Žurnalas apie miškus ir miškininkus

2021
/ birželis
2021
/ rugpjūtis

Sveikiname
su artėjančia
Miškininko diena!

Pastabos dėl naujos ES
Miškų strategijos iki 2030 m.

Pasididžiavimo verti gamtos
paveldo objektai Lietuvoje

Kai tikslas pateisina
bet kokias priemones...
Bandomieji miško želdiniai –
ateities kartoms

Europos miškininkų
orientavimosi sporto čempionate
Lietuviai – medžioklės ragų
šaukinių konkurso laureatai
2021 rugpjūtis

1

2

2021 rugpjūtis

TURINYS

4

6
7

10

Kronika

Aktualijos
Pastabos dėl naujos ES
Miškų strategijos iki 2030 m.
Z. Bitvinskaitė.

Kai tikslas pateisina bet
kokias priemones...

12
14
16

Miškininkystė
R. varnagirienė,
J. danusevičius.

Bandomieji miško želdiniai –                   
ateities miškininkystei

20

G. karelina.

Europos miškininkų
orientavimosi sporto
čempionate – svarus Lietuvos
atstovų pasirodymas

V. Vasiliauskas,
T. Balkus.

Žievės juostinis šalinimas
mechanizuotu būdu
B. Grigaliūnaitė,
A. Matelis, D. Burokienė.

Paprastųjų aviečių          
(Rubus idaeus) lapaligės

Atradimai

22

Valstybinių miškų
urėdijoje

E. Mankevičienė.

Arabiška pasaka  
Nacionallinio parko papėdėje

Laisvą minutę

25

VMU kviečia į miškų
tvarkymo akciją
Miškininkai gelbės
spygliuočių medynus

Mielas skaitytojau,
žurnalą „Mūsų girios“
galima užsiprenumeruoti:

Sportas

18

Kryžiažodis

Miško flora ir fauna
S. Paltanavičius.

Lietuvos miškų paukščiai.
Juodasis gandras                
(Ciconia nigra)

■ internetu www.musu-girios.lt;
■ el. paštu rimondas.v@musu-girios.lt;
■ tel. 8 687 10616;
visuose
Lietuvos pašto skyriuose.
■

(studentams, pensininkams, žmonėms su negalia).

Žurnalo prenumeratos kaina
1 mėn. – 3,50 Eur,
su nuolaida – 2,50 Eur.

Medžioklė

26

Žurnalo indeksas – 5057,
prenumeruojant su nuolaida – 5058

19

Saugomos teritorijos
Pasididžiavimo verti gamtos
paveldo objektai Lietuvoje

R. mažėtis.

28

Lietuviai – medžioklės
ragų šaukinių konkurso
„Augustavo girios aidas”
laureatai
Antys ir jų medžioklė

2021 rugpjūtis

3

Vytauto knyvos nuotrauka

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS
Ž UR N A L A S

Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058

2021 m. rugpjūtis, Nr. 8 (880)

ISSN 1392-6829
Leidėjas

Viešoji įstaiga „Mūsų girios“
Adresas korespondencijai:
P. d. 604, Vilniaus 16-asis paštas,
Nemenčinės pl. 2, 10001 Vilnius
Mob. tel.: 8 687 10616
El. paštas: info@musu-girios.lt
rimondas.v@musu-girios.lt
rimondas.vasiliauskas@gmail.com
www.musu-girios.lt

@musugirios
Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A. s. LT887044060001501044
AB SEB bankas
Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
Mob. tel. 8 687 10616
El. paštas: rimondas.v@musu-girios.lt,
rimondas.vasiliauskas@gmail.com
Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 1000 egz.
Kaina 3,50 Eur
Kaina su nuolaida 2,50 Eur
„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R. Vasiliauskas
PO Box 604, 16th Vilnius Post Office,
LT-10001 Vilnius, Lithuania
Redakcijos ir autorių nuomonė ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius ar jų
dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

4

2021 rugpjūtis

kronika

Rugpjūčio 3 d. po keletą mėnesių trukusių
Nacionalinio susitarimo dėl miškų (NMS) koordinacinės grupės diskusijų, susitarimo procesas
pereina į nacionalinės miškų vizijos etapą: diskusijos persikelia į 17 sektorinių grupių, kurios iki
rugsėjo 13 dienos turės suformuluoti nacionalines vizijas dėl miškų ir miškų sektoriaus.
NMS sektorinės grupės buriamos pagal
vienodus ar panašius miškų sektoriaus dalyvių
interesus ir atstovauja klimato kaitos, miško ekologijos ir biologinės įvairovės, saugomų teritorijų
ir kraštovaizdžio, privačių miškų savininkų, medienos pramonės, miškų sektoriaus darbuotojų
bei kitas svarbias sritis. Apie mėnesį laiko grupės
rengs nacionalinę miškų viziją, taip pat įvardins
tarp skirtingų intereso grupių kylančias įtampas
ir tų įtampų sprendimo būdus, o vėliau nustatys
ir detalesnes susitarimų temas. Apibendrinus
sektorinių grupių pasiūlymus bendruose forumuose ir vėliau detalizavus susitarimo temų
sprendinius jau mišriose, vadinamosiose susitarimų, grupėse, bus parengtas NMS tekstas ir pateiktas politinėms partijoms pasirašyti.
Pasirašytas NMS fiksuotų aiškų balansą miškų politikoje siekiant atliepti tiek klimato kaitos
iššūkius, tiek ir kintančius įvairiapusius visuomenės poreikius šalies miškams, skatintų toliau plėtoti tvarų miškų tvarkymą, tobulinti ekonominį
veiklos miškuose reguliavimą, rūpintis miškų
mokslų ir mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtra,
didinti jiems skirtą finansavimą. Taip pat tobulinti miško sektoriaus specialistų rengimą, didinti jų socialines garantijas, stiprinti rekreacines,
kultūrines miško funkcijas, profesinį imunitetą
ir kolektyvinį atstovavimą.
Rugpjūčio 5 d. visoje Lietuvoje įsibėgėjo
jaunuolynų ugdymo darbai, kurie padeda suformuoti sveikus, našius ir biologiškai įvairius
medynus. Jie baigti jau daugiau nei 6 tūkst. ha
miškų, informuoja Valstybinių miškų urėdija
(VMU). Kiekvienais metais jaunuolynai ugdomi
maždaug 12 tūkst. ha miškų plote.
Jaunuolynus miškininkai ugdo, retina ir kerta atsižvelgdami į medynų amžių. Jie ugdomi
medžiams pasiekus 8-20 metų, kai pasodinti ar
savaime išdygę medeliai perauga žoles ir susisiekia lajomis. Nuo šio momento jie kovoja už išlikimą tarpusavyje ir su kitais medžiais bei krūmais.
Jei žmogus nesikiša, gali praeiti dešimtmetis, kol
medeliai juos praauga. Tai pavyksta ne visiems, ir
medynas būna retas, netolygus.
Jaunuolynai ugdomi visus metus, išskyrus
tuos periodus, kai peri paukščiai, kurie tokiuose
jaunuose miškų plotuose suka lizdus. Jaunuolynai ugdomi visose miškų grupėse, išskyrus
rezervatinius miškus, kuriuose nėra vykdoma

jokia ūkinė veikla. Priklausomai nuo funkcinės
miškų grupės, taikomi skirtingi medžių atrinkimo principai, pvz. ūkinės paskirties miškuose
kirtimams atrenkami invazinių rūšių medžiai,
kiti medžiai, kurie pažeisti ligų, kenkėjų, žvėrių, vėjo ar sniego išversti, nulaužti ir nulenkti,
taip pat trukdantys geriausiems augti, kreivi, su
dviem ir daugiau viršūnių. Specialios paskirties
miškuose paliekami medžiai pasižymintys dekoratyvumu, stiebo formos, medžio lajos įvairumu, taip siekiama sudaryti optimalias sąlygas
ekosistemoms išlikti, palaikyti esamą arba atkurti miškų biologinę įvairovę, gerinti medyno
estetines ir rekreacines funkcijas.
Rugpjūčio 5 – rugsėjo 30 d. siekiant išsaugoti
Lietuvos kraštovaizdį puošiančius spygliuočių miškus, vyksta akcija „Medienos kenkėjas“.
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai tikrins, ar miškai neužpulti vabzdžių,
stebės, ar jie neplinta, taip pat tikrins įmones ir
fizinius asmenis, kurie perdirba medieną ar ja
prekiauja.
Aplinkos apsaugos departamento Miškų
departamento specialistai tikrins įmonių ir privačių asmenų medienos įsigijimo dokumentus,
laikymo sąlygas, ar spygliuočių medienoje nėra
pavojingųjų kenkėjų. Bus tikrinama ir miškų
sanitarinė būklė – ar juose esanti mediena nėra
užpulta vabzdžių kenkėjų, bus stebima, kad kenkėjams plisti nesusidarytų palankios sąlygos.
Pagal nustatytus reikalavimus, žalia spygliuočių
mediena nuo balandžio 20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jei oro temperatūra
ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos
iškirtimo turi būti išvežta ne arčiau kaip trys
kilometrai nuo medyno, kuriame spygliuočių
medžių rūšių yra daugiau kaip 20 proc., pakraščio. Arba apdorota insekticidais, nužievinta, ar
kitais būdais apsaugota nuo pavojingų kenkėjų.
Ji laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių.
Daugiausia žalos pušynams pridaro verpikas
vienuolis ir žievėgraužis tipografas. Per patikrinimus AAD pareigūnai ieškos žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų ir tikrins, ar smarkiai pažeistų
medžių liemenyse neapsigyveno pavojingi kenkėjai, ar nėra jiems palankios terpės plisti. Miško
savininkai bus informuoti ir įpareigoti nedelsiant susitvarkyti ir išvežti tokią medieną. AAD
Miškų departamento specialistai įspėja miško
savininkus, valdytojus, naudotojus ir medienos
perdirbėjus, kad už sanitarinių miško taisyklių
pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė, bauda arba įteikiamas privalomasis nurodymas, kurio neįvykdžius taikomos sankcijos.

kronika

Rugpjūčio 15 d. prasideda paukščių medžioklės sezonas. Aplinkos ministerija primena, kad nuo šių metų paukščius draudžiama medžioti švininiais arba švino junginių
turinčiais šratais. Medžiotojai šiuos šaudmenis gali perduoti teritorinei policijos įstaigai,
kuri pasirūpins jų saugiu nukenksminimu
ir perduos utilizavimui, arba sunaudoti juos
šaudykloje arba medžiodami leistinus šratais
medžioti gyvūnus, pvz., smulkius plėšriuosius žvėris arba kiškius.
Draudimu paukščių medžioklėje naudoti
šaudmenis su švino šratais siekiama mažinti
švino bei jo junginių daromą žalą aplinkai ir
gyvūnams. Po vandens paukščių medžioklės
lieka nemažas taršos švinu pėdsakas. Pelkės
ir kitos šlapynės, svarbios gausia biologine
įvairove, retomis ir saugomomis rūšimis, kovojant su klimato kaita, tam ypač jautrios. Švinas kenkia paukščiams, jų praryti švininiai
šratai sukelia trumpalaikį ar ilgalaikį toksinį
poveikį, kuris baigiasi paukščio žūtimi.
Medžioklės taisyklių pakeitimai, reglamentuojantys šį draudimą, buvo patvirtinti
2018 m. Medžiotojams buvo duotas trejų
metų terminas atsisakyti aplinkai kenksmingų šaudmenų. Europos Sąjungoje kasmet į
aplinką išmetama apie 100 000 tūkst. tonų
švino iš šių veiklų: 79 proc. iš sportinio šaudymo, 14 proc. iš medžioklės ir likusioji dalis
– iš žvejybos.
Rugpjūčio 20 d. Aplinkos ministerija pasiūlė Vyriausybei priemones, kurios, brangstant gamtinėms dujoms, leistų gyventojams
sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos
gamybos kainas.
Valstybinių miškų urėdija suplanavo padidinti kirtimo liekanų pasiūlą. Rinkai planuojama pasiūlyti iki 400 tūkst. m3 šių liekanų – 160
tūkst. m3 daugiau nei parduota pernai. Aplinkos ministerija sudarys palankesnes sąlygas
vietiniams medienos perdirbėjams konkuruoti valstybiniuose miškuose pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pardavimo aukcionuose, siūlydama Vyriausybei
patikslinti Prekybos valstybiniuose miškuose
pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo
liekanomis tvarką. Pakilus žaliavinės medienos kainoms, padidės medienos pasiūla ir iš
privačių miškų – atitinkamai išaugs ir kirtimo
liekanų pasiūla. Tai gali sudaryti palankias sąlygas papildomai 200-300 tūkst. m3 padidinti
biokurui gaminti tinkamos žaliavos pasiūlą.
Rugpjūčio 20 d. nustatyta 2022-iesiems
metams kirtimų norma valstybiniuose miš-

kuose išlieka tokia pati kaip pastaraisiais metais – valstybė panaudos 11280 ha medynų
plotą iš daugiau kaip 1 mln. ha apimančių valstybės valdomų Lietuvos miškų. „Bendras skaičius išlieka toks pat, o metinė pagrindinių miško kirtimų norma lieka 479 ha mažesnė, nei
nusprendė ankstesnė Vyriausybė 2018 metais“,
– sako aplinkos viceministras Danas Augutis.
Kirtimų norma dvigubai sumažinama rečiausiuose medynuose. Miško panaudojimas
gerokai sumažės ir juodalksnynuose, kurie
auga bioįvairovei svarbiose pelkėse – Europos
Bendrijos svarbos buveinėse. Užtat beveik 300
ha padidės pušynų, kurių plotas šalyje yra didžiausias, panaudojimas.
Rugpjūčio 24 d. aplinkos ministras Simonas Gentvilas įteikė padėkas 4 Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnams,
kurie šiemet per sėkmingą operaciją sulaikė
policininką ir advokatą, neteisėtai šūviu į galvą sumedžiojusius tauriojo elnio patiną.
AAD Panevėžio valdybos Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausieji specialistai Matas Sirgėdas, Gytautas
Stukas, Marius Kazlauskas ir šios inspekcijos
viršininkė Mantė Ramanauskienė pasidalijo aplinkybėmis, kaip klostėsi š. m. sausio
17-osios vakarą vykusi operacija. Jų teigimu,
žvėrį sumedžiojusių policininko, advokato ir
dar dviejų medžiotojų ekipažui galimai talkino kiti trys policijos pareigūnai dar viename
automobilyje, kai staiga tarp šių dviejų galimai veiksmus koordinavusių transporto priemonių įsiterpė kelią pastoję aplinkosaugininkai, į Ukmergės rajoną įvažiavę iš kito rajono.

Aplinkosaugininkų išaiškintoje neteisėtoje medžioklėje dalyvavęs Ukmergės r. policijos komisariato vyriausiasis patrulis Edvardas Balčiūnas kovo mėnesį buvo atleistas iš
tarnybos kaip pažeminęs pareigūno vardą.
Rugpjūčio 25 d. Vyriausybės patvirtinta ir Seimui teikiama rudens sesijos darbų
programa apima keliolika Žaliajam kursui
įgyvendinti skirtų įstatymų pataisų projektų,
kuriuos parengė Aplinkos ministerija. Dalis

ministerijos siūlomų pataisų yra susijusi su
žaliąja mokesčių pertvarka.
Rugpjūčio 26-28 d. VDU ŽŪA šurmuliavo
gyvai sugrįžusi inovacijų paroda „Inno panorama 2021“. Šiųmetis jos akcentas – skaitmeniniai sprendimai agrosektoriui. Lankytojų
dėmesio laukė trys segmentai: inovacijų ekspozicija, konferencija „Sprendimai regionų plėtrai. Geroji Kaimo plėtros programos patirtis
ir galimybės“ ir bepiločių orlaivių pasirodymai.

