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Spalio 4 d. Valstybinė saugomų teritorijų

tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų
fakultetu, kurio mokslus baigę studentai dažnai
įsidarbina ar atlieka praktikas saugomų teritorijų
sistemoje. Sutarties pasirašymo tikslas – aktyvus ir abipusis šalių bendradarbiavimas, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, vykdant
saugomų teritorijų sričiai aktualius mokslinius
tyrimus, keičiantis informacija, duomenimis.
Spalio 7 d. LAMMC Miškų institutas paminėjo 70-ies metų jubiliejų. Renginyje direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr.
M. Aleinikovas pristatė 10-ies metų instituto
pasiekimus, LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas apžvelgė svarbiausius vykdomus mokslinius
darbus. AM Miškų politikos grupės vadovas N.
Kupstaitis aptarė nacionalinės miškų politikos
aktualijas. Instituto darbuotojus pasveikino valstybinių ir privačių institucijų, nevyriausybinių ir
kitų organizacijų atstovai. (plačiau – 6 p.).
Spalio 11 d. prasidėjusiame Jungtinių Tautų
biologinės įvairovės konvencijos šalių susitikime
dalyvaujantis aplinkos viceministras D. Augutis
pabrėžė, kad Lietuvos klimato juostoje miškų ir
pelkių ekosistemos atlieka svarbiausią vaidmenį
saugant biologinę įvairovę ir kovojant su klimato
kaita. Tarptautiniame virtualiai vykstančiame
renginyje pasaulio aplinkos politikos lyderiai dalijasi nuomonėmis apie investicijas į biologinės
įvairovės išsaugojimą, atkūrimą ir darnų naudojimą. Aplinkos ministrai ir kiti aukšto lygio šalių
atstovai susitikime diskutavo apie Pasaulinės
biologinės įvairovės išsaugojimo po 2020 m.
darbotvarkę, Kartachenos biosaugos protokolo
įgyvendinimo po 2020 m. veiksmų planą, kuriuos planuojama patvirtinti 2022 m. pavasarį.
Spalio 11 d. Lietuvos zoologijos sode atidaryta naujoji veterinarijos gydykla ir karantino pastatas, o kapsulės įkasimo iškilmės pažymėjo būsimosios šilumą mėgstančių gyvūnų
buveinės statybų pradžią.
Kapsulę kartu su Seimo nariais A. Gedviliene, J. Urbanavičiumi, K. Starkevičiumi, K.
Mažeika, Kauno miesto meru V. Matijošaičiu
įkasęs aplinkos ministras S. Gentvilas pabrėžė,
kad atnaujintame zoologijos sode gyvūnams bus
sudarytos visavertės gyvenimo sąlygos.
Spalio 13 d. Vilniuje per dvišalį susitikimą Lietuvos aplinkos ministras S. Gentvilas ir Suomijos
užsienio reikalų valstybės sekretorius M. Anttonenas sutiko, kad šalyse ypač reikšminga dalis
siekiant klimato neutralumo priklauso nuo

miškų. Suomija užsibrėžusi bene didžiausią klimato neutralumo ambiciją iš visų industrinių
valstybių pasaulyje – anglies dioksido pėdsaką
sumažinti iki nulio nusiteikusi jau 2035 metais.
Lietuvos klimato neutralumo terminas, kaip ir
kitų Europos Sąjungos šalių, – 2050-ieji.
Spalio 14 d. Aplinkos ministerija kartu su
Šiaurės ministrų taryba organizavo apskritojo
stalo diskusiją, kurios metu ekspertai dalinosi
Šiaurės šalių žiniomis ir gerąja patirtimi, kuri
skatintų medienos ir organinių medžiagų įsisavinimą. Lietuvoje peržiūrimi gaisrinės saugos
reikalavimai, kad būtų galima plačiau naudoti
medieną ir kitas organines medžiagas visuomeniniuose pastatuose.
Spalio 14 d. Seimas pritarė AM parengtoms
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo
pataisoms, kurios neetatiniams inspektoriams
suteikia daugiau teisių ir skatina visuomenę aktyviau įsitraukti į aplinkosauginę veiklą. Išklausę
mokymo kursą bei išlaikę žinių patikrinimo testą,
neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai įgis
įgaliojimus 5 metams saugoti gamtą visoje Lietuvoje, atsisakoma perteklinės procedūros kasmet
pratęsti inspektoriaus galias. Buvusiems aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams testo laikyti nereikės.
Spalio 15 d. prasidėjo vilkų medžioklės 2021–
2022 m. sezonas, per kurį bus galima sumedžioti
190 vilkų. Toks limitas nustatytas atsižvelgus į
vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis,
rūšies apsaugos poreikius, apskaičiuotą vilkų
šeimų skaičių ir pastaraisiais metais jų padarytą
žalą ūkiniams gyvūnams.
Spalio 15 d. baigėsi nuo rugsėjo 15 d. iki
spalio 15 d. vykusi akcija „Medžioklė“, kurios
metu aplinkosaugininkai surengė 112 reidų,
patikrino 155 medžiotojus ir 329 transporto
priemones. Nustatyta 18 Medžioklės šalies teritorijoje taisyklių pažeidimų, 9 iš jų – šiurkštūs,
taip pat 42 kito pobūdžio pažeidimų. Reidai vyko
Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus, Kauno, Panevėžio,
Vilniaus ir Marijampolės regionuose. Juos organizavę Aplinkos apsaugos departamento
(AAD) pareigūnai iš pažeidėjų konfiskavo 2
transporto priemones, 4 šaunamuosius ginklus,
8 draudžiamus medžioklės įrankius ir 4 kitus
medžioklės įrankius. Padaryta žala gyvūnijai siekia 4,2 tūkst. eurų.
Spalio 15 d. Mažeikių muziejuje atidaryta
XIV tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys 2021“ dalyvių darbų paroda.

kronika

Šiemet konkursui darbus pateikė 103 fotografai
iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Irano, Ispanijos, Italijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos,
Serbijos, Šveicarijos ir Uzbekijos. Lietuvos
fotomenininkų sąjungos prizą pelnė Mahsa
Ahrabifard iš Irano, Lietuvos spaudos fotografų
klubo – Hikment Sadikhov iš Ažerbaidžano.
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos apdovanojimas atiteko lietuvių menininkui ir fotografui
Evaldui Griniui. Aplinkos ministerijos įsteigtas
prizas iškeliaus į Uzbekiją, fotomenininkui
Rusudan Khubutiya. Mažeikių r. savivaldybės
meras V. Macevičius apdovanojo Antonio Aragon Renuncio iš Ispanijos.
Spalio 18-24 d. vyko Klimato savaitė,
kurios tema „Kodas: raudona“. Raudona
spalva – ženklas, kad veiksmų dėl sparčiai
besikeičiančio klimato reikia imtis dabar. Trečius metus ją rengianti AM siekia atkreipti
visuomenės, verslo ir kitų suinteresuotų grupių dėmesį į aktualiausius klimato kaitos klausimus. Klimato savaitė prasidėjo aplinkos
ministro S. Gentvilo susitikimu su Davidu
Moranu, COP26 regioniniu ambasadoriumi
Europai, Centrinei Azijai, Turkijai ir Iranui.
Spalio 20 d. vykusiame Baltijos jūros apsaugai skirtos Helsinkio konvencijos šalių ministrų
susitikime aplinkos ministras S. Gentvilas kartu su užsienio kolegomis patvirtino atnaujintą
Baltijos jūros veiksmų planą. Jį patvirtino visos
devynios aplinkui Baltiją esančios valstybės
(Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Švedija) ir ES.
Planą prireikė atnaujinti, nes iki 2021m.
nepavyko pasiekti geros jūros būklės. Baltija
išlieka viena labiausiai užterštų pasaulio jūrų.
Helsinkio komisijos (HELCOM) Baltijos jūros
veiksmų planas – tai ambicinga priemonių
programa, apimanti visus jūros ekosistemos
elementus ir jų patiriamus poveikius.
Spalio 20 d. prieš 21 metus Lietuva kartu
su dar 17 valstybių Florencijoje pasirašė Europos kraštovaizdžio konvenciją. Tai vienintelis
tarptautinis susitarimas, kuris tiesiogiai skirtas Europos kraštovaizdžiui ir jo išsaugojimui.
Konvencijoje pabrėžiama susitarimų įvairiose srityse svarba siekiant apsaugoti kraštovaizdžio vertybes, jo įvairovę, skatinama
laikytis į ateitį orientuoto požiūrio priimant
sprendimus, kurie turi įtakos kraštovaizdžio
apsaugai, tvarkymui ar planavimui.
Spalio 20 d. VMT Miško sėklų ir sodmenų
kokybės skyriaus specialistai organizavo pa-

lyginamuosius-mokomuosius ąžuolo gilių
kokybinių rodiklių tyrimus VMU valdomų
miško medelynų specialistams, VMU Panevėžio regioninio padalinio medelyne. Juose
dalyvavo VMU Miško sėklų ir sodmenų skyriaus atstovai bei septynių regioninių padalinių
medelynų, kuriuose numatomas ąžuolo sodmenų auginimas, vadovai.
Spalio 20-22 d. vyko seniai užplanuotas
Lenkijos miškininkų sąjungos delegacijos susitikimas su Lietuvos miškininkų sąjungos nariais. Delegacijai vadovavo Lenkijos valstybinių
miškų Generalinės direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas miškų ūkio reikalams
Jan Tabor. Pirmąją vizito dieną svečiai lankėsi
VMU Kretingos RP, susipažino su miškininkų
atliktais darbais UNESCO paveldo objekte –
Kuršių nerijoje; antrają dieną vyko susitikimas
su Lietuvos miškininkų sąjungos atstovais;
trečiąją dieną diskutuota VMU Miškotvarkos
skyriuje apie mūsų šalyje įvykdytą valstybinių
miškų reformą, miškotvarkos klausimais.
Spalio 22 d. tarptautinė sertifikavimo
įstaiga „Bureau Veritas International“ išdavė
sertifikatą, kuriuo patvirtinama, jog Valstybinė
miškų tarnyba įsidiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri atitinka tarptautinio standarto ISO 14001:2015 reikalavimus.
Dokumentas pažymi, jog VMT leidimų
įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą išdavimas, miškų stebėsena, vidinės miškotvarkos projektų tvirtinimas, miškų valstybės
kadastro tvarkymas, informacinių sistemų diegimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD)
kiekio apskaita, konsultavimas ir informavimas,
nepriklausomų medienos matuotojų veiklos
priežiūra, nacionalinių genetinių išteklių valdymas, kitų viešųjų ir administracinių paslaugų
teikimas atitinka aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus.
Spalio 22 d. aplinkos ir kultūros ministrai
sutarė Trakų istorinį nacionalinį parką įtraukti
į bendrą saugomų teritorijų tinklą ir perduoti jo
pavaldumą iš Kultūros ministerijos Aplinkos
ministerijai. AM pertvarkant saugomų teritorijų administravimo ir plėtros priemones, šių
teritorijų tinklo dalimi taptų ir kompleksinis,
gamtos ir kultūros vertybių apsaugą užtikrinantis Trakų istorinis nacionalinis parkas.
Spalio 26 d. VMU paskelbė 2022 m. I
pusm. aukcionus pusmetinėms žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pirkimo–pardavimo sutartims sudaryti. VMU 2022 m. I

pusm. planuoja parduoti apie 642 tūkst. ktm
žaliavinės medienos ir apie 105,5 tūkst. ktm
miško kirtimo liekanų aukcione pusmetinėms
sutartims sudaryti. 2022 m. I pusm. aukcione
pusmetinėms sutartims sudaryti, VMU pasiūlys įsigyti 3 tūkst. ktm daugiau žaliavinės
medienos ir atitinkamai 53,5 tūkst. ktm daugiau miško kirtimo liekanų nei 2021 m. I pusm.
aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti.
Didmeninėje prekyboje žaliavinė mediena
ir miško kirtimo liekanos bus parduodamos
aukcione Elektroninėje medienos pardavimų
sistemoje (EMPS), kurią administruoja UAB
„Baltpool“. 2022 m. I pusm. aukciono pusmetinėms sutartims sudaryti pradžios laikas
2021 m. lapkričio 19 d. 12 val., aukciono pabaigos laikas 2021 m. lapkričio 24 d. 12 val.
Spalio 31 d. Škotijos sostinėje Glazge
prasidėjo Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija COP26, į kurią susirinko 197 šalių atstovai. Pasaulio politiniai lyderiai, mokslininkai
ir aktyvistai turi didelių lūkesčių, kad konferencijoje šalys pristatys padidintus individualius įsipareigojimus mažinant CO2 emisijas iki
2030 m. Tikimasi, kad šis susitikimas, kuriame turėtų būti priimtas planetos gelbėjimo
planas, bus toks pats reikšmingas, kaip 2015 m.
Paryžiaus susitarimas.
Lūkestį susitarti sustiprina tikrovė gamtoje: būtent 2021-ieji pasižymėjo katastrofomis
ir rekordais, kokių pasaulis dar neregėjo – tai
49,6 laipsnių kaitra Kanadoje, visa griaunantys potvyniai Vokietijoje ir pan. Į didžiausią
pasaulyje diplomatinį renginį atvyko didžiųjų
valstybių lyderiai, apie 25 tūkst. dalyvių.
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aktualijos

Miškų institutas paminėjo
70 metų veiklos sukaktį
K

aune š. m. spalio 7 d. vyko LAMMC
Miškų instituto 70-ies metų jubiliejaus minėjimas. Miškų instituto darbuotojus
bei atvykusius svečius pasveikino Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas, kuris taip pat
pristatė svarbiausius LAMMC vykdomus
mokslinius darbus.
Pasveikinęs svečius, direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas trumpai apžvelgė instituto istoriją bei papasakojo apie pastarųjų 10-ies metų pasiekimus.
Miškų institutas įkurtas 1950 m. Kaune, vėliau
perkeltas į Girionis Kauno r. Institutas įkurtas
vykdyti fundamentinius ir taikomuosius miškotyros ir aplinkotyros tyrimus. Nuo 2010 metų Miškų institutas yra Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centro struktūrinis padalinys.
Pagrindinės LAMMC Miškų instituto
mokslinės veiklos kryptys yra: I. Dirvožemio
fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų
mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas. II. Miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų
plėtojimas, naujų augalų kūrimas. III. Miško
augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę
ir produktyvumą lemiančių miškininkystės
sistemų modeliavimas. IV. Miško augalų
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Sveikinimo žodį taria LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas

mikrobiologijos, patologijos, patogenezės
kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksikologijos tyrimai. V. Miško augalų produktų
perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas ir optimizavimas. VI. Miško ekosistemų
tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis.
VII. Miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių
ir ekonominių problemų tyrimai miškų ūkio
politikai formuoti. Nuo 2012 m. institute
vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos: augalų patoogija ir apsauga; dirvožemio kokybė ir produktyvumas; genetika ir selekcija.
Instituto veiklai vystyti valstybė kasmet
skiria finansavimą (2010 m. – 353 tūkst. EUR,

2020 m. – 617 tūkst. EUR). Bendras Miškų
instituto finansavimas pastarąjį dešimtmetį
išliko beveik vienodas (2011 m. – 1415 tūkst.
EUR, 2012 m. – 1411 tūkst. EUR, 2020 m. –
1436 tūkst. EUR). 2020 m. duomenimis, institute dirbo 32 mokslininkai (2010 m. – 22), 3
kiti mokslo darbuotojai (4), 13 doktorantų (10),
14 techninių mokslinių padalinių darbuotojų
(22) bei 12 darbuotojų administracijoje ir
aptarnaujančiuose padaliniuose (22).
Nuo 2011 m. Miškų institute apgintos 23
daktaro disertacijos. Dr. (HP) Alfas Pliūra ir
dr. Kęstutis Armolaitis yra LMA tikrieji nariai, o dr. Diana Marčiulynienė – LMA Jaunosios akademijos vicepirmininkė.

LR Seimo atminimo dovaną įteikė J. Urbanavičius

Praėjusiais metais instituto mokslininkai
paskelbė 25 mokslines publikacijas leidiniuose,
turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje
Clarivate Analytics Web of Science. 2010–
2020 m. leidiniuose su didžiausiais IF (Impact
Factor) rodikliais paskelbta 10 publikacijų.
Miškų instituto mokslininkai nuolat dalyvauja tarptautiniuose (ES 6BP, INTERREG
IVC, LIFE, EFICEEC, COST ir kt.) ir nacionaliniuose projektuose.
M. Aleinikovas pabrėžė, kad Aplinkos
ministerija per 10-metį užsakė 50 mokslinių

aktualijos

Sveikina LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius (dešinėje)

tvarumo pokyčius, kuriuos lemia dabartiniai
pasauliniai pokyčiai; Sukurti aukšto lygio biotechnologinius tyrimus miško augmenijos srityje; Plėtoti diversifikuotą ir daugiafunkcinę
miškininkystę; Tirti miško žaliavų vertės grandines, skatinti miškininkystės sektoriaus bioekonomikos plėtrą.

