augalas. 26. 
Tam tikras karklas, „kačiukų“ medis. 27. Kryžmažiedžių šeimos 
piktžolė skaldytais lapais. 31. Balandinių šeimos piktžolė, lapi-
nė daržovė. 33. Duriantis astrinių šeimos augalas. 34. Buki-
nių šeimos lapus metantis medis, turintis ploną lygią žievę. 35. 
Erškėtinių šeimos dekoratyvinis krūmas, kartais pavadina-
mas sibirute. 36. Kvapnus, nereiklus dirvožemiui augalas, pa-
kenčiantis dulkėmis, dūmais užterštą orą. 

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. Snaputinių šeimos plaukuotas laukų, daržų, dirvonų au-
galas. 2. Miglinių šeimos augalas, augantis druskinguose dirvožemiuose ir 
vertinamas kaip geras pašarinis augalas. 3. Erikinių šeimos žolinio augalo, 
sodo puošmenos bereinučio lotyniškas pavadinimas. 4. Sausų miškų nedide-
lis krūmokšnis, žydintis liepos–rugsėjo mėnesiais. 5. Daugiametis augalas 
su kietu kamienu ir šakomis. 6. Mūsų močiučių darželiuose augintas kiečio 
genties kvapus augalas, dar vadinamas Dievo medžiu. 10. Dvokus pelkių au-
galas, nuo kurio dažnam skauda galvą. 13. Gegužraibinių šeimos drėgnų, 
ūksmėtų vietų retas, saprofitinis augalas. 14. Kuokinių šeimai priklausantis 
nevalgomas grybas, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. 16. Daugiametis, 
50 cm aukščio pupinių šeimos augalas, kuris dažniausiai būna trilapis. 17. 
„Vėlyvas“ augalas. 22. Visada žaliuojantis vijoklinis ir dekoratyvinis augalas. 
23. Medis ar krūmas liaunomis šakomis, pailgais lapais. 25. Greitai augantis 
kūgio formos medis, lapai dideli apie 20–25 cm. 28. Kitas žinginio pavadini-
mas. 29. Plūdinių šeimos jūrų žolė, vejomis auganti pakrančių dugne. 30. 
Žolinis augalas laipiojančiu stiebu. 32. Vienas iš Lietuvoje plačiai paplitusių 
spygliuočių medžių. 
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Kryžiažodžio, atspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 5, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Šilagėlė. 2. Šiurė. 3. Ajeras. 4. Duonis. 5. Tuklė. 6. Kinkanas. 10. Akenis. 13. Striepsnė. 14. Plauretis. 16. Vilnūnė. 17. Lapenis. 22. Guotas. 23. Našlaitė. 25. Klemalis. 

28. Beržas. 29. Adonis. 30. Liepa. 32. Usnis. Horizontaliai: 7. Sibirėja. 8. Burbulis. 9. Maurė. 11. Plukė. 12. Laiškenis. 15. Plautė. 18. Gludas. 19. Lipikas. 20. Gegūnė. 21. Venera. 24. 
Anturis. 26. Lapūnė. 27. Pikulė. 31. Meškapėdė. 33. Dašis. 34. Askas. 35. Stepukas. 36. Vingiris.   
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juozapas 
algirdas 
Mažeika
1940 05 02 – 2021 06 10

Lietuvos miškininkų bendruomenę vėl pasiekė 
liūdna žinia – po ilgos, sunkios ligos mirė doc. dr. 
JUOzAPAS ALGIRDAS MAŽEIKA – mokslininkas, 
miškotvarkininkas, pedagogas. 

J. Mažeika gimė gražiame Dzūkijos kampelyje 
– Nemuno pakrantėje įsikūrusiame Gečialaukio kai-
me (Alytaus aps., Alovės valsč.). Baigęs Nemunaičio 
septynmetę mokyklą 1954 m., iš karto pradėjo miš-
kininkystės mokslus Vilniaus miškų technikume. Po 
technikumo baigimo, nuo 1958 metų tęsė studijas 
LŽŪA Miškų ūkio fakultete. Abi mokyklas Juozapas 
baigė puikiais pažymiais ir gavo vadinamuosius rau-
donus diplomus. 

Atlikęs privalomąją karinę tarnybą ir padirbėjęs 
techniku ir taksatoriumi tuometiniame Lietuvos 
Miško projekte, J. Mažeika nuo 1967 m. porą metų 
Kauno miškų technikume dėstė miško taksaciją,  
miškotvarką, braižybą ir geodeziją.  