■ Lietuvoje šiemet suskaičiuota daugiau
kaip 9 tūkst. didžiųjų kormoranų porų arba jų
lizdų. Šie paukščiai įsikūrę 9 įvairaus dydžio
kolonijose. Didžiausia kolonija – Juodkrantės.
Čia didieji kormoranai pradėjo perėti apie
1990 m., ir jų nuolat gausėjo. Šių paukščių
gausai Juodkrantėje reguliuoti šaldomos jų
dėtys. Tai vienintelė kolonija, kur taikomos
kormoranų gausos reguliavimo priemonės.
Kadangi kitose kolonijose jų porų skaičius
yra stabilus, ten atliekamas tik monitoringas. Šiemet Juodkrantėje perėjo apie 4 tūkst.
didžiųjų kormoranų porų. Taikant specialias
priemones lizduose atšaldyta per 900 dėčių.
Jeigu būtų bandyta atšaldyti daugiau dėčių,
kiltų grėsmė kartu su kormoranais perinčių
pilkųjų garnių lizdų saugumui. Kita pagal
gausą kolonija – Nemuno deltoje. Šiemet čia
suskaičiuota daugiau nei 3,7 tūkst. kormoranų
porų. Trečia gausi šių paukščių kolonija yra
Pajūrio regioninio parko Plazės rezervate, kur
kasmet suskaičiuojama iki 1,2 tūkst. lizdų.
Didieji kormoranai nuo viduramžių gyveno Lietuvoje, bet kai kuriais laikotarpiais
buvo išnaikinti. Pirmoji vieta, kurioje 1985
m., po maždaug šimtmečio pertraukos, vėl
buvo aptiktas kormorano lizdas – Garnių sala
Elektrėnų mariose. Šių metų duomenimis, čia
perėjo 57 poros.
Visuomenėje nėra sutarimo vertinant
šiuos paukščius. Kormoranų priešininkai ragina mažinti jų populiaciją, nes jie niokoja mišką,
išgaudo žuvį. Gamtininkų teigimu, didieji
kormoranai kaltinami nepelnytai. Jie žvejoja
daugiausia menkavertes žuvis, vieninteliai iš
paukščių naikina invazines žuvis grundalus
rubuilius, o kormoranų kolonijose peri į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių
paukščiai: meletos, uldukai ir kt. Kormoranai,
kaip ir bet kuri kita laukinių paukščių rūšis,
yra saugomi ES ir nacionaliniu lygiu. Jų populiacijos reguliavimas galimas tik išimtiniais
atvejais, gavus Aplinkos apsaugos agentūros
leidimą. Apie šiuos reguliavimo atvejus AM
kasmet informuoja Europos Komisiją.
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aktualijos

Pastabos dėl naujos Europos Sąjungos
Miškų strategijos iki 2030 metų
Lietuvos miškininkų sąjunga, pritardama Naujosios ES Miškų strategijos iki 2030 metų pagrindiniam tikslui – miškuose
tvarkytis taip, kad jie kuo geriau atliktų aplinkosauginę funkciją, tai yra reikšmingai prisidėtų prie geresnės biologinės
įvairovės apsaugos, kartu formuotų atsparias miško ekosistemas, kaip pagrindą klimato kaitos švelninimui – saugotų
medžiuose, miško paklotėje ir dirvožemyje kaupiamą CO2, turi ir keletą pastabų.
1. Naujoje Europos Sąjungos Miškų
strategijoje (toliau strategijoje) iki 2030 m.
numatomi veiksmai, priemonės yra labai
apibendrinti, neatsižvelgiant į egzistuojančią
Europos miškų bei gamtinę įvairovę, atitinkamai susiformavusią miškininkystės praktiką.
2. Siūlomi gana konkretūs saugomų
teritorijų plotai, iš jų su griežta teisine apsauga, numatoma ypač griežta pirmykščių
miškų bei sengirių apsauga. Tačiau nesuprantama yra tai, jog planuojamos apimtys,
nepateikus apibrėžimų, kas yra pirmykščiai
miškai, kas yra sengirės, kaip yra suprantama griežta jų apsauga, kas yra efektyvus
ūkininkavimo režimas, kas yra aukštos
ekologinės vertės mediena, kas yra griežta
teisinė apsauga, kas yra pakankamas negyvos medienos kiekis? Jeigu ruošiami tokie
apibrėžimai, kas atstovauja Lietuvą?
3. Taip pat nėra apibrėžta kas tai yra artima gamtai miškininkystės praktika, kaip ji
santykiauja su medienos išauginimo kaštais,
kaip ši praktika įtakos CO2 absorbcijos ir jos
išsaugojimo miške bei medienos produktuose santykį.
4. Strategijoje į pirmą vietą iškeliamas miškų natūralumas, biologinė įvairovė, nemedieniniai produktai, ekosisteminės paslaugos,
neatsižvelgiant į tai, jog šiems prioritetiniams
tikslams įgyvendinti reikalinga taip pat ūkinė
veikla, reikalingos lėšos, nesitikint jų grąžos.
Ekosisteminių paslaugų mokėjimo schemą tik
žadama kurti ateityje.
5. Medieną auginti siūloma maksimaliai natūraliai. Kyla klausimas, ar ligšiolinė
miškininkystė ištisai klydo, jog ruošiamasi
ją iš esmės pertvarkyti, perkvalifikuoti ten
dirbančius specialistus, ar toks siūlymas yra
ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas? Strategijoje nepateikiami Europos miškams grėsmę keliantys ženklai. Minimas miško plotų
didėjimo kaitos stabilizavimas daugiau yra
nusistovinčio santykio tarp žemių panaudojimo miškų ir žemės ūkiui ženklas, bet ne
miškų degradacijos ženklas.
6
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6. Strategijoje nėra net užuominų į miškų
produktyvumo didinimą, tiesiogiai sietiną su
CO2 absorbcijos didinimu, taip pat platesniu
medienos panaudojimu bioekonomikoje,
iškastines žaliavas keičiant mediena. Kaip
bus įgyvendinta iškastinių žaliavų kaita atkuriamomis žaliavomis (mediena), jei medienos išauginimas taps energijai imlus, nekonkurencingas?
7. Strategijoje akcentuojama, jog pagaminti ilgalaikio naudojimo medienos produktai nekompensuoja anglies praradimų
dėl miško kirtimų, priešingai nei sengirėse.
Tolygus pagrindinis miško naudojimas,
kaip tvarios miškininkystės pagrindas, yra
nukreiptas į miško atkūrimą, naujo gyvybingo medyno, ilgalaikėje perspektyvoje
užtikrinančio vidutiniškai aukštą, tolygų
medienos prieaugį bei vidutiniškai aukštą
bei tolygią CO2 absorbciją, sukūrimą. Gauta
mediena, panaudota ilgalaikio naudojimo
produktuose, pratęs joje sukauptos anglies
gyvavimo ciklą, o atitarnavusi produktui skirtą laiką bus panaudota kaip energetinė mediena sukauptai saulės energijai
susigrąžinti. Tuo tarpu persenę medžiai
ar jų grupė (sengirė) su laiku (gamtinėje
brandoje) tampa neutralūs CO2 absorbcijos atžvilgiu, t. y. medienos prieaugis susilygina su medžių žūtimi, o žuvusių medžių
mediena palaipsniui suyra. Didžioji dalis
suirusios medienos grįžta į atmosferą ir tik
nežymi papildo dirvožemio anglies atsargas.
Plėsdami sengires didintume praradimus
dėl ženkliai sumažėjusios CO2 absorbcijos.
Todėl sengirių turi būti tiek, kad galėtume
įvertinti ekologinėje miškininkystėje ir
sengirėse pasiekiamų medynų produktyvumo, biologinės įvairovės rezultatų bei CO2
balansų skirtumus.
8. Europos miško ūkis balansuoja ant
ribos tarp savifinansuojančio ir išlaikomo
valstybės, jos piliečių. Labai ženklus posūkis
į natūralią miškininkystę, ekologines paslaugas padidins valstybės, visuomenės ski-

riamas išlaidas. Strategijoje nepateikiami nei
lėšų poreikis, nei galimybės jas padengti šalių narių ar EU biudžetų.
9. Strategijoje atkreipiamas dėmesys į
ypatingą miškų būklės monitoringo svarbą.
Efektyvi monitoringo sistema neturėtų
orientuotis vien tik į nuotolinius metodus. Siekiant patikimos informacijos apie
miškų vaidmenį absorbuojant anglį, jos
kaupimą gyvuose ir negyvuose medžiuose,
jos pašalinimą miško naudojimo metu ar
pasišalinimą negyvos medienos irimo metu,
svarbiausiu instrumentu turėtų tapti funkcionuojantis bei atitinkamai suorientuotas,
Europos nacionalinių miškų inventorizacijų
tinklas, pagrįstas reguliariu antžeminiu ne
tik medžių būklės vertinimu, jų permatavimu, bet ir žemės naudmenų kaita.
10. Europos miškininkystės veikla,
prisilaikant tvaraus ūkio principų, yra organizuojama nuo 1990 metų. Pagrindiniai
tvaraus ūkio principai buvo paskelbti 1993
metais Ministrų konferencijoje Europos
miškams išsaugoti (MCPFE) Helsinkyje priimtoje rezoliucijoje. Vadovaujantis tvaraus
ūkio principais 1995 m. buvo priimti MCPFE
tvaraus miškų ūkio kriterijai ir indikatoriai.
Pastoviai vyksta šių kriterijų ir indikatorių
tobulinimas bei atnaujinimas. Šie kriterijai ir
indikatoriai, atsižvelgiant į įgytą patirtį, buvo
patikslinti Vienos konferencijoje 2003 metais
ir vėlesnėse konferencijose.
Pastovus dėmesys darnaus miškų ūkio
kriterijų ir indikatorių tobulinimui yra skiriamas tvaraus miškų ūkio (SFM) ekspertų
grupėje prie Jungtinių tautų ekonominės
komisijos Europai (UNECE). Ši grupė sudaroma labai demokratiniu būdu deleguojant kvalifikuotus ekspertus iš atskirų šalių
ministerijų, tvarkančių miškus, todėl būtų
labai abejotinas tikslingumas kurti naują
kriterijų ir indikatorių tobulinimo procesą
Europos Komisijoje.
Lietuvos miškininkų sąjunga

aktualijos

Kai tikslas
pateisina bet kokias priemones...
zita bitvinskaitė

J

au ne vieneri metai vyksta žūtbūtinė
ir vis nesibaigianti kova dėl Punios
šilo rezervato įsteigimo. Tačiau, nepaisant žymiausių Lietuvos akademikų –
miško ekologų, genetikų, miškų mokslo ir
mokymo įstaigų, Nuolatinės nacionalinių
augalų genetinių išteklių komisijos, Europos
miško genetinių išteklių programos (EUFORGEN) ekspertų, Lietuvos miškininkų
sąjungos nuomonės, faktų ir argumentų,
bet kokia kaina, į talką pasikviečiant net
gyvūnų genetikus, vis dėlto artėjama prie
išsvajoto politinio tikslo. Neapsikentusi
faktų ir įstatymų reikalavimų ignoravimo,
svarstant su visuomene Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos projektą,
gegužę asmeniškai kreipiausi į planavimo
organizatorių – Valstybinę saugomų teritorijų
tarnybą (toliau – planavimo organizatorius)
dėl šios schemos sprendinių koregavimo ir
teisės aktų reikalavimų laikymosi.
Vienas iš svarbesnių mano teiktų pasiūlymų – planuojamuose Punios paprastosios pušies ir paprastosios eglės genetiniuose draustiniuose (dabar – genetiniuose
medynuose) nustatyti miškų grupę ir kraštovaizdžio tvarkymo zoną, atitinkančią jų
tvarkymo, apsaugos ir atkūrimo režimą.
Punios šilo genetiniai medynai, kurių
bendras plotas – 284,4 ha, aplinkos ministro įsakymu priskirti miško augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, įrašyti į
Europos miško genetinių išteklių duomenų
bazę (EUFGIS), šalies Augalų nacionalinių
genetinių išteklių informacinę sistemą, Genetinių miško medžių išteklių informacinę
sistemą ir Vyriausybės nutarimu priskirti
miškų selekcinės sėklininkystės objektams.
Tačiau, kai siekiama tik siaurų tikslų, šie „titulai“ įspūdžio nedaro: nepaisant LR augalų
nacionalinių genetinių išteklių įstatymo 8 ir 13
str. reikalavimų dėl genetinių išteklių apsaugos
ir atkūrimo, LR specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo 80 str. nustatyto režimo ir LR
miškų įstatymo 3 str. 4 d. nuostatų – priskirti
genetinius draustinius ir medynus III miškų
grupei (MAs kraštovaizdžio tvarkymo zonai),

planavimo organizatorius jų teritorijoje nustatė IIA miškų grupę (MEk kraštovaizdžio
tvarkymo zoną), o dalyje teritorijos – net
konservacinės paskirties reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zoną KOr,
nors į patvirtintą EB buveinių apsaugai
svarbią teritoriją „Punios šilas LTALY0004“
patenkančiuose genetiniuose medynuose rasta tik 5,48 ha buveinių. Vadovaujantis Miškų
įstatymo 3 str. 6 d., IIA miškų grupė (MEk
kraštovaizdžio tvarkymo zona) galėtų būti
nustatoma tik šiame plote, o likusioje jų dalyje turi būti nustatyta III miškų grupė (MAs
kraštovaizdžio tvarkymo zona).
Atsakydamas į mano kreipimąsi, planavimo organizatorius paaiškino, kad genetinių
medynų teritorijose ,,rasta“ potencialių EB
svarbos buveinių, kurių plotų labai trūksta dėl
užsibrėžtų nerealių politinių tikslų, tikėtina,
neatitinkančių realios situacijos natūroje. Potencialios buveinės tik teorinės – jos nepatvirtintos, nenustatyti jų apsaugos tikslai, viliantis, kad susiformuos (arba ne) per artimiausius
20 metų. Tačiau buveinių trūkumas neturi būti
sprendžiamas kitų gamtos vertybių sąskaita,
bloginant jų apsaugos ir atkūrimo sąlygas. Todėl,
gavusi tokį atsakymą, kreipiausi į Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją
(toliau – Inspekcija), prašydama panaikinti
minėtus sprendinius ir įpareigoti planavimo
organizatorių pakartotinai išnagrinėti mano
pasiūlymą. Inspekcija pateikė planavimo organizatoriui privalomąjį nurodymą pateikti
išsamų motyvuotą atsakymą ir nevykdyti specialiojo plano koregavimo proceso iki nebus iš
naujo išnagrinėtas pasiūlymas ir į jį motyvuotai
ir išsamiai atsakyta.
Iš planavimo organizatoriaus pakartotinai gavusi net 10 puslapių apimties atsakymą, kuriame pateikti platūs, bet argumentais nepagrįsti išvedžiojimai, įstatymų
citatos ir klaidingi faktai, supratau, kad tai
– paprasčiausias „akių dūmimas“, todėl kreipiausi į Inspekciją pakartotinai.
Planavimo organizatorius teigia, kad
„Punios šile būtina steigti rezervatą todėl,
kad jis unikalus savo gamtine įvairove tiek