AM padėka - I. Varnagirytei-Kabašinskienei

tiriamųjų, o Valstybinių miškų urėdija – 24
užsakomuosius mokslinius darbus. Taip pat
bendradarbiaujama su VMT, UAB „Euromediena“, KB „Jungtiniai miškai“ ir kt.
Per šį laikotarpį renovuotas pastatas: apšiltintos Miškų instituto administracinio pastato sienos bei perdanga po neapšiltinta stogo
dalimi; renovuota šildymo sistema, pakeisti
vamzdynai, radiatoriai, sumontuota vėdinimo
sistema su rekuperatoriumi bei įrengtos naujos apšvietimo ir elektros sistemos; pakeistos nestandartinės lauko durys ir dalis langų.
Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriuje pilnai sukomplektuota DNR tyrimų laboratorija,
įkurta Plantacinės miškininkystės laboratorija.
Ateityje Miškų institutas numato tokią
mokslinę veiklą: Vystyti genetiškai patobulintą
miško augmeniją, pritaikytą ateities klimatui,
patenkinti žaliavinių miško medžiagų poreikius; Vystyti stabilias miško ekosistemas, atsparias įvairiems biotiniams sutrikimams;
Analizuoti miškų ekosistemų ir medynų

Aplinkos ministerijos Miškų politikos
grupės vadovas Nerijus Kupstaitis aptarė nacionalinės miškų politikos aktualijas. Jis sakė,
kad šiandieninė situacija Lietuvos miškų politikoje sudėtinga, bet nevienareikšmiška. Lietuvos įsipareigojimai tarptautiniu ir ES mastu
vis labiau veikia visą miškų sektorių. Auga
šalies politikų dėmesys miškams ir miškų
ūkiui – galimybės tarpsektoriniams sprendimams, bet rizika miškų politikos stabilumui ir
veiksmų tęstinumui. Keičiasi visuomenės lūkesčiai miškams, didėja visuomenės ir atskirų
jos grupių noras dalyvauti miškų politikoje
– poreikis atviresnėms ir platesnėms diskusijoms, aiškesnei ir suprantamesnei informacijai
apie miškus, miškų pedagogikai.
N. Kupstaitis pabrėžė, jog labai svarbus
miškų mokslo vaidmuo miškų politikoje, nes
auga tarpdisciplininių su miškais susijusių
mokslinių tyrimų ir projektų ne tik poreikis,
bet ir svoris. Didėja poreikis labiau koordinuotiems, išplėtotiems ir aukštesnės kokybės
miškų politikos moksliniams tyrimams nacionaliniu mastu bei poreikis surasti instrumentus geresnei sąveikai ir bendradarbiavimui
tarp miškų politikos tyrėjų ir miškų politikos
sprendėjų. Būtina ieškoti instrumentus geres-

nei sąveikai ir bendradarbiavimui tarp miškų
politikos tyrėjų ir miškų politikos sprendėjų.
Jubiliejaus proga Miškų instituto darbuotojus pasveikino žemės ūkio ministras Kęstutis
Navickas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjas Tadas Juknevičius,
LR Seimo narys Justinas Urbanavičius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas prof.
habil. dr. Zenonas Dabkevičius, Valstybinės
miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė,
Valstybinės miškų tarnybos direktorius Karolis Mickevičius, VDU ŽŪA MEF dabartinis ir
buvęs dekanai prof. dr. Vitas Marozas ir prof. dr.
Edmundas Bartkevičius, KMAIK direktorius
dr. Vaidotas Lygis, LMS prezidentas dr. Vidmantas Verbyla, kitų institucijų atstovai.
Iškilmingo minėjimo metu įteiktos padėkos Miškų instituto darbuotojams:
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
– dr. Dianai Marčiulynienei, dr. Alfui Pliūrai,
dr. Valdai Araminienei.
LR Seimo – dr. Vidui Stakėnui, dr. Virgilijui Mikšiui, dr. Virgilijui Baliuckui.
LR aplinkos ministerijos – dr. Ivetai Varnagirytei-Kabašinskienei, dr. Jūratei Lynikienei, dr. Mariui Aleinikovui.
LR žemės ūkio ministerijos – dr. Artūrui
Gedminui, dr. Vaidai Sirgedaitei-Šėžienei, dr.
Kęstučiui Armolaičiui.
LAMMC – dr. Jonui Žiaukai, dr. Benui
Šilinskui, dr. Ritai Verbylaitei, dr. Raimundui
Petrokui, Angelei Gustainienei, Rasai Mašalaitei, Birutei Gervienei, Odetai Skaisgirienei.
MG inf.

Padėkos įteiktos (iš kairės) V. Sirgedaitei-Šėžienei, A. Gedminui, V. Araminienei, V. Stakėnui, A. Pliūrai ir daugeliui kitų Miškų instituto darbuotojų
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Netrikdomi žmogaus veiklos
miškai ir jų ištekliai
Prof. Andrius kuliešis
Miškai kartu su daugybe atliekamų funkcijų, teikiamų žaliavų ir paslaugų yra žymios dalies augalijos ir gyvūnijos namai.
Pastaruoju metu, intensyvėjant miškininkystei, miško naudojimui Europoje, o ir visame pasaulyje auga susidomėjimas
natūraliais miškais, natūraliu miškų formavimuisi, jų išsaugojimu, tokių miškų apskaita. Moksliniuose straipsniuose
dažnai nagrinėjami šių miškų apibrėžimai (Barredo et al. 2021), jų paplitimas pagal šalis (Sabatini et al., 2018), tokių
miškų išsaugojimo, jų vaidmens išsaugant bei didinant biologinę įvairovę klausimai (Parviainen et al., 2000). Tarp aktualių
klausimų – kiek tokių miškų turime ir kiek jų reiktų turėti. Visi šie klausimai yra svarbūs ir mums, ypač nagrinėjant
saugomų teritorijų plėtrą, miškų tvarkymo režimus saugomose teritorijose.
Europos miškai. Nagrinėjant miškus
su griežtai ribojamu ūkininkavimo režimu
Europoje dažnai yra naudojamos įvairios, gana skirtingos sąvokos, kaip antai – „pirminiai
miškai“ (primary), „sengirės“ (old growth),
„neliesti“ (virgin), „žmogaus netrikdomi“
(undisturbed by man) miškai ir kiti įvairūs
jų sinonimai. FAO, Europos miškai, Europos komisija, Karpatų konvencija, Biologinės
įvairovės konvencija yra pateikę tokių miškų
apibrėžimus, leidžiančių susivokti šių miškų
įvairovėje. Labiausiai tarpusavyje yra suderinti FAO ir Europos miškų (Ministrų
konferencijos Europos miškams išsaugoti)
apibrėžimai, pagal kuriuos šalys kas 5 metai
teikia duomenis pasaulinei ar Europos miškų apskaitoms.
„Pirminiai“ (yra ir antriniai) miškai pagal FAO (2018) apibrėžimą yra natūraliai
atsikūrę ir susiformavę iš vietinių medžių
rūšių pakankamai dideliame plote, augantys be žmogaus veiklos pėdsakų, su žymiu
negyvos medienos kiekiu. Europos miškai
(2015) labai panašaus turinio miškus priskiria „žmogaus netrikdomiems miškams“.
„Sengirės“ Biologinės įvairovės konvencijoje apibrėžiamos kaip medynai pirminiuose
ar antriniuose miškuose, turinčiuose senų
pirminių miškų rūšinę sudėtį, struktūrą ir
atitinkamai besiskiriančiuose nuo jaunesnių
„pirminių“ miškų, pirmoje eilėje amžiumi,
dvigubai ar daugiau viršijančiu normalios
apyvartos miškų amžių bei pasižyminčių
gausiu negyvos medienos kiekiu. „Neliesti
miškai“ Karpatų konvencijoje apibrėžti kaip
natūralūs, tiesiogiai nepaveikti žmogaus
veiklos, susiformavę iš vietinių medžių rūšių su būdingomis vietinei ekosistemai pagal sudėtingumą, struktūrą ir įvairovę bu8
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veinėmis. Iš pateiktų apibrėžimų seka, jog
„pirminiai“ natūralūs miškai Europoje galėjo
išlikti ypatingomis sąlygomis, sunkiai pasiekiamose vietovėse, dažniausiai mažo ploto.
Miškų natūralumą tyrinėjęs S. Karazija (2005) išskyrė 6 natūralumo kategorijas
– nuo neliestų miškų iki plantacijų, nustatė
tipingus jų požymius, galimybę pasireikšti
tam tikro laipsnio natūralumui. Tuo pačiu
metu Buchwald (2005), įvertinęs miškų įvairovę pagal jų natūralumo laipsnį, suskirstė
miškus į 10 kategorijų nuo visiškai neliestų
iki eksploatuojamų bei plantacijų, panašių
į natūralius. Atsižvelgiant į tai, jog Europoje labai anksti pradėtas miškų vertimas
žemės naudmenomis ir į tai, jog pastaruosius šimtmečius miškai buvo intensyviai
naudojami, Europoje neišliko labai aukšto
natūralumo miškų, dėl ko trys aukščiausio
natūralumo miškų kategorijos, kaip pripažino
Buchwald, yra daugiau teorinės, netaikytinos
Europoje. Buchwald (2005) Europos saugomus miškus pagal mažėjantį jų natūralumą
siūlo skirstyti į „artimus neliestiems“ (near
virgin, apimant kuo ilgesnį laikotarpį), „sengires“ (old growth), „ilgai neliečiamus“ (long
untouched), „naujai neliečiamus“ (newly
untouched), formuojamus iš antrinių miškų
t. y. tikintis turėti neliestus miškus tolimoje
perspektyvoje. Taip pat išskiriami antriniai,
„specialiai ūkininkaujami miškai“ (specially
managed forest).
Europos miškų apskaitoje griežto reži-mo
saugomi miškai yra traktuojami kaip „netrikdomi žmogaus veiklos“, pasaulinėje apskaitoje tie patys miškai – kaip „pirminiai“ miškai.
Pagal Europos miškų paskutinės apskaitos
duomenis, 2020 m. Europoje bu-vo 227 mln.
ha miškų, iš jų „netrikdomų žmogaus veik-

los“ – 4,7 mln. ha (2,1 proc.). Patys didžiausi
žmogaus veiklos netrikdomų miškų plotai
yra sukoncentruoti trijose Europos valstybėse: Švedijoje (2,1 mln. ha), Bulgarijoje
(0,7 mln. ha), Gruzijoje (0,5 mln. ha), iš viso
3,3 mln. ha. Tai reiškia, jog likusioje Europos
dalyje augantiems 192,4 mln. ha miškų tenka 1.4 mln. ha (0.7 proc.) arba beveik du kartus mažesnis jų santykinis plotas lyginant
su Lietuvos I-os grupės miškų – aukščiausio
natūralumo lygmens miškų ploto dalimi.
Europos natūralūs pirminiai miškai ir
sengirės yra mažo ploto su mažomis išimtimis
(Barredo et al., 2021). Medianinis pirminių
Europos miškų plotas yra 50 ha. Pirminių
buko medynų ar sengirių minimalus plotas
yra tarp 20–25 ha. Rumunija sengirėms yra
nustačiusi minimalų 20 ha ploto slenkstį.
Dauguma pirminių miškų ir sengirių yra
susiformavę sunkiai prieinamose, kalnuotose,
pelkėtose mažo produktyvumo augavietėse,
ypač Skandinavijos šiaurėje.
Lietuvos miškai. Griežtai saugomi Lietuvos miškai yra įteisinti, priskiriant juos
I grupės – rezervatiniams miškams. Daugumoje jų ūkinė veikla buvo nutraukta prieš
30–60 metų. Taikant Buchwaldo klasifikaciją
– tai „antriniai naujai, o atskirais atvejais,
ilgai neliečiami miškai“. Tikėtina, jog palaipsniui jie įgys vis aukštesnį natūralumo
laipsnį. Pagal 2021 01 01 miškų apskaitą
rezervatiniai Lietuvos miškai užima 27,3
tūkst. ha miško žemės, kurios 26,1 tūkst. ha
yra apaugę mišku. Didžiausią neapaugusių
mišku plotą sudaro technologinės paskirties
žemės (417 ha), laukymės (470 ha), taip pat
miško aikštės (124 ha). Tarp medynų 11 proc.
yra kultūrinės kilmės, neaukšto natūralumo

laipsnio. Be to valstybiniams rezervatams
priskirti ne miško žemės plotai, ypač pelkių
– 7,4 tūkst. ha, vandenų – 1,1 tūkst. ha.
Lietuvos rezervatai yra dviejų lygmenų: 4
valstybiniai, funkcionuojantys savarankiškai,
o 36 – kitų saugomų teritorijų sudėtyje, iš jų
9 nacionaliniuose parkuose, 24 – regioniniuose parkuose, 2 – biosferos rezervate ir
viena rezervatinė apyrubė. 4 valstybiniai
rezervatai apima 16,8 tūkst. ha miško žemės
t. y. 61 proc. viso rezervatų ploto. Vidutinis valstybinių rezervatų plotas 4,2 tūkst.
ha (nuo 2,4 iki 8,7 tūkst. ha). 12 rezervatų,
išskirtų nacionaliniuose parkuose, biosferos
rezervate ir rezervatinė apyrubė apima 5,3
tūkst. ha (nuo 99 iki 1568 ha). 24 rezervatai
– regioniniuose parkuose apima 5,2 tūkst.
ha miško žemės plotą (nuo 11 iki 1053 ha).
Tarp medynų Lietuvos rezervatuose vyrauja
pušynai (62 proc.), beveik dvigubai viršydami
pušynų dalį Lietuvos miškuose. Pušynai valstybiniuose rezervatuose sudaro 72 proc., kai
kituose – 55 proc. jų ploto. Didžiojoje dalyje
valstybinių rezervatų miškų, išskirtų apie
didžiąsias šalies aukštapelkes, vyrauja žemo boniteto pušynai. Didesniu laipsniu, nei
vidutiniškai šalies miškuose, rezervatuose
yra atstovaujami juodalksnynai. Gerokai mažiau, nei visos šalies miškuose rezervatuose

yra atstovaujami eglynai, beržynai ir drebulynai (1 lent.).
Rezervatuose augantys medynai labiausiai iš šalies miškų išsiskiria pagal vidutinį
amžių. Daugumos rezervatuose augančių
medžių rūšių medynai yra 1,5–1,9 karto
vyresni už visos šalies medynus. Nuo šios
taisyklės nukrypsta pušynai. Lietuvos pušynai pasižymi dideliais bręstančių–brandžių
ir palyginti mažais jaunuolynų plotais, dėl ko
jie mažai tenusileidžia rezervatinių pušynų
amžiui – pušynų, augančių rezervatuose,
vidutinis amžius yra didesnis už visos Lietuvos pušynų amžių nepilnus 1,2 karto.
Pušynai taip pat išsiskiria žymiai žemesniu bonitetu, kas yra susiję su vyraujančiomis ypač valstybiniuose rezervatuose
pelkinėmis augavietėmis. Žemesniais bonitetais pasižymi ir beržynai su juodalksnynais, taip pat paplitę pelkinėse augavietėse (1
lent.). Kitų medynų, augančių rezervatuose,
bonitetinės klasės lyginant su visos šalies
medynų bonitetinėmis klasėmis skiriasi ±0,4
klasės ribose.
Rezervatuose augančių medynų, skalsumas yra 0,05 vnt. mažesnis nei vidutiniškai
šalies medynų. Ypač mažesni yra pušynų
(0,09), juodalksnynų (0,06) skalsumai. Vidutiniai daugelio medžių rūšių medynų

1 lentelė. Lietuvos rezervatinių I grupės ir visų šalies miškų charakteristikų palyginimas, 2021 01 01

2 lentelė. Lietuvos rezervatinių I grupės miškų pasiskirstymas pagal medynus, amžių, bonitetą

nijolės kuliešienės nuotrauka
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„Pražydo“ Dubravos rezervatinės
apyrubės aukštapelkė

augančių rezervatuose, išskyrus pušynus,
tūriai yra žymiai didesni už šalies medynų
vidutinius tūrius (1 lent.). Didesnius tūrius
lemia didesnis medynų amžius. Rezervatiniai pušynai žymiu laipsniu išplitę žemo
našumo augavietėse, skirtingai nuo kitų
medžių rūšių pasižymi beveik 100 m3/ha
mažesniais vidutiniais tūriais.
Tolygiausiai visuose rezervatuose sutinkami beržynai – 36 iš 40 ir juodalksnynai –
33 iš 40 rezervatų. Drebulynai ir ąžuolynai
sutinkami pusėje ar net mažesnėje rezervatų
dalyje (2 lent.). Beveik visi medynai (71–92
proc.), išskyrus ažuolynus yra sukoncentruoti 61–100 metų amžiaus diapazone.
51 proc. ąžuolynų patenka į 101–140 metų
amžiaus grupę ir 43 proc. – į vyresnių nei
140 metų medynų grupę. Beveik pusė visų
medynų (48,4 proc.) yra vidutinio boniteto
– iki III klasės imtinai. Žemesnio nei III
klasės medynus sudaro išimtinai pušynai
(79,7 proc.) ir tik labai nežymi dalis beržynų
(4,4 proc.) ir juodalksnynų (2,7 proc.). 3,3
tūkst. ha pušynų yra vidutinės ir aukštesnės
bonitetinės klasės, t. y. pakankamai, lyginant
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vytauto knyvos nuotrauka

su kitų medžių rūšių medynais, reprezentuoja šalies mineraliniuose dirvožemiuose augančius šalies pušynus.
Norint atsakyti į klausimą, kaip reiktų tvarkyti esamus ir plėsti naujai padidinto natūralumo miškus, reiktų
išanalizuoti turimų rezervatinių miškų panaudojimą pagal
tiesioginę paskirtį. Natūraliai besiformuojantys, rezervatiniai miškai yra svarbūs dviem aspektais: 1) miškininkystės
– siekiant nustatyti kaip vyksta natūralaus medynų formavimasi procesas, kaip jis gali būti panaudotas taikant artimo gamtai ūkininkavimo modelį, kaip jų našumas skiriasi
nuo ūkininkaujamuose miškuose pasiekiamo našumo ir 2)
ekosistemų apsaugos aspektu – kaip šie „namai“ pasitarnavo
biologinės įvairovės palaikymui bei gausinimui, kaip kinta
vertingų, retai sutinkamų saugomų rūšių įvairovė, gausa,
kokios vertybės juose tarpsta. Planuojant rezervatinių miškų
plėtrą, jų išėmimą iš miškų, naudojamų medienos gavybai,
svarbu įvertinti esamų rezervatinių miškų panaudojimo
pagal paskirtį efektyvumą. Tai leistų atrinkti rezervatams,
formuojamoms sengirėms tinkamus miškus pagal rūšinę
sudėtį, augavietes, sąlygas, amžių. Dar efektyvesnė būtų
tokių miškų plėtra, jei pretendentai į rezervatinius miškus
būtų iš anksto ištirti, nustatytos juose ypač vertingų rūšių
buveinės. Iki tol, kol nėra atsakyta į klausimą apie esamų
rezervatinių miškų panaudojimo pagal paskirtį efektyvumą,
naujų rezervatinių miškų steigimas būtų nepagrįstas išteklių
švaistymas. Labai svarbus rezervatinių miškų tvarkymo
elementas – jų monitoringas, galintis padėti įvertinti jų
tvarkymo efektyvumą, Lietuvoje jei ir vykdomas, tai nesistemingai ir tik viename kitame objekte. Tad vienas iš
prioritetinių darbų prieš plečiant rezervatinių miškų tinklą
Lietuvoje, būtų – įvertinti esamų rezervatinių miškų panaudojimo efektyvumą tiek miškininkystės, tiek ir ekosistemų
biologinės įvairovės išsaugojimo aspektais.
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VMU paskelbė
architektūrinio
projekto pirkimą
V