Gabus jaunuolis ieškojo didesnių iššūkių, todėl 
1969 m. pradžioje J. Mažeika įstojo į aspirantūrą LŽŪA 
Miškotvarkos katedroje. Tais pačiais metais vykdant 
pirmąją Lietuvos valstybinių miškų inventorizaciją mate-
matiniu statistiniu būdu, J. Mažeika vadovavo vienai iš 
keturių lauko darbų grupių. Prof. Vaidotui Antanaičiui 
įsteigus prie Miškotvarkos katedros ūkiskaitiniais 
pagrindais finansuotą mokslinio miškotvarkos tobu-
linimo centrą, J. Mažeika tapo vienu iš trijų mokslinio 
darbo grupių vadovu. Visuose vėlesnių darbų baruose J. 
Mažeika savo analitinio mąstymo ir išskirtinio gebėjimo 

klasifikuoti įvairius duomenis dėka labai aktyviai reiškėsi ir įgavo pripažinimą ne 
tik Lietuvoje, bet ir tarp tuometinės sąjungos miškotvarkos mokslo ir praktikos 
atstovų. Taip 1971–75 m., prasidėjus elektroninių skaičiavimo mašinų naudojimo 
miškotvarkoje  erai, J. Mažeika  suvaidino esminį vaidmenį supažindinant  matema-
tikus su pirminės miškotvarkinės informacijos apdorojimo algoritmais, parengiant 
ESM „skaitomą“ taksacinės kortelės informacinį modelį, sukuriant optimalių medynų 
nustatymo metodiką. 1976–1980 m. J. Mažeika dalyvavo miško žemių ekonominio 
vertinimo tyrimo darbuose ir ženkliai prisidėjo ruošiant miško žemių ekonominio 
(kadastrinio) vertinimo mokslinius pagrindus, normatyvus, programas ir standartus. 
1985 m. Miškotvarkos katedroje įsteigus mokslinę miškų monitoringo  laboratoriją, J. 
Mažeika dirbo sektoriaus, laboratorijos vadovu, vadovaujančiu moksliniu bendradar-
biu, vykdė antropogeninių  miško pokyčių monitoringo ir kitus mokslinius darbus.

Labai produktyviai J. Mažeika darbavosi miškų ūkio darbų ir valdymo kokybės 
tyrimuose. Jo sukurta miško resursų ir miškų ūkio įmonių veiklos kontrolės ir 
analizės sistema 1988 m. buvo pateikta žemės ūkio mokslų kandidato disertacijoje 
„Miško fondo ir miško ūkinių priemonių kokybės kontrolės sistema“ (vadovas prof. 
V. Antanaitis) ir puikiai įvertinta Sąjunginio miškų ūkio ir mechanizacijos mokslin-
io tyrimo instituto taryboje. Platus profesinių interesų ratas, reiklumas ne tik kolegų, 
bet ir savųjų mokslinių darbų kokybei sutrukdė J. Mažeikai pateikti disertaciją 
anksčiau, nors visi su juo bendravusieji būdavo įsitikinę, kad jis turi mokslinį laipsnį. 

1992 m. J. Mažeikai buvo suteiktas pedagoginis docento vardas, nors pedagoginį 
darbą Miškotvarkos katedroje jis pradėjo dar 1978 m. Dėstė miškų ūkio valdymo, 
miško politikos ir teisės pagrindų, mokslinės ir techninės kūrybos pagrindų dalykų 
kursus. 2001–2007 m. J. Mažeika dirbo miškotvarkos katedros vedėju, buvo renka-
mas Miškų fakulteto tarybos pirmininku.  

Lietuvai tapus nepriklausoma, J. Mažeika buvo nuolatos kviečiamas į komisi-
jas LŽŪA, vėliau LŽŪU, statutams ir kitiems normatyviniams dokumentams, 
pasitarimų rezoliucijoms rengti. Jis aktyviai dalyvavo redaguojant Lietuvos 
miškininkų sąjūdžio dokumentus ir Lietuvos miškininkų sąjungos įstatus, suva-
žiavimų rezoliucijas, buvo renkamas LMS prezidiumo nariu.