Atkuriamas pušies genetinis medynas Punios šile

nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis“,
tačiau unikalumo „tarptautiniu lygmeniu“
nepaaiškina arba apdairiai nutyli, kad Punios šilas tarptautiniu mastu žinomas dėl
unikalių vietinių paprastosios pušies ir paprastosios eglės populiacijų, įrašytų į Europos miško genetinių išteklių duomenų bazę.
Pateikiamas pats sau prieštaraujantis „argumentas“ be faktų, kodėl Punios šilui būtina
nustatyti rezervato režimą: „šilo ekosistema
palyginus stabili, bet jame vykdoma veikla
žalinga miško ekosistemai“. Išsamią šilo evoliucijos ir dabartinės būklės analizę straipsnių
cikle „Tiems, kas domisi Punios šilu“ yra
pateikęs A. Brukas (,,Mūsų girios“, 2019, Nr.
10-11), kuris išvadose teigia, kad „dabartiniai
Punios šilo medynai neturi ryškių pirminių
sengirės požymių. Kalbos, kad nemaža šilo
dalis yra kirvio neliesta sengirė – sąmoningai
skleidžiamas pramanas. Per šimtmetį įvykusius rūšinės struktūros pokyčius turime vertinti nuosaikiai teigiamai.(...), šie
pokyčiai pasiekti ne konservuojant Punios
2021 rugpjūtis
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šilą, o miškininkų ūkinės veiklos dėka ir stichinių faktorių – eglynų
kenkėjų invazijų įtakoje. Natūralūs dirvožemiai, našiausi juose augantys medynai, juos palaikanti racionali miškininkavimo veikla sukūrė
integruotą gamtinį-kultūrinį kompleksą, kuriame susidarė palanki
bazinė aplinka ir atskirų retų bei saugomų augalijos ir gyvūnijos rūšių
atsiradimui bei egzistavimui“. Todėl planavimo organizatorius, nurodydamas ilgą šilo gamtos vertybių sąrašą ir teigdamas, kad „šis miškas
yra specifinė, biologinės įvairovės požiūriu labai turtinga ekosistema
ir savo struktūra bei įvairove yra vienas vertingiausių ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje“ tik patvirtina minėtas A. Bruko išvadas ir paneigia
savo teiginį, kad „vykdoma veikla, žalinga miško ekosistemai“.
Atsakyme teigiama, kad Metodinio-analitinio centro gamtosaugos ekspertų grupę sudaro „aukštos kvalifikacijos biologijos,
ekologijos, miškininkystės sričių ekspertai“, bet apdairiai nutylimos
jų pavardės. Kas jie ir ar jų tarpe yra žymūs ne tik Lietuvoje, bet ir už
jos ribų miško genetikai ir ekologai – akad. A. Pliūra, akad. S. Karazija, akad. D. Danusevičius, dr. V. Baliuckas ir kt., Nuolatinės augalų
nacionalinių genetinių išteklių komisijos nariai, kurių nuomone, rezervato režimas nesuderinamas su genetinių miško medžių išteklių
apsaugos ir atkūrimo priemonėmis?
Planavimo organizatoriaus siūlymas, kad šilo „genetinius medynus galima išsaugoti paprastesniais ir efektyvesniais būdais,
genetinė medžiaga gali būti surenkama ir neiškertant medžių, o
natūralus medynų atsikūrimas yra žymiai priimtinesnis nei dirbtinis atsikūrimas“ rodo šilo genetinių medynų būklės, jiems būtinų
atkūrimo būdų, išsaugant genetinę įvairovę, neišmanymą: dėl IIA gr.
režimo ir nepakankamų sanitarinės apsaugos priemonių medynai
persenę, pažeisti ir atsikurti patys negali; pušiai atsikurti ir genetinei
įvairovei išlaikyti būtinos erdvės; o eglynuose turi būti laiku vykdomi
sanitariniai kirtimai, siekiant sustabdyti jų išlikimui pavojingą kenkėjų
plitimą. Juk Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo 8 str. 2 d.
nurodyta, kad „augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas in
8
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situ neatsiejamas nuo jų gyvybingų populiacijų palaikymo bei atkūrimo
sudarant palankias jų vystymosi sąlygas“, o 13 str. 3 d. – „augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams atkurti, vykstant generacijų kaitai, naudotojai privalo sudaryti palankias atžėlimo sąlygas (jei šie neatželia, juos
atželdinti).“ Nors cituojant Saugomų teritorijų įstatymą ir pripažįstama,
kad biologinė įvairovė – ne tik rūšių, bet ir jų genetinė įvairovė, pateikiamas atliktų įvairių tyrimų (miegapelių, šikšnosparnių ir kt.) sąrašas,
tačiau svarbiausių šilo ekosistemos komponentų, lemiančių kitų rūšių
įvairovę, – medžių rūšių, medynų rūšinės sudėties, jų įtakos kitų rūšių
įvairovei ir kompleksiniai miško ekosistemos, įskaitant ir rūšių genetinės
įvairovės, tyrimai šile niekada nevykdyti.
Planavimo organizatorius teigia, kad genetiniai draustiniai Punios šile išskirti tik „ieškant kompromiso su miškininkais“, nors gerai žino, kad šilo medžių genetiniai ištekliai saugomi dar nuo 1987
m., visoje šilo teritorijoje įsteigus genetinį rezervatą. Pastebėjus,
kad rezervato režimas netinka genetinių išteklių išsaugojimui, o ir
teritorija per didelė, nuo 2001 m. pradėtas taikyti draustinio režimas
mažesniame plote (apie 12 proc. šilo teritorijos). Šilo genetiniai
draustiniai pervadinti genetiniais medynais tik 2014 m., vykdant jų,
kaip saugomų teritorijų planavimą. Kadangi toje pačioje teritorijoje
jau buvo įsteigtas botaninis-zoologinį draustinis, teko rinktis kitą –
genetinio medyno apsaugos statusą. Tačiau genetinių medynų steigimo tikslai – „išsaugoti pušies ir eglės populiacijų genetinę įvairovę
kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą
ar atkūrimą tų pačių medynų dauginamąja medžiaga“ visiškai atitinka genetinių draustinių steigimo tikslus.
Atsakydamas į mano teiginį, kad šilo EB svarbos miško buveinėse
netinka rezervato režimas, planavimo organizatorius iš pradžių
tvirtina, kad „beveik visoms EB svarbos miškų buveinėms palankią
būklę geriausiai užtikrina rezervatinis režimas“, tačiau po to teigia,
kad „IIA (ekosistemų apsaugos) miškų grupės režimas EB miškų
buveinėms yra laikomas palankiu, todėl tokie apsaugos tikslai joje
gali būti nustatomi“. Panašių prieštaravimų atsakyme apstu, todėl ir
kyla klausimas, kodėl ir dėl kokių tikslų ekosistemų apsaugos režimas
keičiamas į rezervato, kai didžiąją dalį Punios šilo teritorijos užima
miškai, kuriems tvarkyti tinka IIA, IIB ir net būtinas III gr. režimas?
Planavimo organizatorius mano, kad „teiginiai apie eglynų
sunykimą rezervatuose neturi realaus pagrindo“ ir kaip pavyzdį
nurodo Belovežo girios rezervatą Baltarusijoje, bet nepateikia
Punios šile
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Planavimo organizatorius galimai ,,pamiršo” ir Aplinkos ministerijos 2019–2020 m. nurodymus Valstybinei saugomų teritorijų
tarnybai, kad „atrenkant vietoves į sąrašą vietovių, atitinkančių
gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus,
skirtų pateikti Europos Komisijai, visais atvejais iš teritorijos išimami
klonų rinkiniai; sėklinės miško medžių plantacijos (...); valstybiniai
miško medelynai (...).Genetiniai ir sėkliniai medynai, miško medžių
genetiniai draustiniai, bandomieji miško medžių želdiniai, miškų
mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektams priskirtų miškų plotai, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 133, gali būti vietovės
teritorijoje, tačiau jų plotuose nežymimos k_Buveinių plotai.“; „EB
svarbos buveinių apsaugos tikslų nustatymas visa apimtimi potencialiose buveinėse, planuojamuose genetiniuose draustiniuose,
sukeltų problemų vykdant miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo ir atkūrimo priemones. Aplinkos ministerijos nuomone,
siekiant išspręsti kai kurių EB svarbos buveinių trūkumo „Natura
2000“ tinkle klausimą, VSTT pirmiausiai turėtų siūlyti saugomas
teritorijas su tam tikro tipo buveinėmis, kuriose nekyla problemų
derinant EB svarbos buveinių apsaugos ir miško medžių genetinių
išteklių atkūrimo klausimus.“
Galima tik apgailestauti, kad gaištant brangų laiką tenka leistis į
jau, atrodo, beprasme tampančią polemiką, tačiau ir tylėti negalima:
kai priimant sprendimus, kad ir politinius, savaip interpretuojami ar
ignoruojami teisės aktai, nepaisoma akivaizdžių faktų ir argumentų,
tai sudaromos vis didesnės prielaidos ir puikesnės galimybės taip
elgtis ir ateityje, vykdant kitų saugomų teritorijų planavimą.
Reta paprastosios pušies apykaklinė forma pušies genetiniame draustinyje Punios šile

autorės nuotraukos

faktų. Tačiau eglynų tyrimai kituose rezervatuose, pvz., Lenkijos
Belovežo girios rezervate, tai paneigia: https://www.youtube.com/
watch?v=sJd7d3Z37ck ir http://bit.ly/2kq8Tal.
Svarstant apie eglynų išlikimo galimybes, pamirštama apie pušinio
viršūninio žievėgraužio realų pavojų šilo pušynams. Vykstant planavimo procesui ir šilo genetiniuose draustiniuose uždraudus pavienių
šviežiai kenkėjų užpultų eglių kirtimus, vėliau jų židiniai išplito ir teko
vykdyti plynus sanitarinius kirtimus, kurie labai suerzino gamtininkus.
Planavimo organizatoriaus teiginys apie žvėrių skaičiaus ir jų
daromos žalos mažėjimą Punios šile neatitinka tikrovės: VĮ VMU
Prienų regioninio padalinio duomenimis, vien pastaraisiais metais
(2018 m. lyginant su 2021 m.), bendras elninių skaičius nesumažėjo:
tauriųjų elnių atitinkamai buvo 158 ir 155 vnt., danielių 49 ir 40 vnt.,
stirnų atitinkamai 34 ir 50 vnt. Punios šile šiais metais elninių žvėrių
skaičius viršijo didžiausią šioje teritorijoje leistiną elninių žvėrių
tankį 2,8 karto, atitinkamai didėjo ir jų daroma žala miškui.
Pateikiamas ir kitas tikrovės neatitinkantis, faktais nepagrįstas
teiginys, kad „genetiniame draustinyje vertingiausi medžiai yra sunaikinami, iškertami ir iš surinktų sėklų atsodinami nauji, pažeidžiama
ekologinė pusiausvyra, nesudaromos sąlygos pažintiniam lankymui“.
Neteko girdėti, kad miškininkai naikintų medžius, ypač genetiniuose
draustiniuose: medžiai juose kertami neatsižvelgiant į jų vertę, bet siekiant suformuoti įvairiaamžį medyną, surinkti dauginamąją medžiagą
draustiniams atkurti arba saugoti jų genetinę medžiagą augalų genų
banko saugykloje. Šias priemones taiko visos šalys, saugančios ir
atkuriančios vietines medžių populiacijas. Apmaudu, kad planavimo
organizatorius, pats Saugomų teritorijų įstatymo įpareigotas saugoti
visas gamtos vertybes, iš jų – ir genetinius išteklius, tariamai nežino,
kad genetiniuose draustiniuose saugoma visa saugomos populiacijos genetinė medžiaga ar palikuonys, nepaisant jų genetinės vertės,
kad Saugomų teritorijų įstatymo 2 str. 8 p. nurodyta, jog „draustinis
– saugoma teritorija, skirta moksliniu ir pažintiniu požiūriu vertingoms gamtos ir (ar) kultūros paveldo vietovėms (...) išsaugoti. Šioje
teritorijoje esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant joje ūkinės veiklos“.
Nesutinku ir su siūlymu genetinius draustinius priskirti atkuriamojo sklypo – nuskurdintos gamtos išteklių teritorijos kategorijai.
Genetiniai draustiniai tokia teritorija gali tapti tik dėl juos saugančių
institucijų trumparegiškumo. Pastarųjų metų patirtis rodo, kad
genetinius draustinius priskyrus genetinių sklypų (genetinių medynų)
kategorijai, jie kaip gamtos vertybės prarado būtinos apsaugos galimybes. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – jie akivaizdūs Punios šile ir
kai kuriuose kituose genetiniuose medynuose, kai nepaisant Saugomų
teritorijų įstatymo nuostatų, genetiniai medynai kaip saugomos
vertybės laikomi antrarūšėmis.
Neracionalūs siūlymai genetiniams draustiniams (medynams)
rengti gamtotvarkos planus ar naujus teisės aktus veiklai juose reglamentuoti: šie klausimai jau išspręsti per Specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo, Vyriausybės tvirtinamų Gamtinių ir kompleksinių
draustinių nuostatų, aplinkos ministro tvirtinamų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų ir Miško kirtimų taisyklių reikalavimus.
Konkrečias šių objektų tvarkymo priemones projektuoja Valstybinės
miškų tarnybos specialistai, atlikę jų inventorizaciją. Siūlymas nustatyti ilgalaikes priemones gamtotvarkos planuose – neracionalus
kintančio klimato sąlygomis, kai sprendimus reikia priimti greitai
dėl stichinių nelaimių, kenkėjų pažeidimų ir būtų naudingas tik patiems gamtotvarkos planų rengėjams.
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Valstybinių miškų urėdijoje

VMU kviečia į miškų tvarkymo talką
Valstybinių miškų urėdija rugsėjo 11 d. rengia pirmą kartą vyksiančią miškų tvarkymo akciją „Miško kuopa“, į kurią kviečia
visus neabejingus gamtai piliečius. Tai, kad miškininkai kasmet iš miškų išveža beveik 1000 tonų atliekų rodo, kad tokios
talkos ir visuomenės švietimas – būtinas.
„Nors jau esame brandi visuomenė, vis
dar pasitaiko žmonių, kurie nereikalingų
daiktų ir nugyvento turto atsikrato miškuose.
Tokios akcijos kaip „Darom“ mus išmokė, kad
galime pasirūpinti savo aplinka – atėjo laikas
kuopti ir miškus. Tegu kiekvienas rudenį šalia
grybų pintinės pasiima ir maišą šiukšlėms“, –
sako aplinkos ministras S. Gentvilas.
Akcija vyks VMU regioniniuose padaliniuose visoje Lietuvoje – iš viso 38 vietose,
į kurias talkos dalyvius iš susirinkimo vietų į
miškus palydės urėdijos miškininkai. Vietos,
kuriose vyks miškų tvarkymo talka, parinktos
pagal tai, kur miško teršėjai dažniausiai palieka šiukšles, atsikrato stambiagabaritėmis ar
statybinėmis atliekomis.
„Mes – miškininkai, miškais rūpinamės
nuo sėklos iki užauginto medyno. Miško valymas nuo teršėjų paliktų šiukšlių – taip pat
kasdienis mūsų darbas, vykstantis visus metus. Deja, ypač pajuntame padangų keitimo
sezoną, taip pat miškuose kuopiame išvalytų
sandėliukų turinį ar nelegaliai miškuose
išverstas statybines atliekas. Nors visuomenė
miškus vadina viena didžiausių Lietuvos
vertybių, norime grybauti, uogauti ir ilsėtis
10
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švariuose miškuose, tačiau mūsų surenkamų
šiukšlių skaičiai rodo – kasmet miškuose
auga vis didesni šiukšlių kalnai“, – sakė VMU
vadovas Valdas Kaubrė.
Talkos pavadinimas „Miško kuopa“
taip pat sugalvotas neatsitiktinai – galvojant apie kuopiamą mišką ir jo tvarkymą
visiems susivienijus į bendras kuopas – tai
apima gamtos saugojimo, tvarkymo ir bendruomeniškumo elementus.
Nors miškininkai atskiruose regioniniuose padaliniuose rengdavo miško tvarkymo
talkas su aktyviomis bendruomenėmis ar jaunaisiais miško bičiuliais, šiais metais nuspręsta
įgyvendinti nuo pernai metų brandintą idėją
į miškus pakviesti visą pilietiškai nusiteikusią
visuomenę ir skirti vieną dieną bendrai
švarinimosi akcijai – taip sutelkiant neabejingus gamtai piliečius ir parodant, kad
šiukšlinimo problema egzistuoja ne tik viešose
erdvėse ar pakelėse, bet ir miškuose.
„Esame socialiai atsakinga įmonė, mūsų
miškininkai kasdien tvarko miškus ir kuopia pastebėtus šiukšlynus, tačiau esame
įsitikinę, kad kalbėjimas apie problemą gali
sutelkti visuomenę ir nebūti abejingais prieš

tuos, kurie susikrovę šiukšles važiuoja miško
keliukais. Tikiu, kad rugsėjo 11 dieną sukursime pagrindą gražiai ir tvariai tradicijai, kai
miškininkai kartu su visuomene skiria laiką
bendrai talkai“, – sakė V. Kaubrė.
2018 m. miškuose išmestų nenaudojamų
padangų rasta beveik 99,7 tonos, 2019 m. –
157 tonos, o pernai VMUmiškininkai Lietuvos miškuose surinko daugiau kaip 268 tonas
gyventojų išmestų padangų. Tai reiškia, kad
pernai surenkamų padangų skaičius padidėjo
daugiau nei dvigubai. Neatsakingai išmestos
padangos dūla ir išskiria sveikatai pavojingas
medžiagas bei sunkiuosius metalus. Esant
karštiems orams kyla ir nemenkas gaisrų pavojus, o deganti guma skleidžia itin toksiškus
dūmus. Tokie gaisrai yra sunkiai gesinami ir
gali užsitęsti net iki kelių savaičių. Padangos
gamtoje yra net 120-140 metų.
Įvedus taros surinkimo sistemą, miškuose
ženkliai sumažėjo tik šių šiukšlių – bent kelis
kartus mažiau randama stiklinės ir plastikinės
taros, už kurią renkamas depozitas.
Miškų tvarkymo akcijos „Miško kuopa“
vietų sąrašas skelbiamas Valstybinių miškų
urėdijos interneto svetainėje www.vivmu.lt

Valstybinių miškų urėdijoje

Miškininkai gelbės spygliuočių medynus
Valstybinių miškų urėdijos miškininkai, vykdydami miško priežiūros ir apsaugos darbus, šiais metais Lietuvoje sanitarinius
kirtimus vykdė 15 903 hektaruose. Žvalgant Punios šilo miškus, taip pat pastebėti medžių liemenų kenkėjo žievėgraužio
tipografo apnikti ir pažeisti medžiai, todėl planuojama artimiausiu metu vykdyti atrankinius sanitarinius kirtimus – iš
Punios šilo pašalinti 82 kenkėjų užpultas eglės. Laiku neatlikus darbų, liemenų kenkėjas toliau plistų ir pultų šalia esančius
sveikus medžius.
tiems sveikiems medynams ir jau šią savaitę,
kol kenkėjas dar neišskrido ir neapniko sveikų
medžių, pradėsime vykdyti atrankinius sanitarinius miško kirtimus“, – sakė VMU direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius.
Laiku neatlikus kirtimų ir nepašalinus
kenkėjų apniktų medžių, kitais metais Punios šile bus kelis kartus daugiau kenkėjų
sunaikintų medžių. Žievėgraužis tipografas
– itin pavojingas medžių liemenų kenkėjas,
kuris, esant palankioms klimato sąlygoms,
ima sparčiai daugintis. Sparčiausiai ir gausiausiai žievėgraužis tipografas vystosi karštomis ir sausomis vasaromis, masinio dauginimosi židiniai susidaro atsiradus dideliam
kiekiui apsilpusių medžių. Dažniausiai puola
pusamžius ir vyresnius eglynus, pirmiausia –
nusilpusius medžius, vėjavartas ir vėjalaužas.
Įprastai spygliuočiai nuo kenkėjo ginasi
žaizdas ir pakenkimus užpildami sakais, o
jų kiekis labai priklauso nuo vandens. Per
sausras ar nukritus gruntinių vandenų lygiui,
spygliuočiai nepasigamina pakankamai sakų
ir tampa pažeidžiami.

VMU miškininkai kasmet stebi spygliuočių medynus, kad laiku pašalintų iš miško
žalias vėjo nulaužtas ir išverstas egles bei šių
liemenų kenkėjų šviežiai apniktas dar žalias
egles. Ypatingas dėmesys skiriamas medynams, esantiems šalia ankstesniais metais
buvusių židinių. Žievėgraužio tipografo monitoringui naudojamos kenkėjų gaudyklės.
Lietuvoje fiksuojamos dvi žievėgraužio
tipografo generacijos: peržiemoję vabzdžiai
užpuola egles, padeda kiaušinėlius, iš jų išsivysto nauja karta, kuri subręsta ir užpuola
kitas egles, kur deda kiaušinėlius, iš kurių
išsirita antra karta, liekanti žiemoti. Vokietijoje ir piečiau jau fiksuojamos trys šio kenkėjo
generacijos, dėl ko jis tuose kraštuose pridaro
žymiai daugiau žalos. Todėl, jei žiemos ir
toliau šiltės, trečios generacijos išsivystymo
galima tikėtis ir Lietuvoje.
Dėl šio kenkėjo 2019-2020 m. tokios šalys
kaip Lenkija, Vokietija ir Čekija, saugodamos
miškus nuo žievėgraužio tipografo židinių
plitimo, turėjo iškirsti milijonus kubinių metrų medžių.
VMU inf.