alstybinių miškų urėdija paskelbė administracinio pastato Pylimų
kaime, Vievio seniūnijoje, architektūrinio projekto pirkimą ir pakvietė architektus dalyvauti konkurse bei teikti savo idėjas, kaip galėtų atrodyti
pagrindinis miškininkų biuras pušyno apsuptyje, atspindintis miškininkystės
tradicijas bei vertybes.
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas atkreipė dėmesį, kad svarbios institucijos iškėlimas iš didžiausio administracinio centro Vilniaus suteikia stimulą
regionui. „Pažadas miškų urėdiją paversti regionine įmone įgyvendinamas
– centrinė būstinė kraustosi į Vievį. Tikiuosi, pats administracinis pastatas
bus medinės statybos proveržio pavyzdys, žymintis medinių konstrukcijų
sugrįžimą į Lietuvos statybas“, – sakė aplinkos ministras.
„Po miškų urėdijų reformos įmonė praėjo pokyčių laikotarpį, šiuolaikiškos
įmonės pamatai jau padėti, todėl siekiame turėti centrinį biurą, kuriame toliau puoselėtume miškininkystės tradicijas, galėtume pakviesti visuomenę
susipažinti su mūsų veiklos istorija, turėti ne tik darbo erdves, bet erdves ir
bendroms darbuotojų bei visuomenės veikloms. Biuro kompleksas bus statomas pušų apsuptyje, todėl tikime, kad konkurse dalyvaujantys architektai
atsižvelgs į vietos išskirtinumą bei įmonės veiklos specifiką – tai puiki erdvė
ir galimybė atskleisti savo kūrybiškumą“, – sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė.
Pasak jo, urėdija tikisi, kad architektai susidomės šiuo konkursu ir pateiks
savo vizijas, nes tai unikali galimybė gamtoje integruoti modernų pastatą, išieškoti formas, integruoti medžius, naudoti tvarias medžiagas, modernias technologijas ir atsinaujinančios energetikos sprendimus. Architektų pasiūlymus
vertins sudaryta komisija, architektūrinio projekto pirkime, kaip įprasta tokiuose konkursuose, numatytos trys prizinės vietos. Laimėtojas, kurio darbas bus
pasirinktas, rengs ir techninį darbo projektą. Architektūrinio projekto pirkimo
vokų atplėšimas planuojamas sausio 11 d.
V. Kaubrė pabrėžė, kad Valstybinių miškų urėdija yra trečia pagal dydį
valstybės valdoma įmonė, tačiau jos reforma vyko vėliausiai. „Investavome
į technologijas, procesų centralizavimą, naują techniką bei darbo priemones. Suprantame, kad turime investuoti ir į modernų biurą, kas užtikrintų ir
mažesnius biuro išlaikymo kaštus bei investicijų atsipirkimą ilguoju periodu,
padėtų pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos darbuotojų – konkurencija
darbo rinkoje didelė ir darbuotojai vertina ne tik įmonę, bet ir pačią darbo vietą.
Stebime kolegų miškininkų planus ir kitose šalyse – taip pat matome investicijas į šiuolaikiškus biurus, tvarias medžiagas, atsinaujinančių išteklių naudojimą,
atvirumą su visuomene kuriančias erdves“.
Į naują centrinę būstinę persikeltų visi centrinės administracijos darbuotojai, šiuo metu įsikūrę Vilniuje ir Kaune – iš viso apie 180 žmonių – ne tik
miškininkai, bet ir daug bendrųjų kompetencijų specialistų. Planai įkurdinti
VMU biurą Vievio seniūnijoje perėjo į įgyvendinimo etapą Vyriausybės nutarimu urėdijai perdavus Turto bankui priklausiusią ir nenaudojamą buvusią
moksleivių stovyklą šalia Vievio. Nauja centrinės administracijos būstinė čia
galėtų įsikurti po ketverių metų. Vertinant būstinės vietą, buvo atsižvelgta ir
į tai, jog VMU – viena regioniškiausių Lietuvos įmonių, turinti 26 regioninius padalinius, todėl būstinė Vievyje šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda
ir kitų svarbių kelių susikirtimo taps patogesnė susisiekiant su regioniniais
įmonės padaliniais. Jau dabar dalis VMU darbuotojų į darbą Vilniuje kasdien
važinėja iš Kauno, Alytaus.

Valstybinių miškų urėdijoje

Žievėgraužis tipografas pakenkė eglynams
alstybinių miškų urėdijos miškininkai, vykdydami miško priežiūros ir
apsaugos darbus, išžvalgė net 113000 ha pagal amžių ir rūšinę sudėtį atrinktų Lietuvos
miškų ir beveik 70000 ha aptiko žievėgraužio
tipografo apniktų medžių židinius.
„Atsižvelgiant į besikeičiantį klimatą, šiltėjančius orus, kurie šiais metais buvo palankūs
žievėgraužio tipografo plitimui, atlikome didžiulį darbą žvalgydami medynus. Didžiausią
nerimą mums, miškininkams, kelia tai, kad
jeigu anksčiau Lietuvoje susiformuodavo dvi
šio medžių kenkėjo generacijos, tai šiais metais
jų susiformavo ir dar viena seserinė generacija.
To neprisimena net ilgamečiai miškininkai,
todėl šiai dienai kenkėjai apniko didelį eglių
plotą ir turime kuo skubiau imtis veiksmų, kad
ir kitais metais šis pavojingas kenkėjas neplistų“,
- sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė.
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. Laiku
neatlikus kirtimų ir nepašalinus apniktų
medžių, kitais metais bus kelis kartus daugiau kenkėjų sunaikintų medžių.
Didžiausi užpultų eglių plotai aptikti
Rokiškio, Ukmergės, Trakų, Telšių, Nemenčinės ir Anykščių, Varėnos regioniniuose
padaliniuose. Kenkėjo žvalgymą apsunkina
ir tai, kad žievėgraužis tipografas medžius
pradėjo pulti viršūnėse, todėl tapo sunkiau
pastebimas.
„Susitelkti kovai prieš medžių kenkėjus
turime ne tik mes, bet ir privačių miškų savininkai, kurie turi įvertinti savo miškus ir laiku
imtis priemonių prieš žievėgraužio tipografo
plitimą. 2019-2020 m. dėl šio kenkėjo Lenkija,
Vokietija ir Čekija turėjo iškirsti milijonus kub.
m. medžių, kad sustabdytų daug žalos Europos
miškams darantį kenkėją“, - sakė V. Kaubrė.
Žievėgraužis tipografas – pavojingas medžių liemenų kenkėjas, kuris, esant palankioms
klimato sąlygoms, ima sparčiai daugintis. Sparčiausiai ir gausiausiai žievėgraužis tipografas
vystosi karštomis ir sausomis vasaromis, kai
oro temperatūra pasiekia apie 29 laipsnius,
todėl šiais metais jam vystytis buvo itin tinkamos sąlygos. 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.
Žievėgraužio tipografo lervos maitinasi pažeistų medžių karnienos audiniu ir po stora gyvų
medžių žieve formuoja tunelius.
VMU miškininkai kasmet stebi spygliuočių medynus, kad laiku pašalintų žalias vėjo
nulaužtas ir išverstas egles bei šių liemenų
kenkėjų šviežiai apniktas dar žalias egles.
Ypatingas dėmesys yra skiriamas medynams,
esantiems šalia ankstesniais metais buvusių
židinių. Žievėgraužio tipografo monitoringui
naudojamos specialios šių kenkėjų gaudyklės,
kurios leidžia prognozuoti kenkėjų gausą – tai
gaudyklės su feromoniniu masalu, naudojamos žievėgraužių tipografų nedidelėms populiacijoms sugaudyti ir jas stebėti.
Lietuvoje fiksuojamos 2 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. Jei žiemos ir toliau šiltės, 3 generacijos išsivystymo galima tikėtis ir Lietuvoje.
Parengta pagal VMU inf.

vmu archyvo nuotraukos
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miškininkystė

Šaltalankinė musė
bangos grigaliūnaitės nuotraukos

Dr. BANGA GRIGALIŪNAITĖ, dr. ANTANAS matelis
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

Šaltalankinės musės pažeistos uogos

Sveikos šaltalankių uogos

Šaltalankinė musė (Rhagoletis batava), dvisparnių (Diptera) būrio margasparnių (Tephritidae) šeimai priklausantis vabzdys. Pirmą kartą šio vabzdžio pažeistų uogų aptikome Vilniaus universiteto botanikos sode 2011 m. ir 2013 m. ant pamiškėse augančių šaltalankių.
Šaltalankinė musė būdinga Azijos šiauriniams kraštams, natūraliai paplitusi Kinijos Šiaurėje,
Mongolijoje, Rusijos Sibire, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, beveik visoje Lietuvos
teritorijoje. Ypač šaltalankinė musė plinta ekologiniuose šaltalankynuose. Mūsų krašte pirmieji
suaugėliai pasirodo liepos pradžioje ir masiškai skraido visą mėnesį iki rugpjūčio. Per keliolika
dienų jie lytiškai subręsta. Šaltalankinės musės yra iki 5 mm ilgio, gelsva galva, žaliomis akimis,
tamsiomis juostomis dryžuotais permatomais sparneliais. Musės poruojasi ir masiškai deda plika
akimi nepastebimus kiaušinėlius ant šaltalankių uogų. Nustatyta, kad viena patelė gali padėti nuo
30 iki 200 kiaušinėlių. Kiaušinėlių vystymasis trunka iki 10 dienų, o išsiritusių lervų – iki keturių
savaičių. Lervos iki 6 mm ilgio dažniausiai išsirita tamsiu paros metu ir įsiskerbusios į šaltalankių
uogas maitinasi jų minkštimu. Uogos minkštėja, pradeda pūti, ištykšta, krenta. Rugsėjo pradžioje
iš nukritusių uogų išlindusios lervos skverbiasi į žemę 1–2 (5) cm gylyje. Čia susiformuoja 2 mm
skersmens ir iki 4 mm ilgio cilindriškos gelsvos lėliukės (puparijai). Puparijai žiemoja dirvoje,
kurioje gali išbūti iki 10 mėnesių. Tokiu būdu puparijai žemėje būna iki vasaros. Palankiomis
sąlygomis prasideda naujas šaltalankinės musės gyvenimo ciklas. Pirmasis suaugusių muselių
pasirodymas priklauso nuo oro ir dirvožemio temperatūros žiemą, pavasarį ir vasaros pradžioje.
Esant šiltiems orams šaltalankinių musių populiacijos būna labai gausios.
Šaltalankinė muselė vystosi po tuo pačiu augalu, išsiritusi ji skrenda ne toliau kaip iki kito
gretimo krūmo. Tad šaltalankynuose kenkėjas plinta židiniais ir gali padaryti labai didelių derliaus nuostolių. Cheminėmis apsaugos priemonėmis šaltalankinės musės retai naikinamos, nes
iš šaltalankių uogų gaminami ekologiški produktai ir spaudžiamas vaistinis aliejus. Jas galima
gaudyti geltonos ar oranžinės spalvos lipniomis gaudyklėmės, bet į tokias gaudykles pakliūva ne
tik muselės, bet ir naudingi vabzdžiai, net bitės. Patikimiausias apsaugos būdas – dirvos purenimas prie šaltalankių krūmų, sugrėbiami lapai ir nukritusių uogų išnaros. Iškelti į paviršių puparijai yra sulesami paukščių ar juos sudoroja žygiai ar kiti vabzdžiai grobuonys, o žiemą gali žūti
nuo šalčio. Pavasarį krūmai mulčiuojami žeme, durpėmis ar net pjuvenomis. Storas, suspaustas
mulčias neleidžia jau išsivysčiusioms muselėms išskristi.
Esant palankioms kenkėjams vystytis sąlygoms, ypač sausu šiltu oru, šaltalankynuose gali
plisti amarai, cikados, rožiniai lapsukiai ir net šaltalankinė kandis.
12

2021 spalis

Lervų įsiskverbimo žymės

Nukritusios uogos su lervomis

Šaltalankinės musės lerva

miškininkystė

Prie užlieto Dvareliškių kaimo –
apie miškininkystę saugomose teritorijose
S

imboliška, kad didelio susidomėjimo ir
gausių dalyvių sulaukiantis, jau tradiciniu tampantis seminaras–paroda „Miškininkystė saugomose teritorijose“ vyksta
išskirtiniame gamtos prieglobstyje. Pernai
tinklalapio www.miskininkas.eu su partneriais – Aplinkos ministerija ir Valstybine saugomų teritorijų tarnyba – organizuotas renginys vyko miške netoli Druskininkų, o šiemet
pirmąją spalio dieną dalyvius sukvietė prie
Kauno marių, į Šlienavą.
„Esame plačiausioje užtvenkto Nemuno
vietoje – šalia po vandeniu likusiu Dvareliškių
kaimu, Dvareliškių įlankoje. Kauno marios – tai
kultūrinis saugomas kraštovaizdis, prie kurio
tvarkymo labai daug prisidėjo miškininkai“,–
sveikindama susirinkusius sakė Kauno marių
RP direktorė Nijolė Eidukaitienė. Dvareliškės
– buvęs kaimas Kauno r., kairiajame Nemuno
krante. Apie 1960 m. jį visiškai apsėmė marios. Užlietų kaimų atminimui čia kuriamas
unikalus vandens skulptūrų parkas – medžio
drožėjų sukurti kaimo herojai kyla iš marių
nenugalėti nei likimo, nei laiko…
Nuostabiu kraštovaizdžiu, būsimomis aktualiomis diskusijomis pasidžiaugė kiti renginio sveikintojai – Kauno r. vicemeras Antanas
Nesteckis, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
narys Justinas Urbanavičius, AM Miškų politikos grupės vadovas dr. Nerijus Kupstaitis,
VMU direktorius Valdas Kaubrė, VDU MEF
buvęs ir naujai paskirtas dekanai prof. dr. Edmundas Bartkevičius ir prof. dr. Vitas Marozas,
KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis ir kiti.

Temos – nuo teisėkūros
iki kasdienių darbų

rimondo vasiliausko nuotraukos

Aktualių temų ratas, kaip tvarkysimės
saugomų teritorijų miškuose, labai platus.

VSTT direktorius A. Stanislovaitis

Aplinkos viceministras D. Augutis

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis seminare
kalbėjo, kad turi keistis pamatiniai principai
apie miškininkavimo saugomose teritorijose
lūkesčius ir realybę. „Turime iš naujo persvarstyti, kaip tvarkysime saugomų teritorijų
miškus, kaip turi keistis pats miškininkystės
mokslas, kad galėtume išsaugoti ir vertybes,
ir gauti ekonominės naudos. Papildomos
pajamos, be medienos, iš saugomų buveinių
dar tik teorija, dar turėtume daugelį verčių
įsivesti“,– akcentavo pranešėjas. Jis priminė,
kokia yra siekiamybė dėl ES svarbos buveinių
ir kokia realybė.
Aplinkos viceministras Danas Augutis informavo, kokias miškininkystės aktualijas ministerija svarsto, kokie konkretūs sprendimai
bus priimti artimiausiu metu. Jis pažymėjo,
kad laukia dideli iššūkiai, susiję su klimato
kaita, naujais saugomų teritorijų reikalavimais
ir naujų plėtra bei nuramino miškų savininkus,
kad kitąmet jau startuos kompensacijos už
veiklos ribojimus tokiose valdose, taip pat ketinama valdas išpirkti rinkos verte – pinigai iš ES
fondų tam jau numatyti.
Nuo spalio VDU ŽŪA MEF dekano darbą pradėjęs prof. dr. V. Marozas perskaitė
pranešimą „Europos Sąjungos svarbos miško
buveinių būklės kriterijai“. Jis išskyrė 4 pa-

VMU direktorius V. Kaubrė

grindinius vertinimo blokus, pagal kuriuos
įvertinama buveinių būklė ir pažymėjo, kad
tie kriterijai dar kuriami. „Iki šiol ES svarbos
buveinių būklės vertinimas buvo atliekamas
ekspertiškai. Šiuo metu rengiami ir išbandomi
detalūs kriterijai, kurie parengti naudojantis
buveinių inventorizavimo metodika, inventorizacijos anketinių duomenų analize, buveinių
augalijos aprašymais, tipinių rūšių mokslinių
tyrimų duomenimis, gretimų šalių parengtais
būklės kriterijais, lauko tyrimų duomenimis“,
– kalbėjo V. Marozas.
Apie svetimžemius, invazinius augalus saugomose teritorijose išsamiai papasakojo VDU
ŽŪA MEF ir KMAIK lektorius T. Vaidelys, apie
nuotolinių tyrimų galimybes miško ekosistemų
pokyčiams stebėti – prof. G. Mozgeris. Pastarasis pademonstravo dirbtinių žemės palydovų
duomenis, kuriuose tiksliai matyti miško dangos ir miškingumo raida, akcentavo nuotolinių
tyrimų naudojimo galimybes.
Genetinių išteklių išsaugojimo miško
sistemose aktualijas aptarė dr. V. Verbyla,
klimato kaitos ir medienos ruošos biokurui
klausimus – dr. A. Tebėra.
PMSA direktorius A. Pivoriūnas kalbėjo
apie kelių priežiūrą miškuose ir siūlė įrengti
stendus, nurodančius, kad jie tvarkomi valstybės ir privačių savininkų lėšomis. LMSA
pirmininkas dr. A. Gaižutis pasidžiaugė aplinkos viceministro pažadu, kad miško savininkai sulauks kompensacijų už negautas
pajamas saugomose teritorijose ir jau kelintą
kartą priminė, kad pro medžius saugomose
teritorijose būtina įžvelgti žmones.
Seminare, be mokslininkų ir miškininkų,
kalbėjo ir gamybininkai, miško darbų rangovai, pademonstruota, kaip mažasis visureigis
pjauna žolę šlaituose, mašinų vikšrų bei kitos
mažosios technikos galimybės.
www.miskininkas.eu inf.
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Miško flora ir fauna