 J. Mažeikos mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti kolektyvinėse monografi-
jose, leidiniuose, straipsniuose ir aprobuoti mokslinėse konferencijose. Minėtini 
leidiniai: Miškų ištekliai ir augavietės (1972), Miško žemės ekonominis vertini-
mas (1975), Miškų tvarkymas augaviečių pagrindu (1985, rusų k.), Miško fon-
do ir įmonės ūkinės veiklos kontrolės metodika (2 d., 1979-1984, rusų k.). Buvo 
vadovėlio Miško naudojimas ir logistika (2008) sudarytojas ir vienas autorių. 
Šis vadovėlis ir šiandien naudojamas kaip vienas pagrindinių šaltinių studijuojant 
miškininkystę Miškų ir ekologijos fakultete. 

Miškotvarkos instituto mokslinė techninė taryba Lietuvos miškotvarkos 80-
čio proga už nuopelnus Lietuvos miškotvarkos mokslui ir praktikai 2002 metais 
Juozapui Mažeikai suteikė Garbės miškotvarkininko vardą. 

J. Mažeika sugebėdavo greitai suvokti tiriamų problemų ir klausimų esmę, 
nestokojo originalių idėjų, nepaisydamas autoritetų, tvirtais logiškais argumentais 
grįsdavo savo nuomonę, kartais sudarydamas atšiauraus oponento įspūdį. Tačiau 
visi, arčiau pažinojusieji J. Mažeiką, žinome, kad jis buvo geraširdis, nuoširdus, visa-
da pasiryžęs diskutuoti, padėti ir svetingas dzūkas.  

Nelemta liga, kankinusi jį visą paskutinįjį gyvenimo dešimtmetį, atimdama 
iš Juozapo didžiausią dovaną – kalbą, išplėšė jį iš aktyvaus gyvenimo, sutrukdė 
skambėti jo įtaigiam balsui chaotiškai vykusioje miškų valdymo pertvarkoje. Žmo-
na Kristina visą tą nelemties laikotarpį buvo šalia, visais įmanomais būdais besist-
engdama palengvinti Juozapo dalią. Deja, saulėtą birželio 16 dieną gausus būrys 
bendradarbių, kolegų, buvusių mokinių palydėjome Juozapą Mažeiką į amžinojo 
poilsio vietą Kauno rajono Tabariškių kapinėse. 

Nuoširdžiausia užuojauta žmonai Kristinai, dukroms Rimai ir Paulinai, sese-
rims Onai, Marytei, Aldonai, broliui Stasiui, kitiems artimiesiems.

Kolegų ir bendradarbių vardu – Algirdas Rutkauskas
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Išėję negrįžtI

Vida 
Marija
Rutkovienė
1941 07 09 – 2021 06 13

2021 m. birželio 13 d., eidama 80-uosius me-
tus, mirė ilgametė Žemės ūkio Akademijos Miškų 
ir ekologijos fakulteto profesorė VIDA MARIJA 
RUTKOVIENė.

V. M. Rutkovienė gimė 1941 m. liepos 9 d., Panevėžio 
mieste. 1959 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto 
Cheminės technologijos fakultetą, dirbtinio pluošto 
specialybę, 1964 m. su pagyrimu įgijo inžinieriaus tech-
nologo kvalifikaciją. Dirbtinio pluošto gamykloje ver-
pimo ceche 1965–1973m. dirbo meistre, technologe, 
cecho viršininko pavaduotoja. Lietuvos žemės ūkio 
universitete (tuomet Akademija) 1973 m. Chemijos 
katedroje pradėjo dirbti moksline bendradarbe, įstojo į 

neakivaizdinę aspirantūrą Maskvos Azoto pramonės tyrimo institute. Ir taip prasidėjo 
V. M. Rutkovienės tyrimai nitratų srityje: iš pradžių – nitratai azoto rūgšties tirpaluose, 
vėliau – nitratai maisto produktuose ir vandenyje, aplinkos kokybės tyrimai.

1980 m. gruodžio 26 d. Kauno politechnikos institute apginta kandidatinė 
chemijos mokslų disertacija, 1981 m. gegužės 27 d. Maskvoje išduotas mokslų kan-
didato diplomas. SSSR Valstybinio liaudies švietimo komiteto sprendimu 1990 m. 
balandžio 17 d. jai suteiktas docento vardas, o 1993 m. Lietuvos mokslų taryba nost-
rifikavo daktaro mokslo laipsnį ir pedagoginį docento vardą. 

Nuo 1988 m. V. M. Rutkovienė dirbo docente Chemijos katedroje, 1995–2000 
m. ėjo Ekologijos katedros vedėjos pareigas, 2003 m. tapo profesore, nuo 2002 m. iki 
2009 m., iki išėjimo į pensiją, – Aplinkos instituto direktore.