VMU archyvo nuotraukos

Kadangi kenkėjų apniktų medžių išgelbėti neįmanoma, miškininkams lieka vienintelis būdas stabdyti šio pavojingo Lietuvos spygliuočiams kenkėjo plitimą – nukirsti
ir iš miško išvežti jau apniktus medžius.
Pernai kenkėjai sunaikino 121,5 ha miškų:
žievėgraužis tipografas – 93,4 ha, o viršūninis
žievėgraužis – 24,1 ha.
Punios šile bus pašalintos pavienės
kenkėjų apniktos eglės. VMU kirtimus
vykdys vadovaudamasi Miškų įstatymu,
Sanitarinės miško apsaugos taisyklėmis
ir VMT rekomendacijomis. Punios šile su
atitinkamomis institucijomis, aktyviomis
bendruomenėmis ir neabejingais Punios šilo
likimui piliečiais buvo aptartas sanitarinių
priemonių vykdymo planas. Miško kirtimai vyks plote, kuris neapima Punios šilo
rezervato. Tai reiškia, kad Punios šile bus
pašalintos tik pavienės kenkėjo apniktos eglės maždaug 1,3 hektaro plote.
„Suprantame, koks unikalus yra Punios
šilas ir kaip svarbu jį išsaugoti ateities kartoms, todėl įvertinome kiekvieną kenkėjo
užpultą medį, kuris tapo grėsme šalia esan-
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Bandomieji miško želdiniai –
ateities miškininkystei
Rūta varnagirienė, dr. julius danusevičius

B

andomieji želdiniai – tai teorinių
prielaidų ir sumanymų patikra
natūroje. Jie skirti miško atkūrimo
ir auginimo pažangai plėtoti, išbandant svetimžemes rūšis, esamas populiacijas ir individus, gerinant veisiamų medynų tvarumą,
produktyvumą, bioįvairovę ir bendrai ateities miškų kokybę. Šalyje įveista per 400 ha
bandomųjų želdinių, tame skaičiuje apie 200
ha rinktinių medžių palikuonims tirti, per 900
ha miško sėklinių plantacijų, apie 60 ha klonų
archyvų, suformuoti miško medžių genetiniai
ištekliai. Dauguma želdinių turi kilmės dokumentus ir girininkų reikiamai prižiūrimi.
Vienas iš želdinių panaudojimo pavyzdžių, kai panaudojus Degsnės miško introdukuoto lenkinio porūšio maumedžius, dr.
Vytautas Ramanauskas ir Stasys Tuminauskas sukūrė heterozinius hibridus ir tokio tipo
sėklines plantacijas. Dr. Rūta Murkaitė sukūrė
drebulės X baltosios tuopos ypač sparčiai
augančius ir atsparius puviniui hibridus bei
parengė būdus masiškai jiems gauti. Mes
išbandėme ir įveisėme keletą pušų sėklinių
plantacijų vertingoms hibridinėms sėkloms
gauti. Pasiremiant bandomaisiais želdiniais,
pasisekė atrinkti vertingiausias populiacijas
ir optimizuoti miško želdinių tipus. Panašių
pavyzdžių yra ir daugiau.
Miško bandomieji želdiniai pradžioje
buvo įveisti introducentų, vėliau geografinių

1 pav.
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ir vietinių populiacijų, kurie pasitarnavo
sėkliniam rajonavimui patikslinti, miško
želdinių tipams pakoreguoti, sodinių tankumui optimizuoti, selekcinei sėklininkystei
plėtoti ir t. t. Pastaruoju metu daug želdinių
veisiama rinktinių medžių paveldimoms
savybėms tirti ir aukštesnio selekcinio lygio
sėklinėms plantacijoms sudaryti.
1994 m. įvykusio tarptautinio simpoziumo
dalyviai aukštai įvertino mūsų eksperimentinius želdinius, o ir dabar lenkų miškininkai
atvyksta tirti kai kuriuos želdinius. Tvarkingai prižiūrimi bandomieji želdiniai VMU
Kazlų Rūdos padalinyje. Padalinio vadovai,
specialistai skyrė ir skiria didžiulį dėmesį miškininkystės pažangai. Todėl neatsitiktinai
Miškų mokslo senjorų klubas š. m. liepos 9 d.
minėtame padalinyje, pakviečiant VMU vadovus, organizavo išvyką – pasitarimą miško
bandomųjų želdinių klausimu (1 pav.).
Buvusioje Kazlų Rūdos miškų urėdijoje
įveista 75 ha (30 vietų) įvairaus tipo bandomųjų želdinių. Kai kurie želdiniai įtraukti į
tarptautinį rejestrą. Visiems želdiniams sudaryti pasai. Jie aprašyti leidiniuose „VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija“. Kaunas.
Lututė. 2003 ir „Miško medžių bandomųjų
želdinių vadovas VĮ Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje“. Lututė. 2007. Be to,
Padalinyje įveista 16 ha įvairaus tipo, tarp jų
patikrintų palikuonių ir hibridinių sėklinių

plantacijų. Atrinkti 35 pliusiniai medžiai. Sudarytas augusių pliusinių (rinktinių) medžių
archyvas. Išskirtas 22 ha sėklinių medynų ir
75 ha Braziukų pušies genetinis draustinis,
kuris, pasiekus medyno brandą, pavyzdingai
atkurtas. Šiuose objektuose studentai atlieka
praktiką, lankosi šalies ir užsienio miškininkai.
Išvykos metu dalyviai Šališkių girininkijoje apžiūrėjo 1967 m. įveistą pušies sėklinę
plantaciją, kuri dėl amžiaus nebenaudojama,
o pertvarkoma į čia augančių pliusinių medžių klonų archyvinį rinkinį. Mat, įveisiant
plantaciją, pliusiniai medžiai dėl ūglelių buvo
nukirsti. Kad išsaugojus rinktinių (pliusinių)
medžių genetinius išteklius, taip tikslinga
daryti ir kitur. Šios plantacijos klonų sėkliniai
palikuonys išbandomi 1980 m. įveistuose
želdiniuose. Palikuonys pagal produktyvumą
skiriasi 27 proc.
Po to dalyviai toje pačioje girininkijoje
susipažino su eglės pietinio arealo kilmių
(Lenkijos, Ukrainos, Prūsijos ir Pietų Vokietijos) 1990 m. įveistais želdiniais. Želdiniai
matuoti prieš 15 metų. Tuomet augimu
išsiskyrė Liublino ir Kielcų (Lenkija) populiacijos. Šios populiacijos ir dabar vienos iš
produktyviausių. Iš to seka, kad atšylant klimatui, verta orientuotis į paprastosios eglės
pietinio arealo kilmes.
Jūrės girininkijoje susipažinta su 46 rytinio arealo geografinių kilmių pušies želdiniais,
įveistais 1975 m. Geriausiu produktyvumu
išsiskyrė Mogiliovo bei Pskovo populiacijos.
Prienų pušys taip pat priskiriamos prie geriausiai augančių. Želdiniai vertinti prieš 20
metų, todėl reikėtų dabar atlikti tyrimus.
Ąžuolų Būdos girininkijoje išvykos dalyviai susipažino su Girionių plantacijos 20
eglės klonų sėklinių palikuonių želdiniais,
įveistais 1985 m. (2 pav.). Čia pastebimai geru
augimu išsiskiria Punios aukščiausios eglės
palikuonys. Želdinių duomenys vertingi tuo,
kad jie atstovauja Dubravos, Alytaus, Rietavo
ir kitas populiacijas. Palikuonių įvertinimui
būtini tyrimai, kad panaudojus aukštesnės
pakopos plantacijai sudaryti.
Toje pačioje Ąžuolų Būdos girininkijoje susipažinome su suktaspyglės pušies
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želdiniais, įveistais 1985 m., panaudojus išbandytus Lietuvoje rinktinius medžius, kilusius iš Kanados 4 proveniencijų. Visus stebino
žymiai spartesniu augimu suktaspyglė pušis,
lyginant su paprastąja. Atrinkus vertingiausius medžius, Jurės girininkijoje 1995 m. įveista suktaspyglės pušies sėklinė plantacija.
Bagotosios girininkijoje susipažinome
su įvairaus tankumo ir sodinukų išdėstymo
pušies želdiniais, įveistais 1996 m. Pradinis
tankumas buvo nuo 2100 vnt./ha iki 13193
vnt./ha, o sodinukų išdėstymas nuo 3x0,56
m iki 1,5x1,11m. Optimaliausio varianto parinkimui būtini matavimai ir įvertinimas.
Prieš posėdį išvykos dalyviai susipažino
su Kazlų Rūdos padalinio turtingu ir pavyzdingai tvarkomu miško muziejumi.
Posėdyje dalyviai aptarė kaip toliau tvarkyti ir panaudoti bandomuosius miško želdinius.
Prieita nuomonės, kad Valstybinių miškų
urėdijos vadovybei būtina pavesti vienam iš
urėdijos skyrių kuruoti miško bandomųjų
želdinių klausimus, surasti lėšų bandomųjų
želdinių priežiūrai ir naudojimui.
Pirmiausia, sudaryti bandomųjų želdinių
rejestrą (sąvadą) ir aktualizuoti bei archyvuoti kilmės dokumentus, periodiškai atlikant

2 pav.

tyrimus ir juos panaudojant miškininkystės
pažangai. Šiuo metu, intensyviai vykdant
veiklos skaitmenizavimą bei siekiant efektyviai valdyti ir analizuoti informaciją, tikslinga
skaitmenizuoti bandomųjų želdinių duomenis GIS platformoje. Tuomet bus galima

užtikrinti tinkamą duomenų valdymą esamu
laiku, išsaugoti ir pateikti duomenis ateities miškininkų kartoms, kurie užtikrins
šių svarbių miškininkystei darbų tęstinumą.
Būtina bandomuosius želdinius atžymėti miškotvarkos medžiagoje.

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

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k.,
Vėžaičių sen.,
96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506
El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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Žievės juostinis šalinimas
mechanizuotu būdu
virgilijus vasiliauskas, tomas balkus, VMT Miško sanitarinės apsaugos skyrius

Ž

ievėgraužis tipografas, 4,5 mm
dydžio vabalėlis, viso pasaulio
miškininkystėje laikomas svarbiausiu
kenkėju. Dėl jo pažeidimų 1950–2000
metais vien tik Europoje kasmet nudžiūvo 2,9 mln. m3 medžių. Vidurio
Europoje nuo 2016 metų kenkėjo žala
ypatingai išaugo. Dėl to 2018 m. nudžiūvo per 70 mln., 2019 m. – apie 100
mln. m3 eglių, pocūgių ir kėnių. Labai
grėsminga situacija išlieka Čekijoje ir
Vokietijoje. Kartu kilo pušynų masinis
džiūvimas dėl viršūninio žievėgraužio
plitimo, labiausiai nukentėjo Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos miškai.
Vienintelė priemonė, galinti veiksmingai mažinti ir stabdyti žievėgraužių
plitimą eglynuose ir pušynuose, tik savalaikis apniktų medžių pašalinimas iš
miško kartu su žievėje besivystančiais
kenkėjais. Apniktas egles ir pušis būtina nupjauti ir išgabenti jų medieną
kol žievėgraužių nauja karta nepasklido miške. Jei medienos negalima
išgabenti, reikia nulupti žievę, kad žūtų
žievėgraužių lervutės, lėliukės, kiaušinėliai ir nesubrendę vabaliukai. Žievę
šalinant rankiniu būdu, darbas nenašus
ir varginantis. Griežtėjant reikalavimui
daugiau medienos palikti miškuose savaiminiam suirimui, didėja problema,
kaip laiku pašalinti žievę nuo paliekamų
medžių. Ji aktuali ir kitose Europos šalyse.
Žievės šalinimo palengvinimui
Bavarijos nacionaliniame miško parke
(Nationalpark Bayerischer Wald,
Vokietija) sukonstruotas įtaisas žievę
šalinti juostomis. Jis montuojamas prie
benzininio pjūklo. Vienu metu besisukantys keturi peiliai kas 16 mm supjausto žievę 14 mm pločio ir 9 mm gylio

juostomis (3 pav.). Dėl nedidelio juostų
pločio žievė sparčiai džiūsta ir greitai
tampa netinkama žievėgraužiams.
Atlikti lauko bandymai, nustatatant ar šį nužievinimo būdą galima naudoti kaip alternatyvą medžio stiebo pilnam nužievinimui (2 pav.). Žievė buvo
raižoma žalių šviežiai nupjautų eglių
stiebams bei praėjus 2 ar 5 savaitėms
po žievėgraužių apnikimo. Veiksmingumas lygintas su pilnai nužievintais ir
nežievintais (kontrolė) stiebais.
Bandymai patvirtino, kad žievės
suraižymas juostomis ženkliai sumažina žievėgraužio tipografo kiekį, kaip ir
stiebo pilnas nužievinimas, net ir tose
eglėse, kurios žievėgraužio tipografo
jau buvo apniktos prieš 2 arba 5 savaites.
Nužievinus stiebą juostomis dar iki
vabalų apsigyvenimo (prevencinė priemonė), žievėgraužio tipografo tankį galima sumažinti beveik 95 proc.: nuo 406
vnt./m2 žievėgraužio tipografo vabalų
kontroliniuose stiebuose iki 22 vnt./m2
suraižytuose. Juostiniu būdu nužievinus
stiebus praėjus 2 ar 5 savaitėms po juose
žievėgraužio tipografo apsigyvenimo
(naikinamoji priemonė), vabalų sumažėjo
atitinkamai 88 proc. ir 80 proc.
Žievinimas juostomis tinka abiem
atvejais: ir prevenciškai iki apsigyvenimo – eglės tampa nebetinkamos
žievėgraužiui tipografui vystytis, ir
naikinimui – patikimai sumažina žievėgraužio tipografo individų skaičių
šviežiai apniktuose medžiuose.
Lyginant su pilnu žievės pašalinimu, žievinant juostomis 28 proc. sumažėja darbo laiko sąnaudos. Juostinis
žievinimas neturi neigiamo poveikio
biologinei įvairovei, priešingai nei stiebo

2 pav. Eglės stiebas su žieve (1), nužievintas juostomis (2) ir pilnai nužievintas (3)
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1 pav. Eglės stiebo žievė suraižyta nužievinimo įtaisu

visos žievės pašalinimas. Juostomis nužievinti stiebai nebepavojingi, nes nebetinka daugintis žievėgraužiui tipografui, todėl
gali likti miško ekosistemoje. Pagal apklausą nustatyta (apklausta per 1000), kad miško lankytojai labiau teigiamai vertino stiebus su žievės juostomis, negu pilnai nužievintus.
Mūsų miškuose juostinis žievinimo būdas labai tiktų
šiltuoju metų laiku suraižyti žievę pavienėms šviežiai vėjo
išverstoms ar/ir išlaužtoms eglėms bei žievėgraužių apniktoms augančioms. Ypač tose vietose, kur turėtų kauptis negyva mediena, ar kur nėra galimybės tas egles laiku nupjauti
ir jų medieną išgabenti iš miško. Tiktų taikyti ir spygliuočių
žaliavinės medienos rietuvių apsaugai miške nuo žievėgraužių
apnikimo. Rietuvės turi būti sukrautos glaudžiai ir lygiai,
kuo mažesniais tarpais tarp rąstų. Suraižoma rąstų žievė
viršutinėse 1–2 eilėse. Dėl glaudaus ir tvarkingo sukrovimo,
žievėgraužiai neapniks žievės neraižytų rąstų rietuvės viduje.
Remtasi straipsniu: https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an41108hagge_et_al_2019_
rindenstreifen.pdf .
3 pav. Bavarijos nacionaliniame miško parke sukonstruotas nužievinimo
peilis (a), darbas nužievinimo įtaisu (b), eglės stiebo suraižyta žievė (c)

Kviečiame į tarptautinę parodą-seminarą
miškininkystė
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Paprastųjų aviečių (Rubus idaeus) lapaligės
Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS matelis, dr. DAIVA BUROKIENĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

P

aprastoji avietė (Rubus idaeus) erškėtinių (Rosaceae) šeimos iki 2 m
daugiametis krūmas. Žiedai balti, susitelkę
į šluoteles arba į kekes. Vaisius sudėtinis
(uoga) sudarytas iš daugelio raudonų pūkuotų
vaisiukų, atsiskiria lengvai nuo kūginio
žiedsosčio. Lapai neporomis plunksniški su
5–7 lapeliais, o kai kurie trilapiai. Lapeliai
kiaušiniški arba pailgi, dantyti su smulkiais
dygleliais. Avietės auga miškuose, kirtavietėse,
pamiškėse, krūmuose, soduose visoje Europoje, Azijoje, mėgsta derlingus, drėgnus
dirvožemius, plinta šaknų atžalomis ir gali
sudaryti ištisus sąžalynus.
Pastaruoju metu užveista daug verslinių
avietynų, auginamos remontantinės įvairių
veislių raudonais, geltonais, juodais, vaisiais
avietės. Kaip kultūriniai augalai avietės žinomos jau IV a. Vaisiai naudojami maistui
švieži, gaminamas vynas, uogienės, kompotai,
sirupai ir kt. Juose yra sacharozės, gliukozės,
fruktozės, organinių rūgščių, vitaminų C, PP,
B1, karotino, rauginių, pektininių, mineralinių
(fosforo, vario, geležies) medžiagų. Laukinių
aviečių vaisiai ar žiedai džiovinami, naudojami nuo peršalimo, slogos, bronchito.