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI.
Liepsnelė (Erithacus rubecula)
selemonas paltanavičius
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udenį, kai girios nubarsto didžiumą savo lapų, lengva pamatyti bet kokį judesį, o žvėrims ir paukščiams pasislėpti
tampa sudėdinga. Paprastai juos gelbsti prieš žiemos metą
įgautos pilkos, ramybei ir didiesiems gamtos išbandymams skirtos
spalvos. Tokioje pilkumoje matoma bet kokia spalvota dėmelė. Tokią
oranžinę ar gelsvai raudoną dėmę savo krūtinėlėje turi liepnelė – gana
dažnas mūsų girių giesmininkas. Jas paprastai regime veisimosi laikotarpiu, rugsėjį ir spalį daug jų migruoja. Tačiau skrendančių liepsnelių
pulkų nematysime, jos keliauja pavieniui, purpsėdamos nuo medžių
prie krūmų, nuo miškelio prie miško. Didelės šių paukščiukų akys
liudija dar vieną svarbią savybę: liepnelės yra aktyvios prieblandoje ar
naktį, taigi – ir migruoja mūsų nepamatytos.
Ar įmanoma nepažinti liepsnelės, tuo labiau, kad ji, sakytum, negali būti be aktyvaus savęs demonstravimo. Nuleistais sparnais, pakelta uodega, ji visada būna kažkur greta, o į akis krinta snapo pamatą,
skruostus, gerklės sritį ir pagurklį dengianti oranžinės spalvos dėmė.
Pavasarį šios dėmelės spalvos ryškesnės, kai kurių individų rausvos.
Rudenį – blyškesnės, jaunų paukščių dar nebūtinai vientisos, margos.
Viršutinė kūno dalis šviesiai pilka, su žalsvu atspalviu, krūtinė, pilvas ir pauodegys balti, kūno šonai šviesiai pilkšvi. Kojos ilgos, jomis
liepsnelės žeme straksi šuoliukais, visur landžioja – pavasarį ir rudenį
lesalo ieško ne medžiuose, bet tarp išvartų, po nusvirusiomis šakomis,
upelių, raistų šlapynėse.
Tai migruojanti rūšis, pavasarį sugrįžtanti kovo gale ar balandį.
Keičiantis mūsų žiemų charakteriui, jų migracijų fenologija gerokai pakito, todėl nesistebime anksčiau parskridusiomis liepsnelėmis. Dažnai
sakoma, kad apie jų grįžimą skelbia giesmės, tačiau dar anksčiau matomos pačios liepsnelės, tai pasirodančios, tai pradingstančios, neabejotinai keliaujančios. Čiulbėti pradeda anksti, tačiau reikėtų suprasti
tokią šių laikų paklaidą: pačios pirmosios ima suokti čia žiemojusios
liepsnelės. Tokių individų vis gausiau, neretą žiemą prie upelio, raisto
ar atviros dumblynės, o dar dažniau – prie žmonių namų ir lesyklos
praleidžia pavieniai paukščiai. Iš pažiūros labai jauki, švelni liepnelė
nemėgsta savo gentainių artumos, tad rasti vietą, kur jų žiemotų 2-3,
beveik neįmanoma.
Panašiai keičiasi jų rudeninių migracijų ritmai. Visada žinota, kad
spalis yra liepsnelių iškeliavimo metas, kad šį mėnesį iš pradžių jų regime daug, o po to visos jos pradingsta. Dabar jų regėsime ir lapkritį –
niekur neskubančių, straksinčių ant žemės, vartančių lapus, tupinčių
ant šakelių ir tekant saulei bandančių giedoti.
Liepsneles aptiksi visur. Žinoma, joms labiausiai patinka mišrūs,
gana drėgni, nelabai tvarkingi miškai, kur gausu ne tik lesalo, bet
ir vietų lizdams. Tačiau jos peri ir pušynuose, eglučių sodiniuose,
parke, mūsų sodyboje, mieste – praktiškai visur. Vis dažnėjantis perėjimas žmogaus aplinkoje gali būti vertintinas kaip nauja galimybė
didėti ir stiprėti populiacijai. Manoma, kad Lietuvoje peri iki 1,5 milijono liepsnelių.
Balandį patinėliai čiulba – jų giesmės nėra labai sudėtingos,
švelnios, suokiančios, be garsių trankių tonų. Kadangi liepsnelės peri

bent 2 vadas ir ne visada sėkmingai, jas čiulbančias galima girdėti
iki vasaros vidurio. Jauniklius matome iki pat vasaros pabaigos. Jie
būna taškuoti, raibi, labai patiklūs ir suaugusiųjų apdarus įgyja tik
vasaros gale ar rudenį.
Liepsnelių lizdas kelme, prie šaknų, po išvarta ar jos šaknyse,
po žolių kupstu – jis puikiai priderintas aplinkoje, jo gūžta išklota
žolėm, ašutais, plaukais ir plunksnelėm. Dėtyje būna 4-7 kiaušiniai,
juos peri viena patelė, tačiau jauniklius peni abu tėvai. Neretai
liepsnelės tampa gegužiukų įtėviais.
Liepnelės giminystę strazdui (ji yra strazdinių šeimos paukštis)
liudija pomėgis straksėti žeme, vartyti nukritusius lapus. Ypač stebina šio paukščiuko jaukumas ir smalsumas – ramiai sėdint ant
kelmo, galima išvysti liepnelę, straksinčią vis artyn, tyrinėjančią
jai nežinomą objektą. Dar labiau neįprastos sodybose gyvenančios
ar migracijų metu apsistojančios liepsnelės, kurios iš arti stebi
žmones, o jiems kasant žemę, prie pat rankų stvarsto sliekus ar
vabzdžius. Žinoma, toks jaukumas gali būti lemtingas, nes katės sunaikina labai daug ne tik liepsnelių, bet ir kitų paukščių. Nemažai
liepsnelių žūsta migracijų metu naktimis atsitrenkę į langus, stiklines pastatų sienas, tvoras. Tačiau vietiniai paukščiai šių nelemtų
pavojų sugeba išvengti.
Liepsnelių, kaip ir visų kitų paukščių rūšių, populiacija mažėja.
Gali būti, kad daug jų sunaikinama žiemavietėse jas gaudant ir
medžiojant valgymui. Dalis pražūsta tarp vėjo jėgainių sparnų. Kitos žūčių priežastys dar nežinomos.
Tačiau mums būtų sudėtinga įsivaizduoti mūsų miškus be
liepsnelės suokimo, be jos ciksėjimo pranešant apie kažką neįprasto,
taip pat be oranžinės šio paukščiuko dėmelės belapiame miške, kai
spalvų labai trūksta.
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Jaunųjų miško bičiulių konkursui pasibaigus
S

palio 22 d. Užutrakio Dvare įvyko tradicija tapęs, Tarptautinis
Jaunųjų miško bičiulių konkursas. Jau eilę metų šį mišką mylinčių
jaunuolių konkursą organizuoja YPEF (Young People in European Forests) organizacija, vienijanti miško ir gamtos mylėtojus bei puoselėtojus iš 9
Europos šalių – Austrijos, Čekijos, Estijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos,
Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.
Įprastai konkurso dalyviai, po savo šalyse vykusių atrankų, susitikdavo
rungtis Tarptautiniame konkurse kurioje nors partnerės šalyje. Šiemet, dėl
visą pasaulį apėmusios pandemijos, apsiribota Nacionaliniais konkurso
etapais. Tačiau tai nesutrukdė pasiekti šio konkurso tikslo – skleisti žinias
apie Europos ir Lietuvos miškus, jų svarbą ir būtinybę išsaugoti unikalią bei
įvairiapusišką miško aplinką, plėsti mokinių akiratį, palaikyti jų iniciatyvas, gilinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius miškų srityse.
Šįkart respublikinio konkurso tema – „Miškas klimato kaitos kontekste“.
„Miškai – vienas iš veiksnių kovoje su klimato kaita. Taip jau sutapo,
kad šią savaitę minima ir Klimato savaitė, kurios tema „Kodas: raudona“. Raudona spalva pasirinkta kaip ženklas, kad veiksmų dėl sparčiai
besikeičiančio klimato reikia imtis dabar“, – atidarydama konkursą sakė
Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė AM Miškų politikos grupės
vyr. specialistė Anžela Valainė.
Renginyje net 5 jaunuolių komandos iš įvairių Lietuvos kampelių pristatė
savo parengtus pranešimus. Pristatymai buvo vertinami remiantis temos ir
perduodamos žinutės aktualumu bei aiškumu, idėjos kūrybiškumu, taip
pat svarbi buvo ir techninė įgyvendinimo kokybė, pristatymo sklandumas
ir originalumas. Daugiausia komisijos balų šiame etape surinko Švenčionių
Zigmo Žemaičio gimnazijos komanda „Žuvėdra“, kurių pranešimo mintis,
jog „keičiasi ne klimatas, keičiasi žmogus ir norint pakeisti esamą situaciją,
reikia ne kalbėti, o daryti.“
Kitame konkurso etape jaunuoliai savo žinias demonstravo atsakinėdami į pusšimtį testo klausimų (anglų kalba) Europos miškų tematika.
Čia nepralenkiami buvo Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos komandos
„Skroblas“ dalyviai.
Po originalių pristatymų bei intensyvaus žinių patikrinimo, visos 5 komandos savo kūrybiškumą ir žinias galėjo pademonstruoti praktinėse užduotyse Užutrakio parke. Konkurso dalyviai ieškojo skirtingų medžių lapų, kankorėžių, galimų miško gyvūnų gyvenimo vietų ar paukščių platinamų uogų
krūmų. Taip pat turėjo nustatyti medžių aukštį ir amžių, apskaičiuoti ardus.
Šiame konkurso etape laimė ir vėl šypsojosi „Žuvėdros“ komandai.
Suskaičiavus visų konkurso etapų rezultatus, I vietą laimėjo Švenčionių Z.
Žemaičio gimnazijos komanda „Žuvėdra“. Komandos narės Justina Simonaitė
ir Augustė Ivanova, paklaustos, kur slypi jų nenuslepiamo entuziazmo, žinių
ir meilės aplinkai paslaptis, choru atsako – Jaunųjų miško bičiulių būrelio
vadovė Oksana Gončarova, kuri užkrečia vaikus nuoširdžiu rūpesčiu gamta. „Mes matom, kaip ir kur jai skauda, todėl skauda ir mums. Ir mes čia pat
sprendžiame gamtos problemas, mes nesėdime ir nekalbame, mes galvojame,
rašome projektus, organizuojame įvairias akcijas ir dirbame reikalingus darbus. Kartu su VMU Švenčionėlių regioniniu padaliniu mes galime nudirbti
mažus mums, bet didelius gamtai dalykus. Tik taip galime pagelbėti savo
aplinkai ir pasauliui“, – viena kitą papildydamos sakė merginos.
II vietą užėmė „Lapuočių“ komanda iš Kulautuvos pagrindinės mokyklos. Komanda iš Žygaičių gimnazijos laimėjo III vietą.
Konkurso nugalėtojus vertino komisija, sudaryta iš AM, VMU, LMS ir
kitų organizacijų atstovų.
AM, VMU inf.
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Į būsimųjų miškininkų šventę
sugužėjo vaikai iš visos Lietuvos

D

abartiniams miškininkams tikrai
nėra ko nerimauti – jų darbus tęs
jaunieji miško draugai. O kad jų
labai daug įrodė ir spalio 15-ąją į Kauno rajoną,
į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės
ūkio akademijos (ŽŪA) II parodų paviljoną
sugužėję vaikai ir jų mokytojai iš visos Lietuvos – svetainės www.miskininkas.eu organizuoto mokinių rašinių ir piešinių konkursų
„Kodėl noriu būti miškininku“ dalyviai.
Dar kartą norisi priminti, kad konkursų
organizatorius, vertintojus ir rėmėjus sužavėjo
jaunųjų miško draugų nuoširdumas bei kūrybiškumas. Tikrai buvo malonu skaityti
pradinukų, penktokų, šeštokų ir vyresniųjų
mintis apie pažintį su mišku bei paslaptingu
jo pasauliu, meilę jo gyventojams, didžiulį
norą išsaugoti miškus ateities kartoms, ryžtą
juos gausinti ir atsakingai prižiūrėti. Piešinių
konkurse vaikai savo nuoširdžius jausmus
ir norus išreiškė įvairiausiomis spalvomis,
o kūriniuose dominavo medžiai, paukščiai,
žvėreliai, žydinčios gėlės ir jie patys šalia.
Ši vaikų kūryba ir noras tapti miškininkais įamžinta knygoje „Kodėl aš noriu
būti miškininku“ – ji kartu su Padėkos raštais kiekvienam dalyviui tapo pagrindiniu
šventės akcentu ir džiaugsmu.
„Žiūrėk, žiūrėk – čia mano piešinys, čia
mano rašinys“, – vienas per kitą rodė savo
kūrinius miško bičiuliai. Net prasidėjus oficialiajai šventės daliai jie vartė knygos puslapius su akyse šviečiančia nuostaba... Tik
nuskambėjus Lietuvos himnui, visi surimtėjo.
Himną sugiedojo VDU Muzikos akademijos
solistai, kurie vėliau šventės dalyvius linksmino ir kitomis dainomis.
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„Tiek daug mažųjų gamtos ir miško
mylėtojų akademija seniai nematė“,– sveikindama vaikus bei mokytojus pasidžiaugė
ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė,
o Aplinkos ministerijos Miškų politikos
grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, priminė,
kad yra miškininkas iš miškininkų šeimos
ir paragino neatsisakyti savo svajonės tapti
miškininku, tęsti knygoje atspindėtą pasaką.
Kauno r. vicemeras Antanas Nesteckis
dėkojo mokiniams ir mokytojams už dėmesį
gamtai ir priminė, kad visi susirinko į gražiausią Kauno rajono vietą, labai turtingą
gamtine įvairove.
ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas
prof. dr. Vitas Marozas ir buvęs dekanas prof.
dr. Edmundas Bartkevičius linkėjo, kad vaikų
svajonė išsipildytų. „Man pavyko svajonę
įgyvendinti – tapau miškininku, linkiu, kad
ir jūsų svajonė išsipildytų. Mišką reikia pažinti, o tą jūs padarysite studijuodami miškininkystę”,– kalbėjo prof. V. Marozas. Prof. E.
Bartkevičius pasidžiaugė knyga, kuri bus smagiausia jo kolekcijoje, ir kvietė pažinti mišką
jau dabar, įsijungti į jaunųjų miško bičiulių
veiklą. „Iki susitikimo universitete, kolegijoje
ar kur nors miške“,– palinkėjo jis.
Prie panašių linkėjimų prisidėjo ir KMAIK
direktorius Vaidotas Lygis bei pakvietė konkurso dalyvius apžiūrėti kolegiją. Privačių
miškų savininkų asociacijos direktorius Aidas
Pivoriūnas sakė, kad šis renginys ir knyga „turbūt
geriausias dalykas, kas įvyko miškininkų pasaulyje per pastaruosius penkerius metus“.
Po kalbų įteikti Padėkos raštai ir mokytojams. Mažiesiems į jau pabostančią oficialiąją
dalį šurmulio ir didelio smagumo įnešė

pasirodęs lietuvių skalikas Marsas, vedinas
šeimininko Andriaus Mikučiausko. Marsas
vaikams buvo labai draugiškas, leidosi glostomas ir kantriai pozavo nuotraukoms.

Paroda ir ekskursijos
Besiniaukstantis dangus nesugadino nuotaikos ir lauke, visiems patraukus į ŽŪA parką,
kur buvo atidaryta konkurso dalyvių darbų
paroda. Kiek buvo džiaugsmo – jos juostelę
perkirpo vaikai, dauguma pirmą kartą. Netrukus balsai suskambo ir akademijos Miškų
ir ekologijos fakultete, kur su ypatingu smalsumu apžiūrėta ornitologijos auditorija ir išklausyta paskaita apie paukščius. Po pažinties
su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko-
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Prof. dr. A. Miceikienė

A. Nesteckis

Dr. N. Kupstaitis

Konkursų organizatorius D. Šeronas įteikia po knygą
prof. dr. E. Bartkevičiui ir prof. dr. V. Marozui

legija, Miškų institutu, autobusai su ekskursantais
atvažiavo į Dubravos medelyną – čia jo darbuotojai supažindino, kaip nuo mažiausios sėklytės
išauginamas sodinukas miškui: parodė vienintelę
Lietuvoje kankorėžių aižyklą, šiltnamius, sodinukus lauke ir saugyklų šaldytuvuose.
O kaip būsimajam miškininkui nepabuvoti
miške, kur karaliauja tik gamta. Atvykę į Dubravos rezervatinę apyrubę jie staigiai nusimetė
dienos nuovargį ir nukūrė pažintiniu taku. Greitos kojos nešė ir taku per Kadagių slėnį Kauno
marių regioniniame parke. Vis dėlto kerintys
gamtos vaizdai, atsiveriančios Nemuno salos,
natūraliais kadagiais apaugę statūs šlaitai sustabdė pasigrožėti ir nusifotografuoti.
www.miskininkas.eu inf.
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Grandininių pjūklų paslaptys:

ar svarbu dydis, ką apie pjūklą pasako pjuvenos
ir kodėl geriau nepirkti turguje?
Grandininiai pjūklai yra universalūs įrankiai, kuriais galima efektyviai atlikti daug darbų – pjauti medžius, genėti šakas,
ruošti malkas, tačiau su viena sąlyga. Įsigijote pjūklą, bet jis nedaro to, ko tikėjotės? Specialistai sako, kad to priežastis
dažniausiai paprasta – įrankis tiesiog skirtas kitokiems darbams.
„Prieš perkant pjūklą reikia žinoti, kokiems darbams jį naudosite. Vienoks įrankis reikalingas, jei tereikia retkarčiais išgenėti
medžių šakas ar pasipjauti malkų židiniui, kitoks – jei namas šildomas malkomis ir tenka supjauti keletą kubų medienos,
dar kitoks – jei ketinama dažnai dirbti miško darbus. Nuo darbo pobūdžio priklauso ne tik pjūklo savybės, bet ir jo kaina.
Pagrindinė klaida, kurią vis dar daro labai daug žmonių, – norėti, kad pjūklas būtų ir pigus, ir lengvas, ir galingas, ir ilgai
tarnautų. Deja, bet toks įrankis kol kas dar neišrastas“, – sako arboristas Artūras Žilinskas.

Akumuliatoriniai tinka
ne tik mėgėjams
Pjūklai skirstomi į tris grupes. Mėgėjiški
yra skirti dirbti keletą valandų per savaitę,
jie dažniausiai būna paprastos konstrukcijos, nedidelio galingumo. Tokie įrankiai
tinka, kai juos naudoti ketinama minimaliai
– šiek tiek pagenėti sodą, paruošti malkų
židiniui ir panašiai.
„Kitos dvi grupės – profesionalūs ir
pusiau profesionalūs grandininiai pjūklai,
pastarieji dar vadinami galingais buitiniais.
Profesionalūs skirti žmonėms, kuriems pjūk18
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las yra kasdienis darbo įrankis. Pusiau profesionalus pjūklas pravers žmogui, kurio namai
šildomi malkomis, ar kuris turi miško ir jam
tenka jį tvarkyti. Tiesa, mėgėjas taip pat gali
rinktis pusiau profesionalų pjūklą – toks
įrankis jam tarnaus labai ilgai, nes bus naudojamas ne maksimaliu pajėgumu“, – sako
Artūras Žilinskas.
Pasak Giedriaus Momgaudžio, „Husqvarna“ sodo technikos eksperto, reikėtų pagalvoti ir apie tai, kuris grandininis pjūklas
jums labiau tinkamas – benzininis ar akumuliatorinis.