Už mokslinę ir pedagoginę veiklą V. M. Rutkovienė apdovanota Lietuvos žemės 
ūkio, Aplinkos, Švietimo ministerijų, Žemės ūkio universiteto, Lietuvos ir užsienio šalių 
įvairių organizacijų apdovanojimais (medaliais, padėkomis, laureatų diplomais). Buvo 
daugelio nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos projektų vadove ir vykdytoja. 

Visas mokslinis darbas buvo susietas su aplinkos kokybe, todėl V. M. Rutkovienės 
iniciatyva 1995 m. Universitete registruota Taikomosios ekologijos studijų progra-
ma, įkurta Ekologijos katedra. Šios katedros pirmąja vedėja tapo V. M. Rutkovienė. 
Šiandien daug studentų, įgijusių Taikomosios ekologijos bakalauro ir magistro 
diplomus, dirba aplinkos apsaugos srityje.

Aplinkos kokybei gerinti labai svarbi ekologinio žemės ūkio plėtra. V. M. 
Rutkovienė dalyvavo ekologinio žemės ūkio veikloje nuo pat šių idėjų įgyvendinimo 
pradžios Lietuvoje, kai susikūrė ekologinio žemės ūkio bendrija „Gaja“. Ekologi-
nio ūkio plėtrai buvo būtina ekologinės gamybos sertifikavimo sistema. Žemės 
ūkio ministerija pavedė V. M. Rutkovienei įkurti ekologinės žemės ūkio produktų 
gamybos organizaciją. 1997 m. kovo mėn. įregistruota viešoji įstaiga „Ekoagros“, jos 
steigėjai buvo Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijos. 

Daug įdomių faktų velionė aprašė savo autorinėje knygoje „Mūsų giminės ko-
das“. Pasirodo, kad Vida Marija Rutkovienė vaikystėje artimai bendravo su profeso-
riaus Tado Ivanausko šeima. Keletas ištraukų iš šios knygos. 

„Labai didelė šventė buvo mano devynerių metų gimtadienis. Prof. T. Ivanauskas 
padovanojo didelę puokštę rožių, atvažiavo daug svečių. Buvo trys įsimintini mano 
gimtadieniai: devynerių, penkiasdešimties ir septyniasdešimties metų. Galvoju, kad 
laimingiausia buvau per savo devynerių metų gimtadienį“. 

„Man gyvenime sekėsi – rūpestingi tėvai, geras vyras, nuostabūs vaikai. Dir-
bau mėgstamą darbą, perskaičiau daug knygų, apkeliavau daug pasaulio šalių. 
Vaikai pasirūpino, kad galėčiau oriai leisti senatvę, gyvenime buvau sutikusi daug 
nuostabių žmonių, turiu daug draugų. Labai didžiuojuosi tuo, kad man ir mano 
vaikams pripažinta bajorystė“. 

VDU ŽūA Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė
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Medžioklėtyra – tai miškotyros mokslo šaka, 
išsiskirianti kompleksiniu požiūriu į mišką kaip 
vientisą ekosistemą. Koks yra medžiojamosios 

gyvūnijos biologinių savybių kintamumo santykis su miško 
ekosistema plačiąja prasme – ir ekologiniu, ir ekonominiu 
požiūriu? Kaip šie pokyčiai paveiks sveiko ir tvaraus miško 
augimą? Šie ir kiti klausimai buvo nagrinėjami birželio 4 d. Li-
etuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų 
skyriaus (ŽŪMMS) ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 
ūkio akademijos (VDU ŽŪA) organizuotoje mokslinėje-prak-
tinėje konferencijoje „Medžioklėtyra: mokslu grįsti sprendi-
mai“ Kurtuvėnuose.

Konferencijoje dalyvavo Aplinkos ministro patarėjas 
Marius Čepulis, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, Valstybinių 
miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė, direktoriaus pava-
duotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius, Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovai-
tis, Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamu-
laitis, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas, 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. zeno-
nas Dabkevičius, ŽŪMMS nariai, VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. 
Astrida Miceikienė, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto 
dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, Miško biologijos ir 

Pranešimą skaito LMA viceprezidentas, 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Z. Dabkevičius

Prof. dr. Gediminas Brazaitis supažindino su medžioklėtyros samprata

Birželio pabaigoje pliką galvą apniko mintys apie „Niekį ir Esmą“.
Gamta, kaip kaimynų batka, puola visais frontais! Ar pastebėjote? 