Avietinio dedervio uredosorai

Pilkasis kekeras ant vaisių
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Miškuose, ypač priemiesčių miškuose
augančių aviečių derlius yra labai prastas.
Dėl antropogeninės veiklos avietynai labai
sutrypi, augalai išlaužyti, mažai tebūna žiedų, jie neužmezga vaisių arba būna tik su
keliais vaisiukais. Daug žalos padaro ir avietinis amaras, kuris gyvena ant lapkočių ir
ūglių viršūnių, aviečių lapai susisuka, neauga,
išsikraipo, žiedai džiūsta arba kai kada susiformuoja tik 2–3 vaisiukai. Matome ir paprastojo avietinuko išgraužtų pailgų su nelygiais pakaščiais skylėtų lapų. Lapus graužia
ir sodinė juostasraigė, kurių būna gausu
drėgnomis vasaromis. Uogų derliui kenkia
užklpusios grybinės bei virusinės ligos.
Rūdžių sukėlėjas – avietinis dedervys (Phragmidium rubi-idaei). Ant jaunų
aviečių lapų smulkios, gelsvos, neryškios
dėmelės. Jose formuojasi grybo speragoniai. Vėliau apie juos susidaro gelsvi spuogeliai – ecidės. Ecidėse susiformuoja oranžinės
kiaušiniškos arba elipsiškos ecidiosporos,
kuriomis grybas plinta ir užkrečia vis naujus
augalų lapus. Rugpjūtį apatinėje lapų pusėje
susidaro smulkūs gelsvai oranžiški spuogeliai – uredosorai. Juose susiformuoja gelsvos,
elipsiškos su retais dygliukais uredosporos,
kuriomis grybas išplinta dar labiau. Vėliau
uredosorų vietoje susidaro beveik juodai rudi
teleutosorų telkiniai juose būna gausu tamsiai rudų, daugialąsčių teleutosporų kuriomis
grybas žiemoja ant nukritusių lapų. Pavasarį
jaunus aviečių lapus apkrečia jau bazidiosporos. Pažeistose vietose susidaro speragoniai ir
ecidės. Tai sudėtingas rūdiečių grybų vystymosi ciklas. Smarkiai pažeisti lapai nudžiūsta.
Miltligės sukėlėjas – rasakilinis valkčiagrybis (Podosphaera aphanis). Micelis

Šviesmargė

baltas, plonas, vėliau tankiu gelsvai rausvu
sluoksniu aptraukiantis jaunus aviečių lapus,
ūglius. Konidijos elipsiškos arba statinaitės
formos, plinta vasarą vėjo pagalba. Miltligė
ant laukinių aviečių aptinkama retokai, ji labiau plinta kultūriniuose avietynuose.
Šviesmargė (Septoria rubi). Ant lapų
nedidelės, apskritos rusvos dėmelės, kurių
viduje yra grybo piknidžiai. Piknosporos bespalvės, siūliškos. Daugiausiai grybas pažeidžia lapus, kartais aptinkamas ir ant jaunų
stiebų. Liga nėra labai išplitusi.
Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea).
Grybas pūdo ne tik vaisius, bet ir visas antžemines nesumedėjusias augalų dalis. Daugiau plinta vėsiomis ir drėgnomis vasaromis.
Žievėplaišos sukėlėjas – avietinis
dvyngrybis (Xenodidymella applanata)
pažeidžia aviečių šakeles ir stiebus, bei kitas
augalo dalis. Labiausiai nukenčia stiebai, nes
avietės nusilpsta labai menkai dera, išleidžia
keletą labai silpnų ūglių, kitais metais senieji
stiebai, šakelės, lapai nudžiūsta. Grybo piknidžiai formuojasi stiebuose. Piknosporos vienaląstės, ovališkos bespalvės labiau išplinta
lietingomis vasaromis.

Miltligė

Žievėplaiša

miškininkystė

Avietinis svylagrybis (Gloeosporium
venetum) pažeidžia jaunus stiebus, rečiau
kitas augalo dalis. Pažaidos vietoje susidaro
baltos įdubusios, kartais susiliejančios dėmės
kuriose po epidermiu vystosi grybo acervuliai su konidijomis. Grybas gali pažeisti ir
uogas, kurios sukietėja, mumifikuojasi. Patogenas žiemoja stiebuose.
Avietynuose plinta ir virusinės ligos kaip
aviečių garbanė, žieduotoji, vėduokliškoji,

Paprastojo avietinuko nugraužti lapai

sektorinė, stambiadėmė, dėmėtoji, taškuotoji
mozaikos, kurias platina amarai, daugelio ligos plitimo būdai dar nėra pakankamai ištirti.
Šiais metais ne tik aviečių, bet ir kitų
miško uogų derlius yra prastas dėl lietingo,
šalto pavasario. Birželį, prasidėjus karštiems
orams, neišsivysčiusios uogos pradėjo nokti.
Todėl uogos yra mažos, rūgštaus skonio. Be
to, ligų sukėlėjai ir kenkėjai taip pat turėjo
reikšmės mažam uogų derliui.

Sodinės juostasraigės nugraužti lapai
Sodinės juostasraigės išgrauža lape
bangos grigaliūnaitės nuotraukos

Nesusiformavę vaisiai
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LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI.
Juodasis gandras (Ciconia nigra)
selemonas paltanavičius
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autoriaus nuotrauka

B

ūtų sunku surasti kitą paukštį taip artimai siejamą su giria
– juodasis gandras gyvena miškuose, retai pasirodydamas
kultūriniame kraštovaizdyje ir taip sukurdamas reto bei labai slapaus paukščio įvaizdį. Atrodo, kad šis įvaizdis atspindi realybę;
mes tikrai rasime daugybę žmonių, visą gyvenimą praleidusių prie
miško, bet taip nė karto nemačiusių šio gandro. Jei nematė, vadinasi
– jo nėra! Ar tikrai taip? Ir koks paukštis yra juodasis gandras, pats
artimiausias mūsų taip gerai pažįstamo baltojo gandro giminaitis?
Juodasis gandras artimas baltajam, tik šiek tiek mažesnis, lieknesnis,
o jo spalvos pateisina vardą: visas kūnas, išskyrus baltus krūtinę, pilvą ir
pauodegį, yra juodas, kojos ir snapas raudoni. Raudona ir plika oda apie
akis, pasmakrėje. Gandro plunksnos pavasarį žvilga ryškiai žaliu, rausvu
atspalviais, o skraidyti pradėję jaunikliai blankesni, jų plunksnų kraštai
pilkšvai rusvi, todėl visas apdaras primena žvynuotą raštą. Jaunikliai neturi ryškios spalvos apie akis, pilkšvai žalsvos yra kojos ir snapas.
Juodasis gandras gyvena nepalyginamai plačiau nei baltasis jo brolis. Nuo Ispanijos, Vokietijos ir pietinės Švedijos į rytus jie (dažnai – su
pertrūkiais) paplitę iki Kinijos, Mongolijos, šiaurėje jų arealas siekia
Peterburgą Rusijoje, o pietuose nusitęsia iki Turkijos, Viduržemio jūros
pakrančių. Savo arealo pietuose ir rytuose juodasis gandras ne visur
yra slapus paukštis – daug kur gyvena pakankamai atvirame kalnuotame kraštovaizdyje, o peri nišose ar ant uolų atbrailų. Tokias perimvietes teko rasti Kopetdago kalnuose Turkmėnijoje, prie Irano sienos.
Lietuvoje juodieji gandrai – tikri didelių miškų gyventojai. Jiems
labai tinka tamsūs lapuočių medynai su senais šakotais juodalksniais,
ąžuolais, beržais ar uosiais, taip pat mišrūs miškai su eglynų priemaiša
ir augiomis pušimis. Labai svarbi juodųjų gandrų buveinės detalė –
raistai, pelkės, viksvinės pievos ir miško upeliukai. Kadangi gandrai,
turėdami tokias sąlygas, gyvena gana uždarai, neišskrisdami į laukus,
apie jų egzistavimą gretimoje teritorijoje gali būti nežinoma.
Gandrams įsikurti svarbia paskata tampa lizdams sukti tinkantys
medžiai. Mūsų giriose juodieji gandrai juos dažnai suka pušyse, ąžuoluose, beržuose, uosiuose, juodalksniuose. Lemiama sąlyga naujam
lizdui pradėti – stora horizontali šaka, ant kurios gandrams darbuotis
paprasčiau: akivaizdu, kad jų kojos nepritaikytos kopinėti šakomis, o ilgas snapas – manipuliuoti lizdo medžiaga sudėtingoje aplinkoje. Tiesa,
gali būti išimčių, kai gandrai įsikuria paliktuose plėšriųjų paukščių lizduose. Tam tinka vietos, kuriose jiems pakanka erdvės įskristi į lizdą.
Sugrįžę iš karto po baltųjų gandrų, paprastai pirmoje balandžio
pusėje, juodieji gandrai patiria nelengvas laukimo dienas: nemažai
šių paukščių žūsta migracijų metu. Beje, dėl nežinomų priežasčių šie
gandrai šaudomi visada, apie tai gana išsamiai rašė profesorius Tadas
Ivanauskas, o jo aprašytieji atvejai fiksuoti prieš 100 metų. Mes turime
per mažai gandrų, paženklintų siųstuvėliais, tačiau kaimynų patirtis
rodo baugią tikrovę – tai vyksta! Prieš dešimtmetį latvių ženklintas
gandras buvo akiplėšiškai nušautas Prancūzijoje. Kas ištinka tuos,
kurie tiesiog pradingsta ir kurių nesulaukia lizduose stoviniuojantys paukščiai, pasakyti sunku. Ar taip įvyksta? Žinoma, kad pernai į
lizdą Estijoje, prie kurio įrengta vaizdą tiesiogiai transliuojanti kame-

ra, sugrįžęs juodasis gandras taip ir liko be šeimos – pas jį niekas
nesugrįžo. Jei nebūtų tos kameros, ar žinotume apie tai?
Sugrįžę gandrai aktyviai tvarko lizdą, iškloja dumblu, sausa žole,
samanom. Dėti pradeda balandžio viduryje, kai kada – vėliau: 2–6
balti kiaušiniai gana stambūs, dedami kas 2 dienas, patelė juos pradeda perėti padėjusi 1-ąjį arba 2-ą. Didžiąją laiko dalį peri patelė, patinas
ją tik pakeičia. Po 30–35 dienų išsiritę gandriukai būna su pilkšvais
pūkais, geltonais snapais. Lizde jaunikliai išbūna 2 mėnesius, bet ir
pradėję skraidyti dar 2 savaites grįžta namo patupėti ar nakvoti: tėvai
juos maitina. Juodasis gandras gyvalesis, jo grobis – varlės, žuvelės,
vandens bestuburiai, kai kada – pievose sugaunami pelėnai. Pamatę
su lesalu atlekiančius tėvus, jaunikliai garsiai švokšdami ir karkdami
nuleidžia žemyn galvas ir plaka sparnais. Nieko keisto – lesalas papilamas į lizdą, ir jaunikliai turi suskubti nutverti jo tiek, kiek įmanoma.
Mūsų miškuose juodieji gandrai visada buvo reti. Prieš 50
metų jie įrašyti į pirmąją raudonąją Lietuvos knygą, nuo to laiko,
atrodo, nedaug kas pasikeitė. Gandrai neteko daugelio savo mitybos vietų. Ne geriau su perimvietėmis, kurioms ramių girios vietų ir
jose esančių tinkamų medžių vis mažiau. Nematyti jokio teigiamo
poslinkio miško naudojime, tad juodieji gandrai ir ateityje regimai
patirs dar daugiau neteisybės ir skriaudų.
Ko reikėtų gandrams? Visų pirma – ramybės perėjimo metu,
tikrų, o ne sumeluotų apsaugos zonų apie lizdus. Kuo daugiau dirbtinių lizdų ir, žinoma, vandeniu liulančių raistų, kūdrų miškuose ir
laukuose, kuo toliau nuo žmonių.
Rudenį gandrai iškeliauja vėliau, rugsėjo viduryje. Tačiau kol
migracijų keliuose ir žiemavietėse negalime užtikrinti jų apsaugos,
neturime ką pasiūlyti gandrams šiuo atsakingu ir pavojingu metu.

Saugomos teritorijos

Pasididžiavimo verti
gamtos paveldo objektai Lietuvoje
Lietuvoje gausu saugomų teritorijų ir
unikalių gamtos paveldo objektų – išskirtinių
medžių ir riedulių, čiurlenančių šaltinių ar
versmių, savo grožiu žadą atimančių atodangų bei kopų. Tai – lietuviškos gamtos
pasididžiavimas ir mūsų krašto vizitinė
kortelė. Kad jų didybe būtų galima džiaugtis
kuo ilgiau, jiems reikalinga ypatinga priežiūra
ir, žinoma, pagarbus lankytojų elgesys.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
(VSTT) planuoja sutvarkyti ir naujai pritaikyti lankymui daugiau kaip 50 gamtos paveldo
objektų.

Objektai tvarkomi
lankytojų patogumui
Kasmet saugomi gamtos paveldo objektai
yra tvarkomi ir naujai pritaikomi lankymui.
Tiesa, kai kuriems labiau pažeidžiamiems objektams priežiūros reikia daugiau. Pavyzdžiui,
rieduliai gali šimtus ar tūkstančius metų gulėti,
dūlėti ir nepasikeisti. Tuo tarpu medžius reikia
prižiūrėti dažniau ir nuolatos rūpintis.
Anot VSTT direktoriaus pavaduotojos
Rūtos Baškytės, sprendžiant, kaip ir kiek tvarkyti objektą, svarbiu kriterijumi tampa prieinamumas ir lankytojų susidomėjimas. Vieni
objektai yra labiau pritaikyti visuomenei, kiti
aktualesni mokslui arba yra mažiau lankomi
dėl prasto prieinamumo. Yra ir tokių gamtos
paveldo objektų, kurie stūkso atokesniuose
kampeliuose, tad ne visais atvejais galima nutiesti iki jų takelius ar pravažiavimus.
Šiemet net 15 saugomų gamtos paveldo
objektų yra sutvarkyti ir atnaujinti, kad juos
galėtų išvysti kuo daugiau gamtos mylėtojų.
R. Baškytė pažymi, kad didelės pompastikos
tokiose vietose nereikia, svarbiausia išlaikyti
natūralų gamtos grožį, didybę ir išskirtinumą.
Imtasi tvarkyti medžių lajas, taip pat
Moliūnų ąžuolo, Šventaragių ąžuolo, Lampėdžių liepos, Veisiejų dvaro parko uosio aplinka – čia atsirado saugančios tvorelės, buvo
pastatyti ženklai, informaciniai stendai.
Daujėnų liepa buvo beįauganti į šventoriaus
tvorą, tad atlikti tvoros perkėlimo darbai
užtikrino, kad liepa ir toliau galės augti netrukdoma. Prie Žudiškių ąžuolo pastatyta
medžio apimtį žemės paviršiuje imituojanti
tuščiavidurė išpjova su užrašu – joje lankytojai kviečiami nusifotografuoti.

Naujai sutvarkyta ir Papilės atodangos
aplinka: čia įrengti stendai, informuojantys
apie Jūros periodą šioje vietoje ir tai, kaip
atodanga atrodė prieš kelis dešimtmečius.
Lankytojų patogumui pastatyti suoliukai su
dinozauro siluetu, pašalintas nesaugus lankytojams objektas – anksčiau buvusi stoginė.

Kol kas ne visi saugomi
gamtos objektai tvarkomi tinkamai
Stiprieji ąžuolai, gražuolės liepos, uosiai ir
kiti medžiai nuo senų laikų buvo neatsiejama
lietuvių gyvenimo dalis. Anot VSTT direktoriaus pavaduotojos, gamtos paveldo objektai
– visuomet yra gamtos kūriniai, tačiau kai kurie medžiai senoliai arba rieduliai, kurie buvo
naudojami apeigoms ar istoriniams įvykiams
pažymėti, gali turėti kultūrinę prasmę.
„Sudėtinga saugoti ir susitarti dėl objekto, kai vieniems jis yra svarbus kaip gamtos
kūnas, o kitiems – kaip kultūros ar istorijos
paveldas. Jeigu tai gamtos paveldas, jis turi
būti natūralia gamtos dalimi savo natūralioje
aplinkoje, o kultūros paveldai, priešingai, turi
būti prižiūrimi, puoselėjami“, – sako R. Baškytė.
Specialistė pasakoja, kad svarbiausiu kriterijumi rūpinantis saugomais gamtos paveldo
objektais turėtų būti natūralumo išlaikymas.
Deja, ne visais atvejais šiomis unikaliomis
gamtos dovanomis rūpinamasi tinkamai.
„Pavyzdžiui, Kavarsko šaltinis yra tiek
kultūros, tiek paveldo objektas. Tačiau rūpinantis juo kaip kultūros objektu, buvo padaryta žala jam kaip gamtos paveldo objektui.
Reikia suprasti, kad šaltinį – natūralų gamtos
objektą – pavertus šuliniu iš kurio galima atsigerti, prarandame gamtos objektą. Tai yra
ne kas kita, kaip gamtos kūno pritaikymas
žmogaus poreikiams. Deja, tokių netinkamai
sutvarkytų saugomų gamtos paveldo objektų
turime ir daugiau. Tuo tikslu išleidome metodines rekomendacijas, kurios turėtų padėti
ateityje“ – pasakoja specialistė.