„Akumuliatoriniai pjūklai paprastai yra
lengvesni ir lengviau valdomi, tad jie dažnai
yra geriausias pasirinkimas mėgėjams, silpnesnės fizinės būklės žmonėms. Jie labiau
nei benzininiai tinka ir tada, kai naudojami
rečiau, mat benzininiam pjūklui reikalingas specialus dvitaktis kuras, kuris turi
būti sunaudotas per 3 mėn., vėliau gaminys
su ilgiau pastovėjusiu kuro mišiniu sunkiau dirba. Su akumuliatoriniu pjūklu tokių
problemų nekyla. Nors dažniausiai grandininius pjūklus renkasi didesnį ar mažesnį
ūkį turintys gyventojai, pastaruoju metu
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atsiranda ir tokių, kuriems pjūklą
tiesiog norisi turėti – jiems taip pat
tinkamesni akumuliatoriniai“, – teigia pašnekovas.
Klaidinga manyti, kad akumuliatoriniai pjūklai yra prastesni už benzininius. Giedriaus Momgaudžio teigimu, profesionalius akumuliatorinius
įrankius dažnai naudoja medžius
genintys ir formuojantys specialistai
– arboristai, nes tokie pjūklai lengviau
užvedami, yra lengvesni už benzininius, o darbo kokybe ir savybėmis šiems
nenusileidžia.

Jei didelis,
tai būtinai sunkus?
Artūras Žilinskas sako, kad
vis dar dažnas mitas, susijęs su
grandininių pjūklų svoriu ir dydžiu.
„Manoma, kad kuo pjūklas mažesnis,
tuo lengvesnis. Anksčiau taip ir
būdavo, bet dabar, tobulėjant gamybos technologijoms, yra naudojamos
lengvesnės medžiagos, ypač gaminant profesionalius ir pusiau profesionalius pjūklus.
Pavyzdžiui, vietoj geležies naudojamas aliuminio lydinys, todėl
pjūklai būna lengvesni – dirbant
su lengvesniu gaminiu ilgesnį laika
pavargstama gerokai mažiau. Tad jei
žmogus sako, kad jam reikia lengvo,
ir žvalgosi į mažiausius, patarčiau
palyginti skirtingų pjūklų specifikacijas, kuriose būna nurodytas jų
svoris“, – komentuoja arboristas.
Renkantis pjūklą svarbu atkreipti
dėmesį ne tik į jo variklio galingumą,
bet ir į pjovimo juostą bei grandinę.
Mėgėjiškų pjūklų grandinės būna
siauresnės, su smulkesniais dantukais, profesionalių ar pusiau profesionalių – stambesnės, grubesniais
dantukais, kurie medieną pjauna
greičiau, tačiau lygiagrečiai reikalinga ir didesnė variklio galia. Smulkesni dantukai yra saugiau naudotojui,
nes sukuria mažesnę atatranką, todėl
pjūklą lengviau suvaldyti. Nepatyrusiems naudotojams G. Momgaudis
pataria rinktis grandines su apsauginiais nareliais, apsaugančias nuo atmetimo.
Pasak A. Žilinsko, skiriasi ir grandininių pjūklų pjovimo juostos ilgis.
Profesionalių pjūklų juostos gali siekti

ir iki 2 m, pusiau profesionalių – iki 50 cm ilgio, šių
abiejų kategorijų pjūklų pjovimo juostos gali būti
keičiamos į skirtingų ilgių pagal poreikį ir variklio
galingumą. Mėgėjiški pjūklai paprastai komplektuojami su 35 cm ilgio juostomis.
G. Momgaudis atkreipia dėmesį, kad nevertėtų
pernelyg žavėtis ilgesnėmis pjovimo juostomis, kai
kuriais atvejais tokios gali tik apsunkinti darbą,
pavyzdžiui, genint šakas įsilipus į medį.
Jam antrina ir A. Žilinskas, sakydamas, kad net
ir storesnį medį galima pjauti su trumpesne juosta,
tai darant palaipsniui iš visų pusių, nebent tokie
darbai kartojasi. „Nuolat pjauti storus medžius
su trumpą pjovimo juostą turinčiu pjūklu neefektyvu, nepatogu ir nesaugu, nes būna, kad kamieno
įpjovoje pjūklas prispaudžiamas, žmonės jį bando
lupti, nuplėšia amortizatorius“, – aiškina jis.

Teisingai pasirinktą pjūklą
irgi reikia prižiūrėti
G. Momgaudis sako, jog svarbiausia yra
grandinės priežiūra. „Atšipusi grandinė dažnai
tampa žmonių nepasitenkinimo pačiu grandininiu pjūklu priežastimi – piktinamasi, kad
pjūklas per silpnas, nors problema slypi ne jo galingume. Grandinę reikia arba reguliariai galąsti,
arba turėti kelias ir jas keisti. Kad grandinė atšipo,
galima pastebėti iš pjuvenų. Jei jos stambesnės –

grandinė išgaląsta, jei smulkios kaip dulkės – ją
reikia galąsti. Gerai išgaląsto pjūklo nereikia
spausti per jėgą, pjovimui pakanka paties pjūklo
svorio“, – aiškina ekspertas.
Anot A. Žilinsko, mėgėjiški, buitiniam naudojimui skirti pjūklai daug priežiūros nereikalauja. Jis pataria po naudojimo išvalyti juostos
tvirtinimo vietą, nes ten paprastai prisirenka
pjuvenų. Susimaišiusios su tepalu jos kaupiasi, ilgainiui ima svilti, o žmonės išsigąsta, kad pjūklas
genda. Turintys oro kompresorių gali tiesiog kartas nuo karto prapūsti pjūklą ir taip pašalinti jame susikaupusias pjuvenas.
Jis sako pastebintis, kad Lietuvos gyventojai
vis dar mėgsta įsigyti grandininį pjūklą turguose,
motyvuodami, kad čia šie įrankiai pigesni, tačiau
toks pirkinys dažnai tampa galvos skausmu.
„Iš pirmo žvilgsnio viskas gal ir gerai, daiktas veikia, galia didelė, kaina maža. Tačiau taip
būna iki pirmo gedimo, kuomet paaiškėja, kad
reikia kokios nors detalės, kurios kitų gamintojų
servisai neturi, o to gamintojo serviso šalyje
nėra, mat paprastai tai būna kiniškos žinomų
gamintojų pjūklų kopijos. Daikto praktiškai
nebeįmanoma pataisyti. Patarčiau geriau įsigyti
kad ir pigiausią, bet originalų patikimo gamintojo pjūklą, gauti garantiją ir žinoti, kad, jei jis
suges, – bus sutaisytas“, – įsitikinęs A. Žilinskas.
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Kinijoje
stebina
viskas
Prof. Edvardas Riepšas

Imperatoriaus terakotinė armija

(Tęsinys, pradžia nr. 9)

Unikalūs istorijos paminklai
Didžioji kinų siena – vienas didžiausių pasaulio kultūros stebuklų.
Jos ilgis apie 8800 km (kai kuriuose šaltiniuose nurodoma net 21 tūkst.
km) aukštis 6–14 m, plotis 4–5 m. Pradėta statyti apie 200 m. pr. Kr.
Amžių bėgyje jos parametrai nuolat keitėsi. Atlikusi svarbiausią –
gynybinę funkciją, dabar tapo turizmo atrakcija. Nuo jos atsiveria Kinijai būdingi ir unikalūs kraštovaizdžio reginiai, panoramos.
Kinijos istorija, tarsi metraštis išsaugota senojoje jos sostinėje
Sianije (Xian): nuo garsiojo šilko kelio atsiradimo, vienos seniausių ir
unikaliausių Didžiosios Laukinės Žąsies pagodos – garsiosios budistų
šventovės – VII a. architektūros šedevro, iki miesto simboliu tapusios
Didžiosios gynybinės sienos, kuri dalija miestą į dvi dalis – vidinį ir išorinį. Ypač įdomi vidinio miesto architektūra su siauromis gatvelėmis,
Autorius prie Didžiosios
kinų sienos
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Mažieji tarpekliai

nameliais su vidaus kiemeliais, kuriuose išliko mažai pakitusi senoji
tradicinė gyvensena. Ant šios sienos patiri akivaizdžius ir net gana
subtilius senojo ir naujojo miesto kontrastus. Tangbo meno muziejuje
galima pabandyti nupiešti pasirinktą kinų abėcėlės simbolį, taisyklingai laikant teptuką, kai judinamas tik rankos riešas. Jeigu nesiseks,
jums padės patyrę muziejaus meistrai. Nereikėtų pamiršti apsilankyti
įspūdingo spalvų ir muzikos garsų reginyje (šou), nukeliančio į Tangų
(Tangchopo) dinastijos imperatorių (618–907 m.) laikus .
Sianio musulmonų rajone verta apžiūrėti Didžiąją mečetę – garsiausią Kinijos musulmonų šventovę (VIII a.), pasivaikščioti judria
senamiesčio prekybine gatve ir pajausti rytietiško gyvenimo subtilybes. Sensacijos tęsiasi ir vakarieniaujant kinų koldūnų restorane.
Koldūnų įvairovė pranoksta vaizduotės ribas: balti, spalvoti, kvepiantys, su kiaulienos, krevečių, austrių, svogūnų, imbiero, morkų įdarais
bei sezamo aliejaus, sojos ar kitokiais padažais.

PROFSąJUNGŲ
VEIKLA
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Buda

Imperatorius Čin Ši Huangdi (Qin Shi Huangdi) pastatė sau
kapavietę apie 246–210 m. pr. Kr. Joje patalpino apie 8000 natūralaus
dydžio karių molinių skulptūrų, 130 bronzinių karo vežimų su 520 arklių
bei 150 raitelių skulptūrų. Šią milžinišką kapavietę aptiko vietiniai gyventojai 1974 m. kasdami šulinį apie 37 km nuo Sianio. Archeologai nustatė,
kad šis kapinių kompleksas įrengtas didelės kalvos šachtose 5–50 m gylyje. Šiam kinų kultūros šedevrui, pavadintam imperatoriaus terakotine
armija, suteiktas 8-ojo pasaulio stebuklo statusas (UNESCO). Tyrimai
tęsiami, dar nerastas paties imperatoriaus kapas (10 pav.).
Sičuano provincijos Čongčingo (Congqing) mieste galima
susipažinti su Kinijos prieskonių įvairove. Tai aštriausio maisto, kulinarinių kvapų sostinė. Verta įsigyti retų prieskonių, vaistažolių,
suvenyrų, pavalgyti tradicinio patiekalo Huo Cuo – ugnies puodas.
Dideliame puode verdamas sultinys su plonais gabalėliais pjaustyta
aviena, kiauliena, jautiena, įvairiomis jūros gėrybėmis. Turėtų patikti
ne tik pats maistas, bet ir jo patiekimo ritualas – šou. Šio miesto uoste
prasideda įspūdingas kruizas Jangdzės (Yangzi Jiang/Čang Dziang)
upe, kuri yra ilgiausia Azijoje ir trečia pasaulyje (apie 6300 km). Ištaka
Tibeto plokštikalnės Dangla kalno ledyne. Įspūdingiausia apie 700 km
atkarpa, kurioje teko pamatyti tris garsius tarpeklius Usan (Wushan)
kalne. Upės aplinkoje daug ežerų, didesnių ir mažesnių intakų. Įteka
Vaistažolių prekyba

Senovinės muzikos šou

į Rytų Kinijos jūrą prie Šanchajaus. Trijų tarpeklių užtvanka pradėta
statyti 1994 m. Ji didžiausia pasaulyje. Iki šiol diskutuojama apie šios
hidroelektrinės naudą ir žalą kraštui. Ji teikia elektrą ir vandens kelią
aplinkinėms teritorijoms, sumažėjo potvynių daroma žala, tačiau užlieta daug miestų ir kultūros objektų, sutrikdyta natūrali ekologinė
sistema, o potvynių vis tiek neišvengta.
Kruizinis laivas pastatytas specialiai kelionėms Jangdzės upe.
Vienvietė kajutė su balkonu – puiki galimybė stebėti upės slėnio
gamtinę ir kultūrinę įvairovę, o dienos metu galima pliažintis laivo
denyje, užsisakyti sveikatinimosi procedūrų. Atvykau su ūmiu kulno
uždegimu, vaikštant labai skaudėjo. Užsiregistravau pas laive esantį
gydytoją. 80 dolerių kainavęs priėmimas truko ilgiau nei valandą.
Išklausęs mano nusiskundimą ir apžiūrėjęs kulną, gydytojas pademonstravo skaidres apie nervų sistemą, nustatė taškus, galimai susijusius
su kulno nervo uždegimu. Gydymas – akupunktūra įvairiuose kūno
taškuose. Po procedūros paklausiau daktaro ar reikia ateiti dar kartą.
Atsakymas mane tiesiog šokiravo: „O kam? Jums nebeskaudės“. Ir iš
tikrųjų nebeskaudėjo. Įsitikinau kinų medikų profesionalumu ir aukšta
etika, juk jis galėjo dar bent kartą uždirbti tiek pat.
Aprašyti patirtus įspūdžius vargu ar tikslinga, ar net neįmanoma.
Iš kitų keliautojų atsiliepimų įsitikinau, kad šis kruizas laikomas vieMirusiųjų/Vaiduoklių mieste
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nu įspūdingiausių pasaulyje. Praplaukti garsieji trys tarpekliai pavaizduoti net ant Kinijos banknotų – juanių.
Pirmas sustojimas – Fengdu „Mirusiųjų
arba vaiduoklių miestas“. Jame yra apie
75 budistinės ir taoistinės šventyklos, labai daug įspūdingų skulptūrų, įkūnijančių
dievybes ar demonus, trys išbandymų vietos, norint užsitarnauti amžinybę: „Nieko
nepadarysi tiltas“, „Vaiduoklių kankinimo
tarpeklis“ ir „Dangaus sūnaus Tianzi rūmai“.
Labai iškalbingi ir kai kurių šventyklų pavadinimai: „Pragaro rūmai“, „Riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų“, „Bejėgiškumo riba“, „Nostalgijos balkonas“
Kitas sustojimas – Wuchang (Wu chang)
miestelis, kuriame persėdus į mažesnius
laivelius, o vėliau į visai mažas bambukines valteles praplaukėme tris mažuosius
tar-peklius „Drakono vartai“, „Tamsusis“
ir „Smaragdo“. Pamatėme kybančias kapavietes, kybančius išilgai statmenų aukštų
skardžių dirbtinius takus ir daugybę kitų
kraštovaizdžio unikumų.
Kitą dieną sustojimas Ičango (Yichang)
mieste – didžiausios pasaulyje, net iš kosmoso
matomos hidroelektrinės apžiūra. Grandiozinis statinys, bet man iš visos kelionės pats
neįdomiausias nuo besaikių pagyrų.
Greituoju traukiniu pasiekiame Šanchajų (Shanghai) – didžiausią miestą Kinijoje (apie 24 mln.). Įdomesnis yra senamiestis su istoriniais akmeniniais namais,
Kinų Venecijoje

22

2021 spalis

drakonų bareljefais ir skulptūromis, raudonais žibintais ir savitais želdiniais, ypač
„Malonumų sodu“. Apskritai želdynus būtina
pamatyti. Tai kinų sodininkystės menas, jo
raida, stebinantis daugelį kitų šalių net šios
srities specialistų. Modernioji miesto dalis su
prabangiais dangoraižiais, Dzinmao rūmais,
„Rytų perlu“ vadinamu televizijos bokštu (468
m), pagal vietinį gidą aukščiausiu pasaulyje.
Žymiausioje Šanchajaus budistų šventykloje – beveik 2 m aukščio nefritinė Budos
skulptūra. Šilko fabrike galima susipažinti su
visu šilko gamybos procesu (nuo kiaušinėlių
padėjimo, šilkaverpio išsiritimo, kokono formavimosi ir tikro kiniško šilko audimo). Jo
galima įsigyti.
Verta paklajoti arba paplaukioti laiveliu
po naktinį Šanchajų. Neoninėmis šviesomis
apšviestos moderniojo miesto įžymybės.
Bandoma pateikti ateities miesto viziją.
Paskutinis aplankytas Wuzhen (Wu
Zhen) autentiškas senovinis miestelis ant
vandens, kartais vadinamas rytų arba kinų Venecija. Visas judėjimas vyksta valtelėmis (laiveliais) vandens kanalais su daugybe akmeninių arkinių tiltelių ir prie jų
esančiomis arbatinėmis.
Pravartu apsilankyti senovinėje sojos
produktų gamyklėlėje. Vakarienės metu
galima patiems pabandyti pasigaminti kiniškų patiekalų. Po nakvynės viešbutyje ant
vandens, išvyka namo.
Sudie nuostabioji Kinija!