Nebeliko daug gražių dalykų! Dingo kaulų nelaužanti šiluma ir dangaus 
pažiba Saulelė Motinėlė. Jas pakeitė alinanti, stichinė kaitra ir virš vargšų 
žmogelių galvų pakabintas branduolinis reaktorius, besikėsinantis 
gležną, natūraliais ir ekologiškais produktais išpuoselėtą, mūsų odelę 
paversti melanomos perykla.

Gaivias, romantiškas, po perkūnijos ozonu kvepiančias, kažkada 
visas veronikas iš proto vedusias naktis, pakeitė tropinės, apie kurias 
iš anksto, dažniausiai pro šalį, smegenų vėžį provokuojančiu išmaniojo 
balseliu praneša šiuolaikinis arkangelas Mykolas – PAGD prie VRM.

Vietoje paprasto lietaus, gaivinusio žemę, laisčiusio Dievulio ir 
Žmogaus augalėlius, žadindavusio baravykus beigi voveruškas ir palik-
davusio deimantų lašelius ant rožių žiedlapių, liko tik liūtys, niokojančios 
kolektyvinių sodų darbo bitelių ekoprodukciją ir skandinančios didmies-
tėnų teslas su paspirtukais.

Net miškų nebėra! Tik mediena ir sengirės.
O kur prapuolė visas būrys žavingų Dievo padarėlių? Kažkur prašapo 

tiek metų vaikus darbštumo mokiusios miškų ir pievų darbininkėlės 
skruzdėlytės. Jų vietą užgrobė šešiakojų padarų ordos, siaubiančios 
išpuoselėtų sodybų darbo liaudies kruvinu triūsu sukurtą grožį ir gėrį. 
Gražuolės sraigės, šelmiškai kraipančios savo ragučius ir ant nugaros 
tampančios savo dailius kotedžus, virto paprasčiausiais, bjaurybėmis 
šliužais. Tikra galvos sope visiems doriems sodininkams, daržininkams ir 
net gėlininkams. Nebeliko net ir mano anūkės mėgstamiausio personažo. 
To uodo, kuris musei virėjai vandens nešė. Mūsų šalelę, lyg kokią tundrą, 
užplūdo kraugeriai, baisesni net ir už karantiną, nepripažįstantys galimybių 
paso ir, galimai, ketinantys užnešti brudą, kraupesnį už patį kovidą.

Joninių rytą ir aš kieme sutikau įtartiną pabaisą. Nuotrauką pri-
dedu. Gerbiamieji mano rašliavėlių skaitytojai, gal galite man padėti. Ar 
šis, labai neestetiškas padaras, nekelia grėsmės man, mano šeimai, arti-
miesiems, kaimynams, mūsų turtui ir Lietuvos gerovei? Rašykite Mūsų 
giroms. Redaktorius žadėjo Jūsų laiškus perduoti man.

Gražios vasarėlės visiems!       
eugenijus tijušas

P.S. Kažin, kas vyksta? Esmas 
ar Niekis? Klimato atšilimas ar 
smegenų atšalimas? Nuolankiai 
atsiprašau garbiojo filosofo Arvy-
do Šliogerio, kad nelaiku ir ne 
vietoje pasinaudojau jo dvitomio 
pavadinimu „Niekis ir Esmas“. 

Iš anksto, užbėgdamas gali-
mam Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos tyrimui, pasitai-
sau. Rašinėlyje paminėtos naktys 
iš proto vedė ne tik veronikas, bet 
ir veronikus. 
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Medžioklėtyra: 
mokslu grįsti sprendimai

miškininkystės instituto mokslininkai, Lie-
tuvos zoologijos sodo atstovai.

Konferencija prasidėjo tylos minute 
pagerbiant žymius medžioklėtyros moksli-
ninkų atmintiną – prof. Vytauto Padai-
gos, doc. dr. Kęstučio Pėtelio, dr. Gintarės 
Sabalnikienės. Konferenciją atidarė ir vi-
sus atvykusius į Kurtuvėnus pasveikino 
Kurtuvėnų regioninio parko direktorius R. 
Tamulaitis. LMA viceprezidentas, Žemės 
ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas 
akad. z. Dabkevičius pristatydamas skyriaus 
veiklą ir struktūrą, akcentavo, jog viena ir 
šešių mokslų sekcijų yra Miškininkystės 
mokslų sekcija, kuri sutelkta spręsti aktua-
liausias miškotyros mokslo problemas. 