Žmogaus indėlis gamtos paveldo
objekto išsaugojimui svarbus
Saugomas teritorijas ir saugomus gamtos objektus būtina vertinti, tinkamai jais
rūpintis valstybei ir kiekvienam piliečiui.
„Net ir tais atvejais, jei saugomas gamtos
paveldo objektas yra privačioje žemėje, jo ne-

galima naikinti, žaloti ar perkelti į kitą vietą. Tiesa, šie įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jeigu
žmogus jau įsigijo ar išsinuomojo žemę, kurioje
yra saugomas gamtos paveldo objektas. Kitu
atveju net ir išskirtiniai gamtos objektai gali
taip ir likti niekieno nesaugomais, – pasakoja
R. Baškytė. – Norint paskelbti naują saugomą
gamtos paveldo objektą, su tuo turi sutikti ir
pats žemės savininkas. Jei žmogus nesutinka,
jokių priemonių priverstinai tai padaryti nėra.
Deja, ne visi žemių savininkai pageidauja, kad jų
valdose lankytųsi pasigrožėti išskirtiniais gamtos objektais norintys praeiviai.“
Pareigų turi ir kiekvienas saugomo gamtos paveldo objekto lankytojas. Džiugu, kad
visuomenė tampa supratingesnė ir pažeidimų
pasitaiko vis rečiau.
„Pastaraisiais metais žmonės tikrai tvarkingiau elgiasi prie saugomų gamtos paveldo
objektų. Nebepasitaiko atvejų, kuomet lankytojai sumąsto užkurti laužą ąžuolo drėvėje.
Tiesa, problemų dar pastebime, ypatingai
kalbant apie kopų ir atodangų lankymą. Kai
kas sumano nusileisti jų šlaitais, o tai ne tik
nesaugu, bet ir niokoja paveldą – laipiojimas
paspartina objekto slinkimą ir irimą. Tokias
vietas reikia gerbti. Juk bažnyčioje atsisėdę
neišsitraukiame priešpiečių dėžutės su sumuštiniais. Išlaikome pagarbą, aplankome ir
išeiname“, – teigia R. Baškytė.

Neseniai sutvarkytų GPO sąrašas:
1. Papilės atodanga (Ventos RP)
2. Žudiškių ąžuolas.
3. Stelmužės ąžuolas.
4. Moliūnų ąžuolas.
5. Lampėdžių liepa.
6. Karvelių ąžuolas.
7. Veisiejų dvaro parko uosis.
8. Kengių liepa.
9. Šventragių ąžuolas.
10. Daujėnų bažnyčios liepa.
11. Saidžių šaltinis.
12. Lakajos akmuo.
13. Žalsvasis šaltinis.
14. Kiaunorių ąžuolas.
15. Tervydžių kaimo
dendrologinis rinkinys.
VSTT inf.
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Europos miškininkų orientavimosi sporto čempionate –

svarus Lietuvos atstovų pasirodymas
Gintarė Karelina, VMU Trakų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistė

P

radedant
1994-aisiais
Europos
miškininkų orientavimosi sporto
čempionatas (EFOL) kasmet vyksta vis kitoje šalyje. Idėja organizuoti tokias
varžybas gimė švedų konsultantui ilgai dirbusiam Latvijoje ir prisidėjusiam prie jų postsovietinės miškų reformos.
Šiais metais EFOL išsiskyrė tuo, kad jam
pasiruošti reikėjo per labai trumpą laiką. Pernai varžybos turėjo vykti Gardine, Baltarusijoje. Bet čempionato taryba nusprendė, kad
EFOL šioje šalyje vykti negali. Kadangi 2 metus praleisti čempionato nesinorėjo, latviai
pasisiūlė surengti varžybas pas juos. Šiemet
rugpjūčio 1–6 dienomis jau 27-asis EFOL
čempionatas vyko Latvijoje, Madonos mieste.
Madona – nuostabus, gražių miškų apsuptas miestelis – puiki vieta orientaciniam spor-
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tui. Sprendimas čia organizuoti čempionatą
buvo priimtas birželį. Dėl šios priežasties kai
kurių šalių atstovai neatvyko arba jų delegacijos buvo negausios. Lietuvos komandą
sudarė tik 12 žmonių. Varžybose dalyvavo
miškininkai, miško savininkai ir jų šeimų nariai iš 10 valstybių, iš viso apie 180 dalyvių.
Miestelio valdžia surengė gražią šventę.
Paties renginio programa paprasta: 3 dienos
skirtos varžyboms ir viena diena – ekskursijoms miškų ar rekreacijos temomis. Suskirstyti
į amžiaus grupes čempionato dalyviai varžėsi
trijose rungtyse: sprinto, vidutinio nuotolio
distancijoje bei estafetėje.
Rugpjūčio 2 d. vyko sprinto rungtis. Nuo
1999-ųjų metų tradiciškai šia rungtimi pradedamas čempionatas. Sprinto rungtis dažnai
vyksta urbanizuotoje vietovėje ir skirta dau-
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Lietuvos komanda

giau žiūrovams bei rėmėjams. Šiemet Lietuvos miškininkai joje iškovojo 7 prizines vietas.
Lietuviai skirtingose amžiaus grupėse pelnė
net 3 pirmosios vietos medalius. Pirmųjų vietų
nugalėtojai: Emilija Staišiūnaitė (W-16 grupėje),
Marijonas Gipas (M-21 grupėje), Audrius Smilgius (M-50 grupėje). Antrosios vietos medalius
pelnė Dalia Kančiauskaitė (OPEN grupėje),
Justas Budriūnas (M-50 grupėje). O trečiosios
vietos medaliai atiteko tėvui ir sūnui, Viktorui
(M-21 grupėje) ir Vytautui (M-55) Staišiūnams.
Pasibaigus sprinto rungčiai, tęsėsi čempionato
atidarymo ceremonija – iškelta EFOL vėliava
bei sugiedotas miškininkų himnas.
Vidutinio nuotolio distancija buvo sudėtinga, varžybos vyko pelkėtoje vietoje, tačiau
lietuviai ir šioje rungtyje neliko be medalių. Pirmosios vietos medalį laimėjo Audrius Smilgius

Privatūs miškai

IRezultatus analizuoja J. Būdriūnas ir komandos vadovas A. Smilgius

Visada gerai nusiteikęs Zbignev Glazko

Estafetę perduoda Paulius Janušauskas

Viktoras Staišiūnas sprinte buvo trečias

Italijos atstovai – kito EFOL čempionato šeimininkai

Sprinto rungtyje – Sebastian Glazko

efol archyvo nuotraukos

(M-50 grupė), antrąji vieta atiteko Marijonui Gripui (M-21
grupėje). Antrąsias vietas laimėjo Emilija Staišiūnaitė (W16 grupėje) ir Dalia Kančiauskaitė (OPEN grupėje).
Rugpjūčio 5 d. Madonos slidinėjimo halėje vyko
estafečių varžybos. Šioje rungtyje mūsų šalies atstovai
parodė puikius rezultatus. M-21 grupėje II-ąją vietą laimėjo
Paulius Janšauskas, Viktoras Staišiūnas ir Marijonas Gipas. Veteranų grupėje M-135 trečiaisiais buvo Audrius
Smilgius, Vytautas Staičiūnas ir Justas Budriūnas. Emilija
Staišiūnaitė kartu su Čekijos miškininkėmis Hana Simkova ir Zuzana Hendrychova taip pat laimėjo III-ją vietą.
Lietuvos komandos vadovas Audrius Smilgius pastebėjo, jog specialaus pasiruošimo EFOL čempionatui
nėra, varžyboms dažniausiai komandos nariai ruošiasi
individualiai arba nedidelėmis grupėmis. Nepaisant to,
šių metų rezultatai iš tiesų neblogi – apie 2/3 komandos
narių iškovojo medalius nors vienoje rungtyje.

Varžybų senbūvis Alvydas Vengalis

Finišavo EFOL prezidentas Mārtiņš Gaigals
Emilija Staišiūnaitė trasoje

Finišo tiesiojoje – Danielius Judinas ir Vytautas Staišiūnas

Finišuoja Marijonas Gipas
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miškininkystė
atradimai

Granados senamiesčio vaizdas

Arabiška pasaka
Nacionalinio parko papėdėje
Eglė Mankevičienė

S

ierra Nevada – vienas iš Ispanijos Karalystės Nacionalinių parkų
(1999 m.), esantis Andalūzijos regione, Granados ir Almerijos provincijose.
Jo teritoriją gaubia Natūralus gamtos parkas
(1899 m.) ir bendrai jie saugo didesnį nei 170
tūkstančių hektarų plotą. Šiame kalnuotame
regione aukščiausios viršūnės siekia 3479 m
virš jūros lygio (viršūnė Mulhacén) ir tai yra
aukščiausi kalnai visame Pirėnų (Iberijos)
pusiasalyje. Čia taip pat yra Sierra Nevada
astrofizikos observatorija bei piečiausios Europoje slidinėjimo trąsos. Jos įžymios dėl savo
švelnaus klimato ir gausių saulėtų dienų.
Kalnų tarpekliuose išsidėstę kaimeliai vadinami atsiskyrėliais, nes praktiškai
Alhambros tvirtovė
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pasiekti papėdėje esančią civilizaciją ne taip
paprasta. Gan siauras serpantinas iki miesto
nuvingiuos tik per pora valandų. Jokia paslaptis, kad vietinių gyventojų, gyvenančių tokį
atsiskyrėlišką gyvenimą tikrai nedaug. Tai daugiau vasaros ar atostogų rezidentai, svečiai, turistai. Tačiau Sierra Nevada kalnų grandinės
kaimeliai pelnė ypatingą vardą. Jie – vieni gražiausių Ispanijos kaimelių, kuriuos bet kokiu
atveju verta aplankyti. Ne tik dėl atsiveriančių
kvapą gniaužiančių kraštovaizdžių, puikių
pasivaikščiojimo ar kalnų turizmo trąsų, istorinės bei architektūrinės vertės, bet taip
pat dėl čia tvyrančios energijos, gyvos dvasios, menančios tikras maurų laikų legendas.
Maurai – tuometinį Pirėnų pusiasalį be karo

užkariavę musulmonai, kurių tikėjimas, palyginus su krauju apšlakstytu krikščioniškuoju,
buvo tolerantiškas. Aišku, jiems rūpėjo
teritorijų plėtimas ir islamo skleidimas, bet
taip pat vertino estetiką, mokslą, naujas žinias.
Taigi apie viską iš eilės. Savaitei iš Kanariško rojaus (pagal oro temperatūras žiemą
ir vasarą čia tikras rojus be jokių ekstremalių
gyvybei pavojingų karščio paribių) išvykome
į tikrą ispanišką vasarą! Žemyninėje Ispanijoje, Andalūzijos regione žadėjo būti karšta.
Pažadą orai ištesėjo su kaupu! Ko gero pirmą
kartą gyvenime ėjau pasivaikščioti siaura
Granados gatvele skrudinant 40 laipsnių
karščiui! Nebuvo ne tik nė vieno žmogaus,

Kryžiažodis
atradimai

Jauki siaura gatvelė

bet net driežai nebelindo iš savo landų. Nuo
karščio gelbėjo ne šaltas alus, bet šilta arbata
dideliame Figos medžio pavėsyje (Dykumos
beduinų išmintis).
Nesu buvusi Maroke, bet lankant šį senovinį miestą kažkodėl jaučiausi prisilietusi
prie man mažai pažįstamos islamo kultūros.
Daug arabiško architektūros palikimo šiam
miestui suteikė išskirtinumo ir paslaptingumo. Siauri skersgatviai, didingi architektūros
ansambliai, senų pastatų dekoro detalės ir
miesto turgeliai alsavo arabiška kultūra.
Granados senamiestis buvo pilnas gyvybės.
Aladino lempos, spalvingi užtiesalai, kabantys margaspalviai žibintai, rytietiškos arbatinės ir arabiško gymio mandagūs prekeiviai
norom nenorom privertė užmiršti, kad čia
vis dar Europa. Šiuolaikinės kavinės vėsino
aplinką. Tiesiogine ir perkeltine prasme.
Alhambros ansamblio dalis

Spalvoti pavėsinimo kilimai Capileiroje

Andalūziški užkandžiai, Alhambros alus ir
geriausi ispaniški vynai buvo tiekiami malonia vandens dulksna vėsinamose lauko terasose. Vakarais, jau gerokai sutemus, girdimos flamenko raudos ir ispaniškų čigonų
gitaros sakė: „taip, tai Ispanija!”.
Kaip tikroje pasakoje, išaušus, po pirmųjų
gaidžių, saulei pažadinus Alhambros rūmus,
vėl vaizduotėje galima buvo matyti estetiška
prabanga tviskančius musulmonų rūmus,
gausiai žydinčius didžiulius sodus, vandens
kanalus, fontanus ir aikštes.
Garsioji Alhambra – žymiausia Granados
lankytina vieta. Tai paskutinė maurų tvirtovė
Europoje. Čia gyveno Našrido sultonai. Po
katalikų karalių įsiviešpatavimo 1492 m.
(tais pačiais metais ispanų konkistadorai
užkariavo ir Kanarus), kai maurai paliko savo
žemes, šie rūmai buvo apleisti, apvogti ir pa-

likti likimo valiai. Šiandien yra išlikę citadelės
bokštai, pylimai bei išorinės tvirtovės sienos,
Alhambros valdovų rūmai, valdžios rūmai
ir maurų valdovų sodai. Neaišku, koks būtų
buvęs šiandien Europos likimas, jei ano meto
katalikų karaliai nebūtų išviję apsišvietusių
estetų islamo skleidėjų iš Ispanijos. Bet panašu, kad atėmus šios kultūros likučius iš šių
žemių, liktų tik nuostabūs natūralūs gamtos
kraštovaizdžiai. Tad architektūrinis maurų
palikimas, kurį kūrė garsiausi to meto menininkai, be abejo, yra vertybė.
Alhambra Ispanijoje minima kaip „ypatingą energiją skleidžianti vietovė”.
Savo žavesiu šis didingas ansamblis tikrai atėmė žadą. Gausiai „akmeniniais nėriniais” (kitaip to nepavadinsi!) dekoruoti
rūmų stogai, vidinės nišos, išoriniai kiemeliai, marmurinės pavėsinės. Smulkios dekoro

Rūmų teritorijoje gausu sodų bei gėlynų

Akmeninė pavėsinė
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jaunieji miško bičiuliai
atradimai

autorės nuotraukos

ir krikščionio meilę, kuri kaip priesakas liko
tvyroti ore. Juk visais laikais meilė buvo iš visų
svarbiausia. Ji nemirtinga. Ji amžina.