Televizijos bokštas

Šliuzas
hidroelektrinėje

mums rašo

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
2021 spalis
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La Palma:
apie gyvenimą
šalia ugnikalnio
iš pirmų lūpų
Eglė mankevičienė
Na ir sutapk tu man šitaip! Neseniai
žurnalo skaitytojams pasakojau jauniausiojo La Palmos ugnikalnio Teneguia istoriją: kaip viskas vyko, ką jautė
ir matė žmonės, kaip ilgai žemė drebėjo
ir kaip visi važiavo jo pasižiūrėti. Tai
buvo 1971 spalį. Ir štai, praėjus lygiai
penkiasdešimčiai metų po šio išsiveržimo
šiandien gyvai aš pati stebiu šį didingą
gamtos reiškinį. Seismologų nuomone
La Palma visada buvo aktyvi, tačiau net
juos šis išsiveržimas užklupo... netikėtai.
Panašiai kaip Lietuvos kelininkus kiekvienais metais netikėtai užklumpa iškritęs
pirmasis sniegas...
Apie viską nuo pradžių. Rugsėjo 11–ąją
saloje prasidėjo smulkūs žemės drebėjimai. Po
kelis šimtus, net tūkstančius per parą, bet labai
giliai, giliau nei 35 km ir labai silpnai. Kalbėta,
kad galimai, Cumbre Vieja regione, teoriškai
galėtų išsiveržti naujas ugnikalnis. Net keleto
metų senumo britų seismologo pranašystės
rado progą išplaukti ant antros savo populiarumo bangos. Pranašystės, kalbančios apie
milžinišką cunamį, ateisiantį nuo La Palmos,
išgąsdino rytinės JAV pakrantės gyventojus.
Na sutapimas šioks toks yra, visa, tarsi netyčia,
prasidėjo žymiųjų dvynių griuvimo dieną,
rugsėjo 11... (Tfu tfu tfu, kaip sakoma). Jeigu
šiam ugnikalniui niekas nepadės (o kalbų irgi
paskleista, kad naujausios karinės technologijos neva provokuoja tai), tokio didumo cunamis tiesiog neįmanomas. Tad neieškokime
konspiracijos židinio, o tiesiog pasižiūrėkime
vietinio gyventojo akimis į viską iš arti.
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Kraštovaizdis palydint saulę

Praėjus vos savaitei, rugsėjo 19 dieną, 15
valandą vietos laiku, kai mano geras bičiulis
palmeras įprastai darbavosi savo bodegoje
(isp. vietinė nedidelė vyninė, rūsys, stoginė
su terasa), už jo nugaros pradėjo griaudėti.
Jis visai nekreipė dėmesio, nes tokių padundenimų jau buvo girdėti visą savaitę. Aštuonias dienas saloje vis karts nuo karto padrebindavo, bet ne daugiau nei 3,5 balų
stiprumu. Kadangi iš patirties ar pasakojimų
dauguma žino, kad ši stichija labai lėta, visada perspėja, leidžia pasiruošti, tai visiškai ne
keista, kad į tokį gamtos „patriukšmavimą“
nebuvo atkreiptas dėmesys.
Niekas iki šiol nebuvo nei sugriauta, nei
apgadinta, o gyventojų evakuacijos planas
dar „noko“ biurokratų stalčiuose... Nė vienas
nežinojo kur ir kada galėtų būti išsiveržimas,
jeigu vis tik jis prasidėtų.
Taigi grįžtu prie bičiulio, kuris tuo metu
buvo arčiausiai seismiškai „raudono taško“ La
Palmos žemėlapyje. Po kuklaus pagriaudėjimo
jis išgirdo riaumojimą, į kurį jau suklusęs atsisuko. Tai vyko jam už nugaros, už kokių
90 metrų. Pasak jo paties – taip riaumotų
tik pragare. Ūždamas, lydimas tirštų dūmų
kamuolių pro prasivėrusį žemės paviršiuje
plyšį (ugnikalnio burną) su dideliu spaudimu
viršun šovė juodas stulpas. Pradžioje riaumodami pasirodė tik juodi dūmai, po to, tarsi
purškiamas kelių dešimčių metrų aukščio
galingas ūžiantis fontanas, pasirodė ir lavos
purslai. Tarsi pasakose prabudęs baisiausias
monstras gimė ugnikalnis.
Galima tik įsivaizduoti, kaip jaučiasi
žmogus staiga prasivėrus žemei. Beliko grei-

tai mesti darbus, šokti į automobilį ir sprukti. Stabtelėjęs jau kiek atokiau vyrukas buvo
sutiktas žurnalistų, televizijos, pakliuvo į
pirmąsias žinias, o po to – prisistačius būriui
policijos ir civilinės saugos darbuotojų –
išvarytas iš pavojingos zonos.
Tą pačią parą prasivėrė dar septynios
naujos ugnikalnio burnos. Lava tryško į
viršų pripildydama orą smulkiu žvirgždu,
Autorė sako, kad stebėjimui,
o kartais ir kasdienai reikalingi apsauginiai akiniai

pelenais ir kaitindama žmogiškąsias aistras
bei baimes.
Be jokių abejonių – ši šėlstanti gamtos
stichija kelia ir susižavėjimą, ir baimę. Ar net
siaubą. Šį kartą su kiekviena diena augantis kalnas ir virš tūkstančio laipsnių karščio
ugninės lavos upės glemžėsi ištisus kaimus.
Žmonės išvaryti iš namų (evakuoti, nors panašiau visgi lyg būtų išvaryti) stebėjo įvykius
ir laukė „pasiims ar nepasiims“ jų namus lava.
Pirmoji lavos upė buvo labai lėta. Tai po
metrą, tai po keturis metrus per valandą, tai
po kelis per parą. Internetas prisipildė policijos, kariškių bei gaisrininkų nufilmuotų po
lava griūvančių namų, degančių palmių,
garuojančių vandens rezervuarų. Žurnalistai,
kaip ir visi kiti žemiškieji, stichiją stebėjo tik
iš saugaus poros kilometrų atstumo.
Su kiekviena diena ugnikalnis vis augo,
jo burnos tai platėdavo, tai išsiskirdavo į
kelias: viena riaumodama pučia raudonus
purslus, per kitą šokinėdama veržiasi skystos greitos lavos upė.
Didėjant kalnui vis nuslinkdavo tai vienas tai kitas kraštas, tokiu būdu pakeisdamas lavos tekėjimo kryptį. Pirmą „tėkmę“
išgyvenę namai pradingo po antrąja, o nuo
antrosios išsisukę – paskendo po trečiąja
lavos upe. Praėjus mėnesiui po išsiveržimo
pradžios jau užpilta per 1600 gyvenamųjų
namų, turistinių apartamentų, ūkinių
pastatų, žemės ūkio sodybų, industrinių
sandėlių, bananų ir kitų vaisių bei daržovių
šiltnamių, ūkių. Žmonės nenukentėjo, gyvūnai taip pat išgelbėti. Net apleisto ūkio
ožkoms pasisekė – buvo išgelbėtos nuo aplaidaus šeimininko neprižiūrėjimo.
Pirmą savaitę užjausti praradusius namus
bei visą savo turtą gyventojus į salą atvyko
karališkoji šeima, Ispanijos bei Kanarų salų
vadovybė. Tiek policijos bei kariuomenės
per visą Kanarų istoriją dar nebuvo buvę.
Visa vardan saugumo. Nors sako, kad prieš
penkiasdešimt metų išsiveržusį ugnikalnį
tesaugojo tik keturi policininkai. Buvo išgelbėtas vynuogių derlius, nes anuomet
ugnikalnis tekėjo per pietinę dalį, kurioje
pagrindinė žemės ūkio kultūra – vynuogės.
Žmonės kalba, žmonės skundžiasi, kad
taip juos ta policininkų armija saugojo, kad
neleido net užeiti namo nieko pasiimti.
Jeigu kam leido, tai penkioms minutėms
„užšokti“. Per tas penkias minutes su už nugaros raginančiu „greičiau“ policininku ne
tik seifo atrakinimo kodą pamiršti, bet net
nežinosi už ko griebtis. Jautėsi ne evakuojami, bet išvaromi iš namų.

Saul Santos nuotrauka
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Ugnikalnis naktį

Taip nebuvo išgelbėta daug turto, kurį
vis tik galima būtų buvę išgelbėti. Bet apie
tai kaip visada nutylima. Iš namų, kurie nuo
lavos „raudonos zonos“ dar per 150 metrų
buvo, kuriuos tik trečioji lavos upė po trijų
savaičių pagriebė, moteris niekaip negalėjo
gauti leidimo nuvykti išlaisvinti savo keturių
kačių, kurios per skubėjimą evakuojant liko
uždarytos namuose.
Nepaisant ne itin tvarkingos ugnikalnio
„virtuvės“, pamatyti savo akimis iš žemės
gelmių paviršiun trykštančius lavos fontanus,
kurie nuokalnėje susilieja į plačią raudoną
upę, išgirsti tų ugninių fontanų nesustojamą
riaumojimą, kuris savo garsu prilygsta kelių
lėktuvų motorams, pajusti ugnikalnio alsavimą
tiesiai į veidą – yra gyvenimo staigmena, dovana. Gal kiek drastiška bei ekstremali, bet ir
tokių dovanų reikia. Kad gyvenimas neapibirtų
buities ir nuobodulio pelenais. O ir kovidinės
dramos nuėjo į antrą planą. Pagaliau kaukės
tapo veiksmingu apsisaugojimo įrankiu. Nors
ir šiuo atveju jos apsaugo tik dalinai. Tačiau
nėra taip baisu, kaip gąsdina. Didmiestyje, net
Vilniuje per kamščius iš automobilių kylanti
smarvė yra kur kas baisesnė, patikėkite.

Prasidėjo debatai dėl naujos susiformavusios žemės vandenyne. Ji vadinama žemutine
sala. Kyla ginčai, kam ji dabar priklausys?
Teisiškai – tai naujausia Ispanijos teritorija.
Labai didele ji netaps, nes išaugusi iki kiek
daugiau nei dvidešimt hektarų, atėjo iki tokios ribos vandenyne, kur gylis staiga keičiasi
nuo 30–ies iki 300 metrų. Kol ugnikalnis veikia – tai neaiškaus likimo, dydžio ir galimų
posūkių paslaptinga žemė Atlanto vandenyne, kurią gali stebėti kariniai ar pakrančių
apsaugos laivai ar ypač geromis kameromis
ginkluoti fotografai.
Tačiau povandeninio pasaulio tyrinėtojai
pateikė žinių, kad kai kiek pravėsusi, apie 800
laipsnių lava pasiekia vandenyną, sūriame
vandenyje įvyksta didelės cheminės reakcijos, išmetančios didžiulius kiekius pavojingų
dujų. Tačiau praėjus dviem dienoms ten jau
sugrįžta jūrų gyventojai. Mokslininkai stebi,
kaip ten atplaukia žuvys. Gyvenimas po vandeniu tęsiasi.
Aišku, žmonėms sunkiau. Gyventi kad
ir saugiose ugnikalnio prieigose nepaprasta.
Diena iš dienos, naktis iš nakties girdėti tarsi
niekaip „nenuskrendančius lėktuvus“ nepa2021 spalis
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atradimai

Po pelenais ir smėliu pasislėpusi freskų aikštė
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neaišku kaip įvykiai klostysis toliau. Kol
kas kalbama tik statistiniais Kanarų vidurkiais, kurie – nuo mėnesio iki šešeto metų
trukmės Lanzarotės saloje. Ten gyvenimas
pakito kardinaliai, ketvirtis salos liko uždengta visiškai nauju kraštovaizdžiu.
Malda, manau, dar niekada nebuvo per
daug. Dėl visa ko...
Tačiau nepaisant visko, žmonės vyksta
į salą pasižiūrėti reginio savo akimis, kad
galėtų vaikams pasakyti „aš mačiau, aš ten
buvau“. Ir teisingai daro. Aš irgi važiuočiau.
Sala nedidelė, bet pavyzdžiui nuo sodybos,
kurioje gyvenu jo nei matosi, nei girdisi. Yra
visiškai saugu. Rytinėje pusėje dirba restoranai, barai, net kino teatras! Nuo ugnikalnio
iki gražaus paplūdimio ir restorano su
šviežiomis vietinėmis krevetėmis (isp. camarones) bei gero vietinio vyno taurės – tik
pusvalandis kelio. Pliaže gali gulėti į valias,
o vandenynas niekada nebūna šaltesnis už
Baltiją vasarą!
Net veikiantis didžiulis ugnikalnis iš La
Palmos neatėmė Rojaus titulo.
Miestelis tapęs vaiduokliu

autorės nuotraukos

Asfaltuoti keliai atrodo kaip paplūdimių takai

prasta. Tai jaukia kasdienybę ir veikia nervus.
Prie nuolatinio riaumojimo nelengva priprasti
gyventi. Daug yra žmonių, kurie prarado viską.
Namus, žemes, turtą. Kaip sako mano bičiulis,
pirmasis pamatęs užgimstantį vulkaną: mes
palmerai sunkiai atsitiesiame, ilgai gyvensime
nulenkę nuo netekties galvas. Mums nelengva
atsigauti po praradimų.
Ugnikalnio buvimą mums, gyvenantiems rytinėje pusėje, primena už kalno
„stovintis“ dūmų stulpas. Didžiulis gyvas pelenų ir smėlio bokštas vėjo dažnai
mėtomas iš Rytų į Vakarus. Tuomet, pasikeitus vėjui link Rytų – uždaromas oro uostas,
nes tai pavojinga lėktuvų motorams. Keltai
keturgubina savo reisus, tad atvykti į La
Palmą iš Tenerifės paprasta, tik apie trys
valandos jūra. Na, pasikeitus vėjui mums
atsiranda daugiau darbo, nes visi paviršiai –
stogas, keliukai, terasos, augalai pasidengia
juodo smulkaus smėlio sluoksniu. Kelias
dienas tampame arčiau įvykių, kartu su visais dejuojame dėl nuolatinio šlavimo, valymo, kad krenta ant galvos, kad girgžda tarp
dantų, kada visa tai baigsis, bet ne daugiau.
Kai vėjas nebeatneša dulkių, vėl gyvename
kaip gyvenę, džiaugiamės šiluma, palmių
grožiu, vandenyno mėliu ir kai pasiilgstame
ugnikalnio – vykstame aplankyti.
Tad kai noriu pamatyti ugnikalnį (nes
pajausti galiu naktį gulėdama lovoje ar dieną
prie rašomoji stalo, mat žemė vis dar dreba
ir tai juntama net priešingoje salos pusėje),
turiu važiuoti gerą pusvalandį link vakarinės
dalies. Kirsti didžiosios keteros tunelį ir nuvykti iki apžvalgos aikštelės, kur leidžiama
24 valandas per parą jį stebėti. Dieną per
didžiulius besiveržiančius debesis nelabai
gerai matosi visas vaizdas, graužia akis ir be
apsauginių akinių neišbūti, tačiau sutemus tai yra daugiau nei garso, vaizdo bei pojūčių
spektaklis. Naktį nesimato palaidotų kaimų
ir kelių. Lieka ekrane tik pati gamtos stichija.
Tik žiburiuojančios judančios lavos upės, jų
pakraščiuose degantys fakelai, riaumojantis
ugninį auksą purškiantis kalnas. Tik aš, ugnikalnis ir tokių pat kaip aš žioplių būrys.
Visi su telefonais, su kameromis, po du, po
tris apsikabinę net nekvėpuodami stebi.
Nusikeikia, padejuoja, čia pat vėl susižavi
vaizdu ir tylėdami valandų valandas stebi.
Juk, greičiausiai, tik vieną kartą gyvenime.
Nors yra saloje senolių mačiusių jau tris
išsiveržimus per savo gyvenimą. Ir 1949, ir
1971... Šis, pasak mokslininkų, jau išmetė
paviršiun tiek lavos, kiek abu ankstesnieji
ugnikalniai kartu sudėjus. Ir kol kas visiškai
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Vertikaliai: 1. Grybas stora gleivėta kepurėle ir ilgu kotu,
viena rūšis mirtinai nuodinga. 2. Vienintelis Lietuvoje natūraliai
augantis alyvmedinių šeimos atstovas, kurio mediena labai kieta. 3. Medis, kurio lapas pavaizduotas Kanados vėliavoje. 4. Bespalvis, bekvapis, beskonis skystis. 5. Žiauberiškoji kerpė auganti
raukšlėtais gniužulais ar silpnas, neišaugęs žmogus ar gyvulys
tuo pačiu pavadinimu. 6. Vešlus ir puošnus vėdryninių šeimos
stambokas miškų ir pievų nuodingas, vaistinis augalas. 10. Medis, kurio savo eilėraštyje paminėjo Paulius Širvys. 13. Rudenį į
Lietuvą atskrendantis kuoduotas paukštelis, kuris labai mėgsta
užsilikusius obuolius ir įvairias uogas. 14. Savaime paplitusi, bet
apyretė Lietuvoje guobinių šeimos medžių rūšis, jo lapų pamatas nesimetriškas. 16. Drėgnose pamiškėse, vandens telkinių
pakrantėse augantis krūmas, vedantis rūgščias raudonas uogas.
17. Apyretis dygus, dvimetis, 20-75 cm aukščio augalas, dar vadinamas sausažiedžiu. 22. Ventės rago paukščių žiedavimo... . 23.
Dekoratyvinis spygliuotis medis ar krūmas labai tankia laja ir
neturintis sakų. 25. Siauralapio gauromečio kitas pavadinimas.
28. Miškų ir pelkių uogakrūmis vedantis raudonas nelabai sultingas uogas. 29. Pelėdinių šeimos nedidelis paukštis, žurnalo
apie gamtą simbolis. 30. Valgomas kalvotų miškų grybas gleivėta
ir mėsinga kepurėle, kotas su gleivėta žiedo liekana. 32. Metų laikas ateinantis po rudens.
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Sudarė Ona Gylienė
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Horizontaliai: 7. Erškėtinių šeimos dygliuotas 3-5 m aukščio krūmas (kartais iki 10 m aukščio medis) trumpais dygliais ir skiautėtais lapais, kurio uogos naudojamas vaistams gaminti. 8. Stambus, netaisyklingo šakojimosi spygliuotis medis,
kuris prieš žiemą numeta spyglius. 9. Augalas, turintis dygliuotus arba dygliškai
šeriuotus lapus ir aukštą šakotą arba sutrumpėjusį stiebą. 11. Erdvėje ir laike sklindantis trikdys, pernešantis energiją. 12. Elninių šeimos gyvūnas, natūraliai paplitęs
Europoje, pietų ir šiaurės Amerikoje, pas mus veisiamas. 15. Viksvuolinių šeimos
augalų gentis, kurios Lietuvoje priskaičiuojamos 66 rūšys. 18. Lūpažiedžių šeimos
nemalonaus kvapo augalas. 19. Įspūdingas paukštis, gyvenantis Trinidade bei
tro-pinėje Pietų Amerikos dalyje, išsiskiriantis savo dideliu snapu. 20. Erškėtinių
šeimos plačiai paplitęs vaismedis. 21. Baltikinių šeimos grybas, kurio vaisiakūniai
vidutinio dydžio, kepurėlė gaubta, kartais įdubusi. 24. Nakvišinių šeimos daugiametis augalas, dažniausiai augantis plačialapių miškuose. 26. Vanaginių šeimos
paukštis, kurio uodega pilka, kartais ruda, su 8-12 skersinių siaurų juostelių ir platesne
juosta gale. 27. Rogių, plūgo ar spyruoklinių akėčių dalis, kuri šliaužia. 31. Pupinių
šeimos augalas, auga sausose vietose, upių slėnių šlaituose, sausuose miškuose. 33.
Saldus, tąsus skystis, bičių gaminamas iš žieduose esančio nektaro. 34. Krūmiškųjų
kerpių gentis, pati didžiausia rūšių skaičiumi Lietuvos kerpių gentis, viena iš jų
šiaurėje minta elniai. 35. Parazitinis kempininis grybas, kuris iš pradžių auga ant
gyvų medžių šaknų, o kai medis išdžiūva, gyvena toliau kaip saprofitas ir sukelia
margąjį puvinį. 36. Kaimas Zarasų r., kuriame auga seniausias ir storiausias Lietuvoje ąžuolas, vienas seniausių ąžuolų Europoje.
Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 9, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Istorija. 2. Matas. 3. Adomas. 4. Šuoras. 5. Mylia. 6. Milžinas. 10. Svotas. 13. Vieškelis. 14. Galaktika. 16. Kibinas. 17. Karatas. 22.
Jaukas.
23. Pumpuras. 25. Gigantas.
2021
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28. Širmis. 29. Vargas. 30. Styga. 32. Žadas. Horizontaliai: 7. Estakada. 8. Nuolydis. 9. Kotas. 11. Biržė. 12. Makavykas. 15. Pjūvis. 18. Kaušas. 19. Piratas. 20. Skonis. 21. Panika. 24.
Šapalas. 26. Guolis. 27. Skėtis. 31. Gimnastas. 33. Puota. 34. Žarna. 35. Margenis. 36. Karkasas.