Aplinkos ministro patarėjas M. Čepulis 
pabrėžęs konferencijos svarbą, akcentavo, 
jog medžioklė yra gamtosauginė priemonė, o 
pasisakydamas integruotų mokslo, politikos 
ir visuomenės sprendimų klausimu sakė, jog 
mokslas, visuomenė ir politika turi eiti išvien. 
Medžiojamųjų žvėrių populiacijų valdymas 
turėtų remtis mokslininkų rekomendaci-
jomis, todėl reikia daugiau mokslinių tyrimų. 
Palinkėjo visapusiško bendradarbiavimo.

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. A. Mi-
ceikienė pasidžiaugė išlikusiu Miškų ir eko-
logijos fakultetu Žemės ūkio akademijos 
struktūroje reorganizacijos metu, palinkėjo 
įdomių diskusijų, kad gamta ir žmogus 
gyvuotų harmonijoje. Miškų ir ekologijos 
fakulteto dekanas prof. dr. E. Bartkevičius 

pristatė fakulteto veiklą, studijų programas, 
vykdomus mokslinius tyrimus ir pasidžiaugė 
mokslininkų aktyvumu bei pasiekimais.

Miškų ir ekologijos fakulteto Miško 
biologijos ir miškininkystės instituto di-
rektorius prof. dr. Gediminas Brazaitis su-
pažindino su medžioklėtyros samprata, jos 
istorija ir dabarties aktualijomis bei VDU 
vykdomais tyrimais medžioklėtyros tema.

Valstybinių miškų urėdijos direkto-
rius Valdas Kaubrė pristatė urėdijos veiklą, 
supažindino su palaipsniui didėjančia lauki-
nių žvėrių daroma žala atsikuriančiam miš-
kui bei akcentavo bendradarbiavimo svarbą 
dėl laukinių žvėrių populiacijų valdymo tarp 
mokslininkų ir praktikų.

Akad. Darius Danusevičius pristatė vilkų 
genetinius tyrimus Lietuvoje pagal DNR 
žymenis ir pabrėžė, kad vilkų populiacija ry-
tinio genų srauto dėka sėkmingai genetiškai 
atsistatinėja po neseniai patirto „butelio 
kaklelio“ efekto, bet dar nepasiekė genetinės 
įvairovės optimumo dėl gana žemo efekty-
vaus populiacijos dydžio, rasta reikšminga 
rytinės ir vakarinės Lietuvos dalių vilko 
populiacijų genetinė diferenciacija Miškų 
ir ekologijos fakulteto Miško biologijos 
ir miškininkystės instituto mokslininkai 
dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė ir Petras 
Adeikis kalbėjo apie vilkų populiacijos būklę 
Lietuvoje, vykdomus tyrimus ir jų rezultatus.

Diskutuota apie laukinių žvėrių popu-
liacijų optimalų dydį, apžvelgtas sprendi-

pažinti su VDU doktoranto Petro Adeikio 
tyrimais, stebėti apuokus ir sužinoti apie jų 
reintrodukciją Lietuvoje, apžiūrėti jo veis-
lyne veisiamas lūšis. Pabaigoje vyko diskusi-
jos paukščių stebėjimo bokšte.

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų 
skyriaus informacija

mus įtakojančių komisijų dar-
bas. Pažymėta, kad sprendimų 
priėmime turėtų būti labiau girdi-
ma mokslininkų nuomonė. Taip pat 
reikėtų stipresnės sklaidos apie per 
didelio ar per mažo laukinių žvėrių 
tankio ekologinį ir ekonominį po-
veikį miškams. 

Kurtuvėnų regioninio parko 
direktorius R. Tamulaitis supažin-
dino su parko veikla bei istorija. 
Konferencijos dalyviai apsilankė 
danielių ūkyje, susipažino su da-
nielių poveikiu ekosistemoms bei 
išleistų į laisvę danielių tyrimais. 
Dalyviai turėjo galimybę susi-

Petras Adeikis išleidžia lūšį į laisvę

VMU direktorius Valdas Kaubrė supažindino 
su vis didėjančia laukinių žvėrių daroma žala

Apuokai auginami paleidimui į laisvę
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medžioklė

Miškų ir medienos prekybos platforma.
Parduok brangiau!

www.miskoaukcionas.lt
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HUSQVARNA T540i XP® IR 540i XP®

#wearebatterypower

MES STIPRESNI, NEI 
BET KADA ANKSČIAU

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

699 Eur