Rūmų lubos

detalės bei maldos žodžiai iškalti akmeninėse
sienose, lubose tikrai atrodė nunerti iš plonyčių akmeninių siūlų. Kiek kruopštaus, iki
matematinio tikslumo apskaičiuoto darbo
čia įdėta. Pro dailias arkas krintanti vakaro
šviesa priminė tikrą arabišką pasaką. Galima tik įsivaizduoti, kaip reikėjo apskaičiuoti
daugybės langelių formas, kad pro jas ant
norimų erdvių kristų vakaro šviesa, kad būtų
apšviestos tam tikros lubų ar dailių nišų
freskos, akmeninės figūros ar dievui skirti
pasitikėjimo žodžiai. Grožis, kaip pasakytų
mano tėtis – neišpasakytas. Tiesiog žodžiais
neišsakomas. Todėl čia labai svarbu jausti. Susilieti su aplinka, dvasia, epocha ir savo viduje
apčiuopti atsirandančias vibracijas: žavesio
virptelėjimus, džiaugsmo ašarų deimantus,
pašiūšusią odą, net su medžių lajų šiugždesiu
atsklindančius paslaptingus gražuolių balsus,
juoką, muziką, akmeninius nėrinius glostančią vakarėjančios saulės tylą.
Alhambros rūmus juosia išpuoselėti
valdovų sodai. Žydintys medžiai ir krūmai,
aukštos gyvatvorės, apelsinų, citrinų, granatų
giraitės, rožių alėjos suformavo savitą augmenijos pasaulį, kuris, be abejo, pranoksta
net nenuginčijamo arabiško grožio rūmų
prabangą. Pasirodo tai maurai į tuometinę
Ispaniją atvežė ir įskiepijo apelsinų, citrinų,
figų bei granatų sodų kultūrą.
Grožintis Granados miestu iš įvairių
aukštų apžvalgos aikštelių, akys vis nukrypdavo į didingą kalnų grandinę Sierra Nevada.
Tai jos papėdėje įsikūrusi arabiškoji pasaka
Granada. Mano žingeidi siela veržte veržėsi
aplankyti kalnus ir dvejoti ilgi neteko. Patogus
visuomeninis transportas buvo po ranka, tad
šįkart autobusu pakilome į Sierra Nevada šlaite
esančio Alpucharos (Las Alpujarras) regiono
aukštumas. Vingiuotais kalnų keliais atkakome link aukščiausiai esančio kaimelio. Siau24
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ras serpantinas kartais priversdavo įsikabinti
į sėdynę, tačiau stebinčios žvitrios vairuotojo akys čia pat nuramindavo. Sutarėme,
kad maždaug po šešeto valandų susitiksime
ir autobusas mus paims žemiausiai esančiame
kaimelyje, stotelėje. Anądien keliautojų nebuvo daug, apytuščiame autobuse sėdėjo tik
vyresnio amžiaus vietiniai kaimelių gyventojai. Tai galima buvo suprasti iš jų kalbų
apie bendro pažįstamo kaimyno sveikatą bei
karščio bangas, kurios kaip tik buvo susitelkę
šlaite. (Nors čia buvo trim laipsniais vėsiau, tik
36, nei Granadoje).
Pažintinis kelias nuo aukščiausio kaimelio plačiais vingiais vedė link žemiausiojo.
Iš ten pėščiomis ir leidomės žemyn. Čia
ir buvo įsikūrę vieni gražiausių Ispanijos
kaimelių Capileira, Bubillón, Pampaneira.
Pasakų siužetus primenantys kaimeliai žavėjo savo originalumu. Virš siauručių
gatvelių, tarsi burės nuo saulės, kabojo megztos spalvotos skraistės, namų sienos buvo gausiai nukabinėtos žydinčių gėlių vazonais, ant
stogų lipo vynuogės, o šlaituose įrengtuose
daržuose, it kareiviai išsirikiavę į tvarkingas
eiles, tįso pomidorai. Senovinėse akmeninėse
lauko skalbyklose čiurleno vėsus šaltinio
vanduo, o pakelėse sirpo figos, gervuogės ir
trešnės. Kai kurios gatvelės buvo tik metro
pločio, tad vaisiai kabojo tiesiai virš galvos.
Vaikščiodama siaurutėmis baltomis gatvelėmis (nes beveik visi namai čia buvo balti)
kartais pasijusdavau Guliveriu. Kai kurie
kiemeliai tokie miniatiūriniai, kad net jame
išsitiesęs katinas priminė galiūną! Pagrindinis
kiekvieno kaimelio statinys – bažnyčia. Šiuo
laiku, aišku, uždaryta dėl pavojingumo. Tačiau
visa, kas svarbiausia, kaip visada, buvo čia pat,
po nosimi, parašyta ant bažnyčios sienos. Tai
buvo graži legenda apie uždraustą maurės

Tiesa, keliauti buvo galima be specialių
madon įeinančių pasų ar kodų. Vienas iš keturių testų suteikė pilną laisvę. Tik iki lėktuvo
buvo labai svarbi distancija, po to, debesyse,
pavojus dingo... Juk vis tiek saugumo niekas negarantuoja! Nei skiepas, nei kaukė, nei
apsikabinimų nebuvimas. (Su kauke dabar
į lėktuvą galėtų įlipti net šiek tiek ant dviejų
eiti galintis orangutangas...) Panašu kad viso
šio proceso šalutinis (geidžiamas) poveikis –
masinis chaosas. Drumzliname vandenyje,
kaip sako išmintis, gali žvejoti ką tik nori. Ypač
kai ten daug pasaulinių pinigų. Bet kaip pasakoja viena pasaka apie godų sultoną ir auksinę
antilopę, be meilės anksčiau ar vėliau visa tai
pavirsta moliu.
Mūsų rojus, žalioji La Palma, politikų
rankomis kelia naujus aliarmus ir tai „geltonuoja”, tai „raudonuoja” (aliarmo lygis). Turizmą,
kaip vargšą arklį, tai nušauna, tai vėl gaivina.
Valdžia negali apsispręsti, graži ji ar protinga.
Juk už kiekvieną „teigiamą” tūkstančius pinigų
duoda! Tai begėdiškai paskelbta oficialiame
valstybės biuletenyje. Bet mažomis raidėmis
ir be TV reklamos ten niekas nekiša nosies.
O TV, radijas, spauda spaudžia kovidinį „sūrį”
kaip tik išmano, žmonės iš strioko su kaukėmis
lipa jūron, ligoninėje neseniai buvo net 5 sergantys, dabar jau skiepyti… niekas nebesupranta kas vyksta.
Chaosas sklinda. Logikos likučiai tirpsta
kaip pirmas ir paskutinis sniegas Sierra Nevada viršukalnėse pašildžius ispaniškai saulei.
Geras ženklas! Kai protas užkaista – atšyla apnuoginta širdis. O ji jau tikrai žino kur tiesa.
Straipsnio autorė prie paminklo
rašytojui Vašingtonui Irvingui Alhambros parke
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Vertikaliai: 1. Po medžių lajomis augantys jauni perspektyvūs
medeliai, iš kurių ateityje gali formuotis naujas medynas. 2. Plūdeninių
šeimos labai smulkus belapis stovinčių vandenų augalas. 3. Medžiais
apaugusi vieta. 4. Valgomas, labai retas grybas, žinomos tik dvi augavietės
Vilniaus ir Pakruojo rajonuose. 5. Daugiakepuris grybas, vienmetis, labai
didelis, masyvus, sunkus, retais atvejais sveria iki 20 kg. 6. Stambiausias
gijabudžių genties grybas, vaisiakūniai kūno spalvos. 10. Medžiagos savybė
sudirginti uoslės receptorius. 13. Kuokinių šeimai priklausantis nevalgomas grybas, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą. 14. Musmirinių šeimos
grybas, kurio vaisiakūniai vidutinio didumo, labai gleivėti, balti. 16. 15–30
cm aukščio augalas, kurio stiebas vienažiedis arba dvižiedis. 17. 25–150 cm
aukščio, status, lankstus, trapus šiurpinių šeimos daugiametis vandens augalas. 22. Kaimas tuo pačiu pavadinimu, susijusiu su šilu, Jurbarko rajone,
dešiniajame Nemuno krante ir Švenčionių rajone. 23. Grybas augantis
ant gyvų ir negyvų medžių kamienų, stuobrių, kelmų, šaknų, dažniausiai
didelėmis grupėmis. 25. Bervidinių šeimos, 30–90 cm aukščio daugiametis žolinis augalas. 28. Kerpė brūkšniuotu vaisiakūniu. 29. Vėdryninių
šeimos augalas efemeroidas, lapai vieną arba du kartus trilapiai, lapeliai
triskilčiai, nuodingas. 30. Augalo stiebo, ūglių ir šaknų sluoksnis, esantis į
išorę nuo brazdo ir turintis tiesioginį sąlytį su aplinka. 32. Nuodingas augalas, tinktūra buvo nunuodytas senovės graikų filosofas Sokratas.
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Sudarė Ona Gylienė
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Horizontaliai: 7. Ankstyvas pavasarinis grybas, dzūkiškai
žinomas kaip šmarška, aukštaitiškai – šmarkštas. 8. Mirtinai nuodingas
grybas, augantis pavieniui, grupelėmis, po ąžuolais, beržais, retai pasitaiko ir pušynuose. 9. Krūmiškoji kerpė auganti tundroje, pušynuose,
aukštikalnėse, pagrindinis elnių maistas. 11. Kitas pušų miško pavadinimas. 12. Grybų „pulkauninkas“. 15. Kempininių šeimai priklausantis
nevalgomas parazitinis (saprotrofinis) medžių grybas. 18. Gluosninių
šeimos medis arba krūmas, dar vadinamas „kačiukų“ medžiu. 19. Krūmelio
formos nedidelis grybas, tik 3–8 cm aukščio, krūmiškai išsišakojęs iš bendro trumpo ir storo koto. 20. Daugiametis žolinis augalas su varpiškos
kekės žiedynu. 21. Nei augalas, nei gyvūnas, bet vienomis savybėmis
turintys augalų, kitomis savybėmis, gyvūnų požymius. 24. Daugiametis
pataisinių šeimos sporinis visžalis augalas. 26. Mėnulio fazė, kurios metu
visi procesai pasaulyje gerokai sulėtėja, mėnulis „dyla“. 27. Vėdryninių
šeimos dekoratyvinis, vaistinis, dažinis augalas. 31. Salierinių šeimos
augalas, Lietuvoje auganti reta rūšis, kuri pagal pavadinimą turėtų augti
drėgnoje vietoje. 33. Vienas iš Lietuvoje plačiai paplitusių spygliuočių
medžių. 34. Kryžmažiedžių šeimos Baltijos pakrančių augalas. 35. Viena
iš gluosnių genties rūšių, 3–6 m aukščio krūmas, augantis drėgnose vietose. 36. „Snaudžiantis“ augalas.
Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 7, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Kinkanas. 2. Dagys. 3. Arnika. 4. Viržis. 5. Medis. 6. Dirvenis. 10. Vanduo. 13. Andromeda. 14. Balandūnė. 16. Meškytė. 17. Agurkas. 22. Melisa. 23. Barkūnas. 25.
Takažolė. 28. Braškė. 29. Aguona. 30. Engra. 32. Mauda. Horizontaliai: 7. Nikandra. 8. Diemedis. 9. Aklys. 11. Pieva. 12. Skamainis. 15. Balana. 18. Gailis. 19. Žemuogė. 20. Sorokė. 21.
2021 rugpjūtis
25
Bruknė. 24. Stiebas. 26. Maludė. 27. Andras. 31. Krūmsargė. 33. Lūgnė. 34. Balža. 35. Padraika. 36. Snaudalė.
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Žodis
skaitytojui
Rugpjūtį mėgavausi migracija. Tikrai! Be jokios ironijos ir sarkazmo.
Vasara prabėgo šalia laukių šeimynos. Jau antri metai kūdros
švendryno pakraštyje pūpso jų lizdas. Porelė baltakakčių juodžių šiemet
išaugino septynis tokius pat juodžiukus. Augino ir saugojo stropiai.
Nepraganė nė vieno. (Dievulis dribtelėjo progą pamatyti erelio rėksnio
bandymą nutverti gardų kasnelį. Kažkuris iš juodosios porelės sukliko tokiu skerdžiamo paršo balsu, kad iš netikėtumo net ir mano kukli
ševeliūra pasišiaušė, laukiokai akimirksniu dingo švendryne, o rėksnys
(ne laukys, erelis) liko nieko nepešęs.)
Artėjant rugpjūčio viduriui, sustiprėjęs jaunimėlis, vis dažniau ėmė
mankštinti sparnus ir bandyti, nors dar braukdami kojomis vandenį, „perskristi“ per kūdrą. Vieną rytą radau tarp lelijų plaukiojančius tik septynis
dar pilkšvus juodžiukus. Tėvai, nekankinami gamtoje neegzistuojančios
tėviškos meilės, vedami tūkstantmečių patikrintų instinktų, naktį paliko savo palikuonius ir išskrido. Matyt, į kurį nors gretimą ežerą, kur jau
rinkosi kiti panašūs tėvai.
Kūdroje nesimatė jokios panikos. „Našlaičiai“ plaukiojo, nardė gardesnių kąsnelių ir toliau lavino sparnus. Du jau įveikdavo kūdrą net
nesiekdami kojomis vandens. Kitą rytą jų jau nebebuvo. Po poros dienų
išskrido dar du. Prasidėjus antrai savaitei po tėvelių „pabėgimo“, ant
baigiančios panirti po vandeniu švendrų krūvos, visą vasarą buvusios jaukiais namais devynioms juodoms vištelėms, tupėjo tik vienas, paskutinis
gražios šeimynos narys. Gal vėliausiai prasikalęs, o gal šiaip skurdukas.
Ryte neberadau ir jo. Išskrido paskui gentainius.
Tą pačią dieną, likus savaitei iki šv. Baltramiejaus, Alantos parapijos
gandrai prieš ilgąją kelionę tradiciškai susimetė į šimtinį būrį. Šį kartą
– miestelio pašonėje, ant šviežiai supurentos ražienos. O aš, pavakare,
tradiciškai, patraukiau ten, kur panašiu laiku važiuoju jau daug metų –
nusileidus saulei pastovėti prie seno bebrų tvenkinio, telkšančio Sužionių
miško pakraštyje.
Kas mane ten traukia, sužinosite paskaitę rašinėlį, rašytą beveik prieš
šimtą metų. O be to, kviečiu pasidžiaugti ir lietuvių, medžioklinių ragų
pūtikų, sėkme Lenkijoje.
Su smagios vasaros pabaiga ir gražaus auksinio rudenėlio.
							

Lietuvos delegacijos nariai su vienu iš konkurso organizatorių ir teisėju
Michał’u Wojtyła (antras iš kairės)

L

enkijoje, Augustave liepos 3 d. vyko XX jubiliejinis
medžioklės ragų šaukinių konkursas „Augustavo
girios aidas“ („Echo puszczy Augustowskiej“).
Lietuviai šiame konkurse dalyvauja jau dešimti metai.
Šiemet Lietuvai konkurse atstovavo Sūduvos medžiotojų sąjungos medžioklinių ragų ansamblis ir solistai, vadovaujami
Audriaus Pučinsko, taip pat medžiotojų klubo „Kulynai“ atstovas Gražvydas Raila.
Solistų D kategorijoje trečiąją vietą užėmė moksleivis iš
Kazlų Rūdos Rokas Savickas, C kategorijoje antrąją vietą – Aistis Pučinskas ir B kategorijoje pirmąją vietą – Gražvydas Raila.
Tarp ansamblių D kategorijoje pirmą vietą užėmė Sūduvos
medžiotojų sąjungos medžioklinių ragų ansamblio jaunieji
atlikėjai – Marijampolės meno mokyklos auklėtinis Kristupas Krasnodemskis ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų
mokyklos auklėtinis Rokas Savickas, C kategorijoje antrą vietą
ir MM (medžioklinės muzikos) kategorijoje pirmą vietą užėme
Sūduvos medžiotojų sąjungos medžioklinių ragų ansamblis.
Po jubiliejinio „Augustavo girios aidas“ konkurso jo dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į iškylą laivu Augustavo kanalais.
Audrius Pučinskas ir Gražvydas Raila iškylos dalyviams suteikė daug gerų emocijų – Augustavo kanalais jie plaukė trimitais grodami populiariąją muziką.

Eugenijus Tijušas

P.S. Jeigu norite pamatyti milžiniškus, migracijai susirinkusių laukių
būrius, aplankykit rudenį Luodžio ežerą prie Salako.
P.S. Paskutinį penktadienį prieš šv. Baltramiejų, šimtai po darbo
savaitės Molėtų plentu iš Vilniaus sprunkančių miestelėnų, prie Riešės
galėjo stebėti du didžiulis gandrų būrius, sukančius ratus debesėliais
pamargintame danguje. Kažin, kiek iš jų matė nuvalkiotą, holivudinį,
ašaringą, kasmetinį atsisveikinimą su gandrais ir kiek, tik žavėjosi tobulu
gamtos paveikslu?
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Pasirodo jaunieji Lietuvos atstovai –
(iš kairės) R. Savickas ir K. Krasnodemskis
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Lietuviai – medžioklės ragų šaukinių konkurso

„Augustavo girios aidas“ laureatai
Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas
Medžioklės ragų šaukiniai – tai medžioklės kultūros dalis, ypač populiari Europoje ir kitose šalyse. Lietuvoje, kaip ir
Vakarų Europoje, nuo seno puoselėjamos
medžioklės tradicijos, iš jų ir muzikinės. Viena iš medžioklės kultūros dalių – grojimas
pučiamaisiais medžioklės ragais. Malonu,
kad medžioklės muzika Lietuvoje vis dažniau
skamba ir įvairiose šventėse, o prasidėjus medžioklės sezonui šalies miškuose didingai suskamba vario ragų garsai.
Populiarinant medžioklės ragų muziką
organizuojami medžioklės ragų šaukinių konkursai. Jų organizatoriai kartu siekia skatinti
medžiotojus laikytis europinės medžioklės
kultūros tradicijų. Muzikinių konkursų dalyviai varžosi A, B, C, D bei MM (medžioklinės
muzikos) kategorijose. Medžioklinės muzikos
kategorija skirstoma į dvi atskiras kategorijas:
kai grojama tik medžioklės pučiamaisiais ragais ir kai grojama medžioklės pučiamaisiais
ragais kartu su kitais pučiamaisiais instrumentais. A, B, C ir D kategorijose dalyvauja
solistai ir ansambliai, o MM kategorijoje varžosi tik ansambliai.
Lietuvoje muzikuoti medžioklės ragais
vienas pirmųjų pradėjo tuometinės Marijampolės miškų urėdijos medžioklinių ragų
ansamblis, vėliau į šią veiklą įsijungė Sūduvos
medžiotojų sąjunga, kurios medžioklinių ragų

Lietuvos delegacija

ansamblis iki šiol tęsia šio muzikavimo tradicijas. Šiuo metu medžioklės muziką Lietuvoje groja ir propaguoja Sūduvos medžiotojų
sąjungos medžioklinių ragų ansamblis, vadovaujamas Marijampolės kultūros centro
pučiamųjų instrumentų orkestro vadovo
Audriaus Pučinsko, Mažosios Lietuvos medžioklės ragų ansamblis „Kurtinys“, vadovaujamas Gražvydo Railos ir Vilniaus pučiamųjų
medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro ragai“, kuriam vadovauja Vidmantas Lunius. Be
to, Lietuvoje yra nemažai pavienių medžioklės
muzikos atlikėjų, kurie ragais medžioklės

Sūduvos medžiotojų sąjungos medžioklinių ragų ansamblio pasirodymas

signalus groja per medžiokles ir įvairiuose
renginiuose. Audrius Pučinskas paskatino
pūsti medžioklinius ragus ir Marijampolės
meno mokyklos bei Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos moksleivius.
Grojimas medžioklės ragais ypač populiarus kaimyninėje Lenkijoje, kurioje gausu
medžioklės šaukinių konkursų. Juose dažni
svečiai ir medžioklinių ragų pūtikai iš Lietuvos. A. Pučinsko vadovaujami Sūduvos
medžiotojų sąjungos medžioklės šaukinių
atlikėjai jau dešimtmetį varžosi tokiuose
konkursuose ir ne kartą yra tapę laureatais.