jaunieji
saugomos
miško
teritorijos
bičiuliai

Naujai suskambėjo Rambyno kraštovaizdžio kompleksas
Vienas labiausiai lankytojų pamėgtų vietų Rambyno regioniniame parke
– Rambyno kraštovaizdžio kompleksas, kur galima susipažinti ne tik su
gamtinėmis, bet ir su kultūros paveldo
bei mitologinėmis vertybėmis. Pagal
projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“, kurį inicijavo VSTT, o vykdė Rambyno RP direkcija, neseniai šis kompleksas naujai
pritaikytas lankymui.
Projektuojant Rambyno kraštovaizdžio komplekso atnaujinimą, siekta atskleisti šios saugomos teritorijos savitumą
ir grožį, suteikti lankytojui jaukų prisilietimą prie čia esančių vertybių.
Rambyno gamtinis kultūrinis kraštovaizdžio kompleksas – unikalus paskutinio ledynmečio suformuotas kalvagūbris.
Čia stūkso garsusis Rambyno kalnas, čia
stovėjo skalvių pilis Ramigė, kurią 1276 m.
užpuolė, užėmė ir sugriovė kryžiuočiai.
Nuo XIX a. pabaigos Rambyno
kalne vykdavo Mažosios Lietuvos ir
Klaipėdos krašto lietuvių šventės. Rambyno kraštovaizdžio kompleksas apima
etnografiškai vertingus Bitėnų ir Bardėnų
kaimus, žyminčius ne tik Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus, bet ir gamtines vertybes.
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Ši teritorija buvo tvarkoma kompleksiškai.
Prie Rambyno kalno turistus pasitinka riboženkis,
kuris žymi šio kalno prieigas ir suteikia informacijos apie šią unikalią vietą. Susidėvėjęs šlaito atitvaras pakeistas nauja trijų grūdinto plieno juostų
kompozicija. Šalia – vieta ugniai, kur nedidelę
simbolinę ugnelę bus galima uždegti saugiai.
Dažnam ant Rambyno kalno apsilankiusiam lietuviui ši vieta asocijuojasi su vaidilučių kūrenta
pagonių šventvietės ugnimi, bet, nesant įrengtos
specialios vietos, įsišaknijusi tradicija užkurti mažą gyvą ugnelę ant Rambyno kalno neretai tapdavo gaisro grėsme miškui ir taršos šaltiniu.
Nemuno gatvė veda lankytoją pro Rambyno kalną link lankytojų centro, kuriame
įrengta išsami informacija apie šį regioninį
parką. Lankytojų centras įsikūręs gražioje miško aikštelėje, kur iki II pasaulinio karo veikė restoranas, netoliese yra išlikę seno namo pamatai,

kuriame vasarodavo Vydūnas. Rambyno alkakalnis Vydūnui visada buvo svarbiausia lietuvio
širdžiai vieta, todėl čia pastatytas krėslas, tarsi sukuriant galimybę pabūti drauge su juo.
Pastatytos nuorodos, kreipiančias eiti toliau Bitėnų kryptimi, aplankant senąsias kapines
arba leistis miško taku arčiau Nemuno. Miško
take atnaujintos statesnių šlaitų medinės pakopos. Einant miško taku akį pamalonina ramiai
tekančio Nemuno perspektyvos. Vienoje iš tokių
vietų pastatyti du krėslai, skirti šiuo taku kažkada
ėjusiems Lietuvos knygnešiams ir žymiausiam jų
Jurgiui Bieliniui. Toliau miško takas veda į baltųjų
gandrų koloniją, kur įrengti 4 suoliukai, nuo kurių
gražu stebėti iš rytų atitekantį raiškų Nemuno
kaspiną. Tolėliau įrengtas gandrų stebėjimo stovas, informacinis stendas apie žymiąją Bitėnų
baltųjų gandrų koloniją.
VSTT inf.

Išėję negrįžti

Jonas
Balinskas

1935 01 01 – 2021 09 26
Aš vasarą mirti nenoriu,
Kai saulė taip degančiai tviska
Ir varvina medų iš korio...
O reiktų palikti man viską...
Ir rudenį mirti nenoriu
Kai dygsta šiluos baravykai,
Kai žąsys rikiuojas į voras
Ir gervės paraistėje klykia.
Nenoriu numirti aš gruodį
Kad žemės sušalusios grumstai
Bumbsėtų ant karsto į duobę
Ir mano ramybę sudrumstų.
Ir gegužę mirti nenoriu,
Kai ievos pasiutusiai kvepia,
Kai meilės pritvinkęs net oras, –
Nenoriu aš gulti į kapą.
Jonas Balinskas, 2010

Eidamas 87-uosius metus Lietuvos miškininkų
bendruomenę paliko senosios kartos miškininkas
Jonas Balinskas.
Velionis gimė ir augo Pakruojo r. Lygumų miestelyje barono fon Roppo rimoriaus Liudviko ir Juzefos Balinskų šeimoje. Nežiūrint, kad jų šeima buvo
stambaus dvarininko samdiniai, 1944 m. atėjus „išlaisvintojams“, dingo tėtis. Jonas pasakodavo, kad
mama paėmus jį už rankos eidavo pažiūrėti ar nebus
tėvelio lavono tarp prie stribyno išmestų išniekinimui
partizanų kūnų. Tik po poros metų iš tėvo atėjo žinia,

kad jis dar gyvas ir atgabentas socializmo
kūrimui garsiajame Belomoro kanale, pastatytame ant kalinių ir tremtinių kaulų.
Motinai sunkiausiais pokario metais teko
vienai auginti 4 vaikus.
Sudėtingomis sąlygomis 1954 m. baigęs vidurinę ir praėjęs tais laikais didžiulį
stojusių į Miškų fakultetą konkursą LŽŪ
akademijoje, Jonas visam gyvenimui pasirinko miškininko profesiją. Jau studijuodamas dėl savo žmogiškųjų savybių
– nuoširdumo, draugiškumo, duoto žodžio laikymosi ir komunikabilumo tapo
autoritetu kolegų tarpe ir studentiškų susiėjimų siela. Dalyvavo akademijos meno
saviveikloje, vieną kitą lyrišką jo eilėraštį
atspausdino tuometinis akademijoje leistas laikraštis. Galime sakyti, kad tik Jono
dėka ir mes – 1959 m. Miškų fakulteto absolventai nenutraukėme iki gilios senatvės
tradicinių ir labai šiltų kurso susitikimų
paprastai besitęsdavusių dvi dienas. Paskutinis toks susitikimas, nors ir stipriai
išretėjusiose gretose, paminint studijų baigimo 60-metį, įvyko 2019 vasarą.
Baigęs mokslus 1959 m. J. Balinskas
gamybinę karjerą pradėjo nuo girininko
pavaduotojo pareigų Kėdainių miškų ūkio
Ąžuoloto girininkijoje. Po metų paskirtas
Kauno miškų ūkio Veliuonos girininku,
kur šalia įprastinių miškininkavimo darbų
teko įgyti sunkios, bet vertingos patirties
statant šios girininkijos administracinį ir
ūkinius pastatus. Į sėkmingą jauno specialisto veiklą atkreipė dėmesį tuometinis
Miškų ministras Algirdas Matulionis ir jį
prisiminė, kai 1970 m. ieškojo tinkamos
kandidatūros Kauno miško chemijos ūkio
direktoriaus pareigoms. Tačiau iki tapimo direktoriumi dar teko padirbėti nuo
1963 m. Kauno miškų ūkio vyresniuoju
inžinieriumi ir nuo 1966 m. iki 1970 m.
vyresniuoju miškininku-patologu.
Kauno miško chemijos ūkiui J. Balinskas vadovavo 22 metus iki jo uždarymo
nepriklausomoje Lietuvoje 1992 m. Tai
buvo labai specifiška miškų ūkio šaka
funkcionavusi Lietuvoje nuo tarpukario
laikų, kai po sėkmingų bandymų 1934 m.
šiais darbais pradėjo užsiimti visos pušynų
turinčios miškų urėdijos. 1949 m. buvo
įkurti 2 specializuoti Vilniaus ir Kauno
miško chemijos ūkiai, pasidalinę Lietuvos
teritoriją į vakarinę ir rytinę puses ir jose
vykdę miškų sakinimo bei kai kuriuos
kitus specifinius darbus – iš pušų kelmų
sauso destiliavimo būdu varė dervą ir
terpentiną, gamino medžio anglį bei kalcio

acetato miltelius, o nuo 1983 m. ir pirmuosius lietuviškus repelentus miško želdinių
apsaugai nuo kanopinių žvėrių. Sakinimo
bei pirolizės darbai buvo sunkūs, atliekami
rankiniais metodais. Didžiausia problema buvo apsirūpinimas darbininkais.
Prisikviesti ir išsaugoti darbo jėgą stengtasi statant žinybinius butus. Iki 1990 metų J. Balinsko pastangomis pastatyta 17
gyvenamųjų namų ir juose įrengė 57 butus, t. y. vidutiniškai kasmet įrengiant po 3
butus. Tačiau net ir sovietmečiu natūralių
gamtinių žaliavų naudojimas, nežiūrint
pigios darbo jėgos, darėsi vis nuostolingesnis, o po nepriklausomybės atkūrimo
atsiradus rinkos ekonomikai pasidarė visai
nekonkurencingas, lyginant su iš naftos
gaminamomis sintetinėmis medžiagomis.
Be to, XX a. paskutiniame dešimtmetyje
sustiprėjo ekologinis judėjimas, atsirado
prieštaraujančių pušų sakinimui dėl ekologinių ir estetinių priežasčių. Medžio
apdirbėjai irgi kritikavo sakintojus dėl pušynų padaringumo pablogėjimo juos nusakinant. Pats J. Balinskas atliko kruopščią
resursų analizę, panaudojant miškotvarkos
medžiagą, vertinant ir visus kitus įtakų faktorius. Perspektyvų tolimesnei šio verslo
plėtotei tada nesimatė. Todėl Miškų ministerija priėmė nutarimą chemijos ūkius
uždaryti. Taip 1992 m. Jonas paliko paties
kurtą ir jau nuskandintą laivą, dar apie
metus padirbo Miškų apsaugos ir kultūrų
inžinieriumi ir išėjo į užtarnautą poilsį.
Šiandien sunku pasakyti ar sakinimo
darbai atgims ir kas iš pušų sakų ateityje
gali būti gaminama. Tad ir nežinia ar visa
tarpukario ir sovietmečio Lietuvos miško
sakintojų patirtis taip ir liks istorija, ar tą
patirtį kada nors nagrinės nauji sakintojai.
Su žmona Vida Jonas užaugino puikias
išsimokslinusias, sukūrusias savo šeimas
dukras, sulaukė 3 anūkų ir 2 proanūkių. Ponia Vida buvo neatskiriama Jono dalis dar
nuo studijų laikų ir ypač reikalinga atrama
paskutiniais trimis jo gyvenimo metais, kai
Joną kankino sunki liga.
Bendravimas su Balinskų šeima palikdavo pačius maloniausius bei šilčiausius
įspūdžius, padėdavo rasti aiškesnius kelius
sudėtinguose gyvenimo vingiuose.
Nuoširdžiai užjaučiame gerbiamą Vidą,
dukras Beatričę ir Ingą, anūkus Mantvydą,
Mariją ir Aistę, proanūkius Kovą ir Korneliją, o taip pat visus jų šeimų narius, Jono
brolį Kazimierą ir kitus artimuosius.
1959 m. laidos miškininkai
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Žodis
skaitytojui
Bijau, kad galiu Jums nusibosti, dalindamasis savo stebėjimais, bet negaliu
nesidalinti. Saulėtą paskutinį spalio šeštadienį iš arti stebėjau dvi Lietuvas. Tą, kuri
veržliai žygiuoja į Tvarią Gerovę, ir tą, kuri, kaip mėšlina virvė velkasi iš paskos ir dar
bamba. Mano amžinatilsį šaunioji bobutė čia būtų panaudojusi žodį, prasidedantį
raide š, bet redaktorius man rekomendavo vengti nepadorių išsireiškimų.
Tą dieną abi Lietuvos susitiko labai simboliškoje vietoje – Konstitucijos prospekte. Ta veržlioji, pasipuošusi spalvinga, modernia, sportinio stiliaus apranga,
žalino prospektą arba, anot Vilniaus mero, kėlė Žaliąją Bangą, turėsiančią nusiristi
per visas sostapilio gatves, gatveles ir net skersgatvius. Ta š..., atsiprašau, mėšlinoji,
šeštadienio priešpietę, pasikinkiusi plieno žirgus, gerai žinomu Konstitucijos taku
traukė į garsųjį Kalvarijų turgų pigesnių raugintų kopūstų, bulvių, chrizantemų
bei šiaip namų ūkiui reikalingų daiktų. Bet, įstrigę Žaliosios bangos gniaužtuose,
gausiai, CO2 dujomis atnašavo Visuotiniam Klimato Atšilimui ir, kaip jai, tai Lietuvai, pritinka, keikė valdžią. Šiame spektaklyje valdžios vaidmenį atliko gerbiamas
meras, šmėžuojantis čia pat, veržliųjų gretose. Ir dar ryškiai, raudonai pasirėdęs!
Palieku Jums, kantrieji skaitytojai, intrigą – atspėti iš kurios pozicijos stebėjau
Lietuvų bendravimą.
Pripažinkit. Po beveik dviejų metų covidizacijos, audringa diskusija apie
medžius Konstitucijos prospekte – tikra palaima. Va tik diskutantų ratas toks
nelabai... Vienoje pusėje meras ir giliai arba pagal pareigas įtikėję. Kitoje socialdemokratai ir šoferiai.
Užsimerkiu ir bandau įsivaizduoti: gerovės valstybės sostinės centrinį prospektą po šimto metų (žr. nuotrauką). Bet, kažkodėl, akyse ima šmėžuoti paliegę,
vargani, vakarinio Vilniaus aplinkkelio šlaituose vargstantys medeliai ir išdžiuvę
Geležinio Vilko aveniu pušelės.
Malonios pažinties su Lietuvos dirvonų plikbajoriu tęsinio.
Eugenijus Tijušas

P. S. Nuotraukoje – 1904 metais sodintų liepų alėja mūsų sodyboje.
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Lietuvoje populiarėja amerikietiška mada per
Kalėdines šventes kepti kalakutą. Sena lietuvių
tradicija – Kalėdiniam stalui susimedžioti kiškį
– vis rečiau išpildoma. Taip nutinka ne todėl,
kad savo tradicijų negerbtume, tačiau todėl,
kad kiškį susimedžioti tampa vis sudėtingiau.
Pilkųjų kiškių populiacija mažėja ir Lietuvoje, ir
visoje Europoje. Tad jei šiais metais kiškienos
patiekalais medžiotojų šeima nepasilepino, kitais metais susimedžioti ilgaausį ir paskanauti
kiškiena, bus dar mažesnė tikimybė. Nebūtinai
todėl, kad „viskas tik blogėja“. Galima pažiūrėti
optimistiškai – auga žemės ūkio produktyvumas, daugėja plėšriųjų paukščių ir žvėrių... Tik
kiškiams – tai ne į naudą.
(Tęsinys, pradžia nr. 9)
Medžiotojai agrokultūros plėtros tendencijų negali
paveikti. Ūkininkai augina tai, kas turi paklausą ir neša
didesnį pelną, darbuojasi su technika, kuri greičiau ir efektyviau nušienauja pievas, nukulia javus. Kad žolę ir javus
pjauti reikėtų ne iš lauko pakraščių į vidurį, bet iš vidurio
į pakraščius, pavyksta įtikinti nebent tik tuos ūkininkus,
kurie yra medžiotojai. Tačiau plėšrūnų gausa, bent jau tų,
kuriuos medžioti leidžiama, yra medžiotojų poveikio objektas. Todėl, jei kiškienos norima paragauti – lapės, mangutai ir kiaunės, turėtų tapti ne tik atsitiktiniu medžiotojų
laimikiu. Nors pilkųjų kiškių populiacijos vien tik smulkiųjų plėšrūnų medžioklė neišgelbės, tačiau jų gausa bent
jau nenusileistume kaimynams lenkams, slovakams, čekams. Medžioti plėšrūnus šių kraštų medžiotojų skatinti
nereikia – tai savaime suprantama kiekvieno medžiotojo ir
prioritetinė kiekvieno medžiotojų kolektyvo užduotis.

Kai kiškis buvo medžioklės objektas Nr. 1
Kad kiškius medžioti įdomu ir, kad buvo laikai, kai ir
laimikiai per sezoną prilygo bent jau vieno sumedžioto
šerniuko masei, gali patvirtinti bemaž visi vyresnės kartos Lietuvos medžiotojai.
Pasak Antano Nemajuškos, Vilniaus medžiotojų klu-bo
„Elnias“ vyriausio medžiotojo, pradėjusio medžioti dar 1957
m. gimtajame Zarasų krašte, prieš 50–60 metų didesnių
žvėrių buvo reta, o kiškių ir lapių buvo daug, tad jie ir buvo
pagrindiniai medžioklės objektai. Dažnai kiškių medžioti
patraukdavo vienas šaulys su šunimi, per dieną pirmyn ir atgal tekdavo per laukus sukarti bent 10–15 km. Sėkmingiau
medžioti sekdavosi 2–3 medžiotojams. Buvo organizuojamos ir planinės medžioklės, kur susirinkdavo visas šaulių
būrys. Jaunystės bičiuliai: Algis Budrys, Titas Garunkštis,
Juozas Žvironas, Algis Zavedskas, – būrelis medžiotojų su
kuriais A. Nemajuška leisdavosi į kiškių medžioklės žygius.
Vienas medžiotojas pavarydavo kiškius iš miškelių, kiti
užimdavo pozicijas miško pakraščiuose. Pabaidytas kiškis
turi savybę sprukti ne tolyn, bet į šoną ar atgal, todėl nere-
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Vytauto knyvos nuotrauka

Kokią žinią
atneša kiškis?
Aleksandras valentas

tai varovas sumedžiodavo daugiau kiškių nei
pamiškėje tykojantys medžiotojai. Prie kito
miškelio bičiuliai susikeisdavo vietomis, todėl
visų galimybės išsilygindavo. Daugiausia per
vieną sezoną A. Nemajuška yra sumedžiojęs 17
kiškių ir 4 lapes, panašiai sekėsi ir jo bičiuliams.