Gražvydas Raila
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Antys ir jų medžioklė
L. M. (Autoriaus inicialai – Red. pastaba)
„Mūsų girios”, 1933 m., Nr. 3(23), 196-300 p.
(Kalba netaisyta)

A

ntys Lietuvoje, ypač vandeningesnėse jos vietose, gausumo
atžvilgiu užima pirmą vietą
tarp kitų medžiojamų paukščių ir todėl jų
medžioklė yra labai populiari. Ančių medžioti
traukia visi, kas tik turi bent kokį šautuvą.
Dažnai pasitaiko, kad ir taip vadinami
„tikrieji“ ar „taisyklingieji“ medžiotojai susigundo šauti į dar nepalekiančius ančiukus,
kurių vėlybesniame pavasaryje, sezono
pradžioje (liepos 15 d.) pasitaiko gana daug;
kartais tuo laiku net didesnė ančių dalis
nespėja apaugti plunksnomis.
Todėl norint sulaikyti ančių naikinimą,
reikėtų ne tik stropiai daboti ir sekti
„medžiotojus“ prieš laiką su lazdomis ir
„Margiukais“, bet vėlybesniais pavasariais
medžioklės pradžią atidėti iki liepos 25 d.
ar net iki rugpjūčio 1 d., kad jauni ančiukai
galėtų kiek reikiant subręsti. Tuo būdu būtų
apsaugota žymi jaunų ančių dalis, kuri paprastai per anksti tenka lengvu grobiu kai
kuriems „medžiotojams“.
Ančių pas mus pasitaiko įvairių rūšių.
Vienos iš jų aplanko mūsų kraštą tik pavasarį
ar rudenį traukimo metu, kitos gi pasilieka
per vasarą ir išperi vaikus. Iš pastarųjų daugiausia sutinkama visiems gerai žinoma antis didžioji (Anas boschas) mūsų naminių
ančių protėvis. Tai viena iš didesniųjų ančių
rūšių, kuri skaičium viršija kitas pas mus
28
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perinčias rūšis. Žymiai mažesnė už ją yra
rudgalvė kryklė (Anas crecca), kuri taip
pat pasitaiko visur, nors ir mažesniame
skaičiuje už didžiąją. Panaši į ją yra kiek rečiau
užtinkama dryžgalvė kryklė (Anas querquedula). Iš kitų retesnių, bet taip pat perinčių
Lietuvoje, galima paminėti šaukštasnapė
(Spatula clypeata), kurią labai lengva pažinti
iš jos keisto snapo, kurio galas beveik dusyk
platesnis. Traukimo metu užtinkama pas
mus smailuodegė (Anas acuta) ir cyplė
(Anas penelope). Iš nardančių ančių (Platypodinae) pas mus sutinkama rudgalvė
(Nyroca ferina), klykuolė (Clangula glaucion), rudė (Nyroca nyroca) ir kuoduotoji
(Nyroca fuligula).
Antys kasmet maino plunksnas (šeriasi):
patinai du sykiu, patelės dažniausiai tik vieną
sykį. Tuomet jos sunkiai paskrenda todėl slapstosi didelėse žolėse. Jauniklių vasaros metu
daugumos rūšių abiejų lyčių išvaizda maždaug
vienoda, bet pavasarį porinimosi laiku, patinų
puikios ir ryškios spalvos žymiai skiria juos
nuo daug paprastesnėmis ir kuklesnėmis spalvomis aprengtų patelių. Atskiroms rūšims
pažinti dažnai gali patarnauti, taip vadinamas veidrodis (vok. Spiegel) – ryškesniomis
spalvomis nudažyta plunksnų juostelė patinų
sparnuose. Pavyzdžiui, rudgalvė ir dryžgalvė
kryklė pagal veidrodėlį lengvai atskiriamos:
pas pirmąją veidrodėlis didesnis, puikios

Didžioji antis

žalsvai auksinės spalvos, priešakinėje dalyje aksominiai juodas, viršuje platesne ir
apačioje siauresne balta juostele aprėžtas; pas
dryžgalvę veidrodėlis mažesnis, pilkai juosvas,
tik silpnai žalsvas, viršuje platesniais, apačioje
siaurais baltais pakraščiukais.
Antys labai gerai girdi ir mato, tačiau daugumas ornitologų ir medžiotojų sutinka, nors
yra ir priešingų nuomonių, kad antys, kaip ir
visi kiti paukščiai, labai silpnai arba beveik
visai neužuodžia. Apskritai imant, antys priklauso prie atsargiausių ir baugiausių paukščių.
Visos antys daugiausia minta augalų
maistu, nors retkarčiais, progai pasitaikius,
mėgsta taip pat įvairius javų grūdus, ypač
avižas ir miežius, be to, sulesa nemaža visokių vandens vabzdžių, lervų, sliekų, mažų
žuvelių ir varliukių.
Dauguma ančių rudenį išlekia į šiltesnius
kraštus, nors jų atskiri būreliai dažnai pasilieka mūsų krašte neužšąlančiuose upeliuose
(kuriuose yra daug šaltinių) ir grioviuose per
visą žiemą. Nuostabu, kad jos, kiek yra patirta,
žiemą didelio vargo dėl maisto nekenčia. Man
pačiam teko žiemos metu nušauti visai riebią
antį. Tą patį pasakoja ir kiti ančių medžiotojai.
Iš to matyti, kad antys neužšąlančiuose vandenyse randa pakankamai maisto ir mažiau lakstydamos labiau nusipeni.
Pavasarį, ledams ir sniegui tirpstant,
visos antys grįžta į mūsų vandenis ir tuoj
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poruojas. Per poravimąsi patinai aršiai kovoja
dėl patelių.
Lizdą antis dažniausiai krauna ant žemės, paslėpusi jį nendrėse, viksvose, balų
krūmuose, netoli negilių vandenų. Kartais jų
lizdą galima rasti ir toliau nuo vandens arba
pakraščiuose pavasarį susidariusių, vėliau
išdžiuvusių, pelkučių ir kūdrų. Perėjimo
laikas pas atskiras rūšis būna įvairus, jis
pareina daugiausia nuo kiaušinių didumo
ir svyruoja tarp 21 ir 26 dienų. Kiaušinių
skaičius lizde nevienodas: pasitaiko rasti
nuo 7 iki 18 kiaušinių, vidutiniškai imant
apie 10. Kiaušiniai vienspalviai: gelsvi, žalsvi
arba melsvai balti, maždaug vienodos formos, taip kad pagal spalvą ir formą atskirų
rūšių kiaušiniai mažai skiriasi, daugiau pagal
didumą, bet ir tai ne visuomet.
Išperėtus mažus ančiukus antis motina
stengiasi kuo greičiausiai nuvesti į artimiausią
vandenį. Iš mažesnių balų ir pelkučių, kurios
vasarą išdžiūsta, kelionė į didesnius ir patogesnius vandenius atliekama jau bent kiek
ančiukams paūgėjus.
Kol ančiukai pradeda lakstyti, visa šeima,
kurią tėvas jau pavasarį tuoj po vestuvių
pameta, laikosi krūvos, saugojama ir globojama vien tik motinos, kuri nepaprastu
rūpestingumu ir pasiaukojimu gina vaikus
nuo įvairių priešų. Daugiausia ančių naikina
ūdros, lapės, žebenkštys, nendrių lingė (Circus aeruginosus), varnos, šarkos ir vanagai.
Perėjimo ir vaikų auginimo metu gyvenusios
atskiromis šeimomis antys vėliau rudeniop
susitelkia į didesnius būrius, kartais net į
milžiniškus pulkus, kurie laikosi labai atsargiai didelių vandenų ir tik naktimis išsiskirsto
ir išlaksto į pakraščių žolynus maisto ieškoti.
Ančių medžioklė, kuri atidaro, kaip sakoma, medžioklių sezoną, yra visų medžioKlykuolės
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tojų labai mėgiama, daugumui sudaro progą
pirmąkart po ilgo „pasninko“ pašaudyti iki
valiai. Ančių medžiokle įvairina ta aplinkybė,
kad ji yra glaudžiai susijusi su vandenimis, kurie taip paįvairina ir pagražina mūsų gamtą.
Be gero šunies, kuris ne tik antis suranda ir išbaido iš žolių, bet ir nušautą atneša,
ančių medžioklė beveik neįmanoma. Antį,
kuriai peršautas sparnas, ir geras šuo sunkiai
suranda ir pagauna, dažnai ji tuoj pasineria
gilesniame vandenyje ir tolokai nuplaukusi
iškyla iš vandens kur nors tarp žolių pailsėti,
ir tai vien tik galvą iškiša iš vandens, pati pasilikdama pasinėrus vandenyje. Dažnai būna
ir tokių atsitikimų, kad pašauta antis išeina
į kraštą ir ten pasislepia toliau nuo vandens
žolėse ar krūmuose. Apskritai, antys gerai
ištveria žaizdas, ir iš toliau šautos arba blogiau pataikytos nekrenta tuoj po šūvio, bet
kartais dar tolokai nulekia. Todėl po šūvio,
kada nesame tikri, kad nepataikėme, vi-

suomet turime sekti antį akimis, nes dažnai
atsitinka, kad ir tolokai nulėkusi antis staiga
kaip akmuo krinta visai negyva, arba nusileidžia i žoles. Įsidėmėję tą vietą, galime ją
vėliau surasti.
Antis sezono pradžioje medžiojame paprastai braidžiodami su šunimis balą ir kitą
vandenų žolynuose ir šauname, kada jos pakyla ir pralekia virš mūsų galvų. Rengiant dideles medžiokles dideliame vandenų ir žolynų
plote, gerai yra vietomis išpjauti nendrėse
ir žolėse praskiebus nuo ežero ar tvenkinio
pakraščio iki vandens ir ant tų linijų sustatyti
medžiotojus, kiti gi medžiotojai ar šiaip varovai brenda per žoles tarpe linijų ir tuo būdu
varo antis, kiek lekiančias, tiek ir plaukiančias,
medžiotojų link. Gilesniuose vandenyse tenka
pasinaudoti laiveliais. Juose sėdintiems kartais pasitaiko net daugiau progų šaudyti, bet
pataikyti iš siūbuojančio laivelio daug sunkiau,
negu stovint ant kranto.
Bendrose ančių medžioklėse reikalingas
didelis atsargumas, ypač šaudant į plaukiančias
arba žemai, virš žolių, skrendančias antis.
Šratai, atsimušę nuo vandens, toli nulekia ir
gali sužeisti net tolokai stovinčius žmones;
pavojų padidina dar ir ta aplinkybė, kad tarp
žolių ir krūmų įvairiose vietose stovėdami,
medžiotojai nevisados vieni kitus mato.
Vėliau, kada antys pradeda telktis į
būrius, prie jų sunkiau prieiti arčiau. Tada
jos dažniausiai pakyla arba visos kartu,
arba perdaug toli nuo medžiotojo, ir tik keli
medžiotojai, apstoję medžiojamąją vietą iš
kelių šonų, suseka ančių laikymosi vietą ir
gauna progos nušauti vieną kitą pakilusią
antį. Bet dėlto dabar prasideda maloniausias
ančių medžiojimo būdas – rytinio, o ypač
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vakarinio, traukimo metu. Reikia tik iš anksto stebėti, kur antys mėgsta vakarais skraidyti, arba kur sulekia iš platesnės apylinkės
maisto ieškoti. Tokios ančių mėgiamos vietos dažnai būna vandeniu apsemtos pievos,
tarplaukių prūdai ir balos.
Iš čia nesunku pastebėti ir įsidėmėti, kur
daugiausia antys laikosi dieną ir kur išlekia
vakarais. Pastebėję tokią vietą, pro kurią antys dažnai praskrenda arba sulėkdamos iš
visų pusių nutupia, pasirenkame vietą, kurioje galėtume tinkamai pasislėpti ir iš kur
būtų patogu šaudyti. Kadangi antys traukia
rytą labai anksti, o vakare vėlai temstant,
tai vietą taip pasirenkame, kad galėtume
šaudyti į apšviestą dangaus pusę. Nuvykstame į paskirtą vietą visuomet iš anksto,
būtent rytą tik pradedant aušti, vakare gi
saulei leidžiantis. Atvykę įsitaisome patogiau atsisėsti, paguldome šunį ir laukiame...
Saulė pasislepia už miško, maži, iš apačios
rausvi debesėliai palengva slenka vakarų
pusėje, netolimoje bažnytėlėje suskamba varpai, už kalnelio ant vieškelio girdėti vežimo
dardėjimas, sužvanga grįžtančių iš lauko
pjovėjų dalgiai, kaskart tyliau darosi, ir tik
berengiančių nakvynėn paukštelių čiulbesys
dar retkarčiais pasigirsta krūmuose.
Tik štai netikėtai smarkiai praūžia pro šalį
kryklių būrelis... Sugrįžta atgal, pasisukina ties
spindinčiu tarp žolių vandens paviršiumi, ir vėl
kažkur dingsta. Tai pirmieji žvalgai apžiūrėjo
kovos lauką, nes netrukus vėl girdisi garsus
sparnų švilpimas ir didžiųjų ančių būrys,
budriai žvalgydamasis, suka ratą, vėl kyla, ir kiek
toliau, nužiūrėjęs patogesnę vietą, nusileidžia.
Tuo tarpu kitas būrys pralekia visai netoli, paskiros antys, glausdamos sparnus ir
vartydamos ore, leidžiasi tarp žolių, garsiai
30
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taškydamos vandenį. Kitos rengiasi nutūpti,
tik kažkas nepatinka, ir vėl pakilusios lekia
toliau. Čia jau žiopsoti netenka: taikome kiek
laiko į antį, paskui staiga bent metrą į priekį,
ir spaudžiame. Apsisukusi ore, antis smarkiai teškia į pakraščio purvą, kitos gi garsiai
karksėdamos pakyla ir lekia ieškoti saugesnės
vietos. Kitos vėl būriais, pavienios, po dvi, po
tris atskrenda iš visų pusių, vienos leidžiasi, kitos toliau lekia, arba apsukusios ratą vėl grįžta,
šūviai gi viens po kito nuaidi artimame miške.
Nušautos antys krenta prie krašto, kitos toliau į
žoles, todėl įsidėmime gerai kritimo kryptį: šita
va už ano karklo, antroji nukrito prie didelio
nendrių pluošto, trečioji subildėjo ant kalnelio
už beržiukų, aną tai jau tikrai rasime.
Blogiau yra su pažeistomis antimis į
sparnus, kitų sutemus gal ir nepavyks surasti, teks dar kartą iš ryto paieškoti. Jei oras
gražus ir daug ančių, galima per trumpą
laiką, nuo pusvalandžio iki valandos, paleisti
daug šūvių, bet rezultatai, žinoma, pri-

Cyplė

vytauto knyvos nuotraukos

Kuodotoji antis

klausys nuo medžiotojo, nuo jo šalto laikimosi ir šūvių taikumo. Besikarščiuodami
paleidžiame veltui daug šūvių ir be reikalo
nubaidome antis. Be šunies tokia medžioklė
taip pat neįmanoma, nes susirinkti nušautas
antis, ypač vakare sutemus ir surasti sužeistąsias, pasislėpusias žolėse arba toliau nuplaukusias galima tik gero šunies pagelba.
Šauti į lekiančią antį reikia iš šono arba
bent kiek įkypiai iš užpakalio, nes ta kryptimi šratai geriau pramuša plunksnas, negu
iš priešakio. Ančių plunksnos ir pūkai, ypač
rudenį, yra labai tankūs ir sudaro nemažą
pasipriešinimą šratams, todėl vietoje vasarą
daugiausia vartojamų 3 mm arba Nr. 5 –
vokiečių numeracijos, rudenį geriau šaudyti
truputį stambesniais šratais – 31/4 mm arba
net 31/2 mm, (Nr. 4 ir 3).
Taikydami į lekančią pro šalį antį, neužmirškime, kad ji parodo mums tik taikymo
linijos kryptį. Prieš šaunant visuomet reikia
uždėti į priekį, žiūrint į atstumą ir lekiančios
anties greitį, 0,5–1 m, kartais žymiai daugiau.
Pripratęs medžiotojas instinktyviai pasirinks
kiekvienu atveju tinkamą atstumą. Daugiausia šūvių kaip tik prašaunama pro užpakalį
skrendančios anties, nes perdaug laikomasi
taikinio. Šitaip taikant į pačią antį, priešais
prašauti daug rečiau pasitaikys, nebent antis
staiga pasisuktų į šalį.
Paskutiniais metais beveik visur pastebimas ančių nykimas. Visokių čia gali būt
priežasčių. Kaip jau pradžioje minėjome,
daug išnaikinama prieš laiką jaunų nelekiančių ančiukų, be to, platūs valdžios vykdomi nusausinimo darbai ir privačios melioracijos savaime susiaurina ančių gyvenimo
plotus. Tad šiais laikais, kada kalbame apie
kitų medžiojamų žvėrių ir paukščių didesnę
priežiūrą ir apsaugą, nereikia pamiršti ir ančių.
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