Kiškio taukai – vaistas
„Dar ir dabar žmonės vertina kiškio
taukų vaistines savybes. Iš vieno kiškio
galima gauti 30–50 g taukų. Išdorojus kiškį
riebalai nupjaustomi, susmulkinami gabaliukais ir tirpinami. Svarbu, kad riebalai
neužvirtų, todėl geriausia šildyti inde, kuris
talpinamas į puodą su vandeniu. Jokiu būdu
negalima riebalų kaitinti keptuvėje, iš tokių
taukų vaisto nebus. Gydomosios savybės
išlieka metus, senesni taukai – nenaudingi.
Kiškių kailiukus priduodavome valstybei, už juos gaudavome šratų, nes patronus
šautuvams tekdavo gaminti patiems, o mėsa
atsidurdavo ant stalo. Iš kiškio išeidavo apie 3

kg geros mėsos. Taigi, jei per metus pavykdavo sumedžioti iki 20 kiškių – visai neblogas
laimikis. Nors kiškio mėsa skani, tačiau
sausa, todėl gaminant patiekalus geriausia
pridėti kiaulienos ar kitokios riebesnės mėsos“, – kiškienos kulinarinėmis savybėmis
dalinosi medžiotojas.

Kiškių medžioklė su skalikais
Įdomiausia kiškius medžioti su skalikais.
Jei medžioklei sėlinant ar tykant būtina tyla,
garsą sukelia tik šūvis, tai medžioklėje su skalikais, garsui tenka pagrindinis vaidmuo. Kai
tik skalikas pakelia pirmą kiškį – medžioklė
prasideda. Didžiausias malonumas yra klausytis skalikų balsų, pagal balsą sekti, kur vyksta
veiksmas, jaudintis, kai išgirsti, kad skalijimas,
o tai reiškia ir kiškis, pradeda artėti.
„Kai kurie medžiotojai tvirtina, kad skalikai kiškius jiems atvaro, bet abejoju, kad
tai šunų nuopelnas. Pabaidytas kiškis bėga
dideliu ratu, vėl prabėga pro savo guolį, po to

ir vėl daro kilpą, todėl gali pasirodyti, kad šuo
kiškį atvaro medžiotojui, kuris dažniausiai ir
laukia toje vietoje, kur gyvūnas buvo pakeltas.
Skalikai gali kiškius persekioti ilgai, apsukti ratus po 3–4 km. Būna, kad šunys nubėga
paskui kiškį ir pradingsta kelioms valandoms. Tada užuot patyrus malonumą, tekdavo nuobodžiauti, laukti sugrįžtant keturkojų
bičiulių ir namo parsirasti be laimikių.“, –
apibendrina A. Nemajuška.

Norma – 2 kiškiai per dieną
Vyresnės kartos medžiotojas ir gamtosaugininkas Jonas Jaksiboga, medžiojęs
Ignalinos–Švenčionių krašte, stebėjo visą
kiškių populiacijos gausos kaitą per keletą
praėjusių dešimtmečių.
„Kiškių medžioklės sezonas trukdavo
nuo lapkričio pradžios iki vasario vidurio.
Lapkričio 7–8 d. būdavo išeiginės, per kurias
bemaž visi medžiotojai rinkdavosi į kiškių
medžioklės atidarymą. Praėjusio amžiaus 7–8
2021 spalis
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dešimtmečiais kiškių buvo dešimteriopai
daugiau nei šiuo metu.
Geriausios medžioklės vietos Švenčionių
r. buvo link Adutiškio. Ten plyti lygumos per
kurias teka Skaistupio upeliukas. Jo slėnyje
pagal vagą driekiasi alksnynų miškeliai. Paspaudus šaltukui į juos ir patraukdavome.
2–4 medžiotojai užeidavo į priekį, o 2 pavarydavo kiškius palei upelio vagą. Medžioklės
„norma“ būdavo 2 kiškiai 1 medžiotojui
per dieną“, – prisiminimais dalinosi medžiotojas. Sumedžiotus briedžius, elnius
tekdavo atiduoti valstybei, medžiotojams
likdavo tik galva (trofėjus) ir vidaus organai, tekdavo atiduoti ir 70 proc. sumedžiotų
stirnų, 50 proc. – šernų, o sumedžiotų kiškių
valstybei priduoti nereikėjo, visas laimikis
atitekdavo medžiotojui.

Per metus – 147 mangutai
„Iki 1977 m. buvo galima visus metus medžioti visus plėšrūnus, taip pat ir plėšriuosius
paukščius, valkataujančius šunis bei kates.
Netgi buvo tam tikri plėšrūnų sumedžiojimo
reikalavimai. Kad pratęstų medžiotojo bilietą,
medžiotojas privalėjo surinkti tam tikrą balų
skaičių. Jei sumedžiodavo vilką – gaudavo 50
balų ir bilietas būdavo pratęstas. Tačiau vilkai
buvo gan retas laimikis. Todėl tekdavo medžioti
kitus plėšrūnus. Balų skirdavo už lapių, mangutų sumedžiojimą, o jei ir šių plėšrūnų nepavykdavo pašauti, tekdavo balus rinkti po vieną.
Pristatyti sumedžiotų šarkų, varnų, kranklių
kojas arba valkataujančių šunų ir kačių ausis“, –
pasakojo gamtosaugininkas.
Anot jo, lapes ir mangutus apsimokėjo
medžioti ir todėl, kad jų kailiai buvo brangūs.
Kai kurie medžiotojai tuo net specializavosi.
Švenčionių r. rekordas – vieno medžiotojo
per metus sumedžioti 147 mangutai. Už
kiekvieną kailį medžiotojas gavo po kelis rublius, o už rekordą dar buvo skirta 120
rublių (vidutinės algos dydžio) premija.
„Labai daug kiškių žūdavo po automobilių
ratais. Darbo reikalais dažnai važinėdamas
naktimis pastebėjau įdomų dalyką: iš pradžių
į automobilio šviesų srautą pakliuvusį kiškį
būdavo galima, kad ir į namus parsivaryti,
žvėrelis atkakliai bėgdavo automobilio lempų
apšviečiamu plotu. Tačiau laikui bėgant, ar
todėl, kad dauguma šviesai jautresnių gyvūnų
žuvo, ar išsiugdė savybę šviesos privengti,
tačiau kiškiai tapo atsargesni. Per kelią, ypač
rujos metu, jų šokinėdavo dešimtimis, tačiau
šviesos srautas ant kelio žvairių nebesulaikydavo, mažiau jų ir žūdavo“, – prisimena gamtosaugos pareigūnas.
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6 kilometrų ruože – 21 kranklys
Pasak J. Jaksibogos, kiškių pastebimai
pradėjo mažėti apie 80 praėjusio amžiaus metus. Kokios priežastys – sunku spręsti. Kalbama, kad kaltos ligos. Iš tiesų, apie 1975–1976
m. tekdavo neretai sumedžioti kiškių sergančių
brucelioze. Tačiau svarbiausia kiškių populiacijos sumažėjimo priežastimi, medžiotojas laiko
plėšrūnų medžioklės apribojimus.
„Uždraudus Lietuvoje kranklių medžioklę, šių paukščių katastrofiškai pagausėjo. Dar
praėjusį rudenį bokštelyje laukdamas stirnino, vakarop, kai krankliai iš laukų grįžta nakvoti į mišką, pabandžiau juos suskaičiuoti. Iš
bokštelio mačiau plotą maždaug po 2–3 km
į abi puses. Suskaičiavau 21 kranklį. Ir tai
tik vienoje vietoje, 6 km spinduliu! Gaudo
kiškius pelėdos, vanagai, varnos, lapės, mangutai, valkataujantys šunys, katės. Nuo žeme
bėgiojančių plėšrūnų kiškis dar gali pabėgti,
o nuo paukščių, ypač atviroje vietovėje,
niekur nepasislėps – taps jų grobiu“, – teigia
medžiotojas.

Katinui – kiškis,
kaip liūtui – buivolas
Dažnai manoma, kad katės ir šunys gaudo tik mažus kiškiukus. Didesnių nepaveja, o
jei ir pagauna – nepaneša.
„Prisimenu savo vaikystės metus praleistus kaime pas senelį. Jis turėjo katiną, kuris visą
vasarą medžiodavo kiškius. Jei nepanešdavo,
parvilkdavo juos apsižergęs, kaip liūtas stambesnį grobį. Senelis kiškį nulupdavo, pakabindavo kur vėsiau ir visą savaitę katiną ta mėsa
maitindavo. Kai kiškiena baigdavosi, katinas
suvokdavo, kad gana tinginiauti, laikas gaudyti
ir tempti namo kitą ilgaausį. Suprantama, kad
retas žmogus užsiimdavo katino maitinimu jo
paties sumedžiotu grobiu, tad pabandykime
tik įsivaizduoti, kiek pievose „peliaujantys“ katinai ir tuomet, ir šiuo metu pridaro kiškiams
žalos“, – svarsto medžiotojas.
Aplink sodybą, kol valkataujančių naminių gyvūnų medžioklė buvo leidžiama, jų
„populiaciją“ praretindavo. Kai medžioklė
vykdavo netoli jo namų, kiškių sumedžiodavo
3 kartus daugiau, nei greta kitų kaimų.
„Galima diskutuoti ar humaniška tuomet
buvo medžioklės tvarka, tačiau kiškių populiacijai ji buvo palankesnė, todėl žvairiai buvo
dažnai sumedžiojimas, įprastas ir mėgstamas
medžiotojų laimikis“, – įsitikinęs J. Jaksiboga.

Kiškių viliojimas
Sugalvodavo medžiotojai ir visokių kiškių medžioklės gudrybių.

„Seniau ūkiuose sėdavo daug rugių, kurie, jei ruduo būdavo šiltesnis, sudygdavo.
Žiemą tie laukai tapdavo mėgstamiausia kiškių vieta. Gausiai sėdavo pašarinių lubinų,
kai žolynai subręsdavo, nusipjaudavome ir
prisidžiovindavome jų žiemai. Žolės kuokštus
pririšdavome prie kuoliukų, kuriuos prismaigstydavome lauke, kur tykodavome kiškių. Lubinai ilgaausius priviliodavo ir iš medžioklės
grįždavome su laimikiu. Pasitaikydavo ir įvairių
įdomių nutikimų. Du kartus esu medžiojęs
tuos pačius kiškius. Kartą šoviau į kiškį, mačiau,
kad sužeidžiau, tačiau rasti gyvūno nepavyko.
Po 2 savaičių lygiai toje pačioje vietoje vėl
pamačiau kiškį. Šįkart neprašoviau. Lupdamas
kailį pastebėjau sužeidimą. Šratas buvo perėjęs
kiaurai per skrandį, sulaužęs šonkaulį ir išėjęs.
Įdomu, kad skrandis jau buvo užsitraukęs
plona plėvele. Tai reikštų, kad net ir į vidurius
sužeistas šis žolėdis gyvūnas turėjo galimybę
išgyventi“, – stebėjosi gamtininkas.
Pasak medžiotojo, kol kiškių buvo gausu,
per sezoną kasmet jų sumedžiodavau iki 20, tik
vienais metais –12. Didžiausias sumedžiotas
kiškis svėrė 6,2 kg, – patinas jau buvo net
pražilęs nuo senatvės. Tačiau tokių „milžinų“
pasitaikydavo retai, vidutinis laimikių svoris
– apie 5 kg. Įdomiausios kiškių medžioklės
vykdavo su skalikais. Per laukus sklindantis
skalikų balsas yra bene gražiausia muzika ir
ryškiausi jausmai, kokie tik yra medžioklėse
aplankę, – sutartinai tvirtina visi medžiotojai.
Nors prisiekę vižlų gerbėjai palaikytų tai
šventvagyste, tačiau medžiojami kiškiai ir
„paukštiniais“ šunimis – kurtscharais, dratharais. Net kilmingas anglų seteris pastebėjęs
kiškį, daro tokią pat tilktį, kaip ir pastebėjęs
kurapką. Naudojami šunys ir po šūvio –
sužeistų kiškių paieškai, aportavimui.

Kiškių medžioklė Pietų Lietuvoje
Dabartiniais laikais kiškių medžioklė
kasmet vis dar suburia Pietų Lietuvos klubų
ir būrelių medžiotojus.
Pasak Dalės Venskūnienės, ilgametės
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Vilkaviškio skyriaus medžioklės žinovės, kad kiškių
sumažėjo – visi medžiotojai pastebi, medžioklės laimikiai dešimtimis, kaip būdavo
prieš 20–30 metų, nebeskaičiuojami. Tačiau
kiškių medžioklės vyksta, jas rengia visi rajono
klubai ir būreliai, kai kurie – po 2–4 kartus
per metus. Jei susirenka 20–30 medžiotojų,
dažniausiai kiekvienam jų bent po vieną
sumedžiotą kiškį tenka.
„Geriausia kiškius medžioti, kai laukus
dengia sniegas, lengviau ilgaausius pastebėti,
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tad ir medžioklės būna sėkmingesnės. Kai
žiemos pradžia būna besniegė, šauliai į kiškių
medžiokles neskuba. Tačiau prieš Kalėdas,
net jei ir nėra sniego, bent kartą kiekvienas
medžiotojų kolektyvas kiškių medžioklę
surengia. Į Kalėdinę kiškių medžioklę susirenka visi klubų, būrelių nariai, kurie tik gali
dalyvauti. Atvyksta labai daug svečių iš kitų
rajonų, kur, anot jų, – „reikalai su kiškių populiacija prasti“.
Kiškių medžioklės tradicijos rajone išlieka,
gal tik tampa ne įprastinėmis, kasdieninėmis,
bet labiau šventinėmis medžioklėmis, gera
proga susiburti visam kolektyvui, pasidžiaugti
laimikiais, pasidalinti įspūdžiais, kurių per
kiškių medžiokles niekada nestinga“, – sakė
Dalia Venskūnienė.

Latviams Lietuva –
kiškių medžioklės kraštas
Išskyrus pietų Lietuvos ruožą, kitur mūsų
mažas kraštas jau negali pasigirdi esantis
kiškių medžioklės centru. Tačiau šiauriau
gyvenantiems kaimynams – taip neatrodo.
Latvių ir estų medžiotojams pilkųjų kiškių
medžioklių tradicijos iš viso nežinomos. Tiesa, ten gausiau baltųjų kiškių, bet jie yra miškų
gyventojai, sumedžiojami retai, specialios
„kiškinės“ medžioklės ten neorganizuojamos.
Linda Dambrovska, viena iš Latvijos medžiotojų lyderių, du kartus dalyvavusi kiškių
medžioklėje Lietuvoje, buvo ja sužavėta. Anot
jos, jausmas, lyg atsidurtum praėjusiame amžiuje, medžioklėje apie kurias galima paskaityti tik istoriniuose romanuose.
„Abu kartus medžiojant Lietuvoje buvo
ypatingos gamtinės sąlygos. Pirmąkart –
sniego iki juosmens, o antrąkart – spaudė 20
laipsnių šaltis. Būrio medžiotojų žygis per
baltus laukus – romantika, kurios tykodamas
bokštelyje šerno nepatirsi. Nebūtina kiškį ir
sumedžioti, tačiau visa tai pamatyti – verta:
kaip skuodžia medžiotojų pakelti kiškiai, susiduria su lape, tačiau „susivienija“ prieš bendrą
priešą ir kurį laiką bėga zigzagais drauge; kaip
iššokęs ilgaausis bravūriškai šuoliuoja priešais
medžiotojų grandinę, paeiliui vienas po kito
aidi šūviai, dulka sniegas, o zuikis sveikas nutolsta sniego debesyje... Tokios medžioklės,
pirmiausia yra reginys, įspūdis, azarto jausmas, o tik paskui – laimikiai. Po medžioklės
– linksmas bendravimas su kolegomis, pasakojimai apie situacijas, kurias visi ėjusieji
grandine matė, gali pakomentuoti, pajuokauti,
pasidalinti savo požiūriu ar tiesiog pabūti
bendraminčių būryje“, – medžioklės Lietuvoje
įspūdžiais dalinosi latvių medžiotoja.

Lenkijoje kiškius jau veisia
Pas kaimynus pietuose – Lenkijoje, kiškių
populiacija vis dar gausi, tačiau jos mažėjimo
tendencijos irgi akivaizdžios. Per labai trumpą laiką kiškių sumažėjo kelis kartus. Per
1975–1976 m. medžioklės sezoną Lenkijoje
sumedžiota 683 000 kiškių, 1990–1991 m.–
232 000, o per 2005–2006 m. sezoną jau tik
31 000. Yra vietovių, kur dar prieš 10 metų
kiškių buvo sumedžiojama dešimtimis, o šiuo
metu – vienetais. Kadangi Lenkijoje mažiau
stambiosios faunos, kiškiai, fazanai ir kt.
smulkioji bei vidutinė fauna yra pagrindiniai
medžioklės objektai, toks kiškių populiacijos
mažėjimas verčia Lenkijos gamtininkus ir
medžiotojus ieškoti išeičių. Viena jų, kiškių
bei kurapkų populiacijų atkūrimas. Lėšų
šiems tikslams skiria ir valstybė, reintrodukcijos projektus vykdo mokslininkai, gamtininkai, medžiotojai.
Pasak Liublino universiteto prof. Romano
Dziedzico (Roman Dziedzic), Lenkijoje jau
keletą metų vykdomi mažųjų gyvūnų (kiškių
ir kurapkų) populiacijų atkūrimo projektai.
Pirmąjį projektą prieš 8 metus jie įgyvendino
Lenkijos vakaruose prie Vokietijos sienos. 50
ha aptvare buvo veisiami ir į laisvę paleidžiami
kiškiai. Buvo siekiama ne tik pagausinti kiškių
populiaciją, tačiau tirta ir jų adaptacija gamtoje. Rezultatai buvo neblogi. Per 3 metus
kiškių pagausėjo nuo 4 indv. 100 ha iki 12
indv. Jei iš pradžių per pirmas savaites žuvo 40
proc. išleistų kiškių, tai kitais metais pirmoji
į gamtą išleisto kiškio žūtis fiksuota tik po 4
mėn., o trečiais metais – po 3 mėn. Voljeruose
užauginti kiškiai gamtoje sėkmingai adaptavosi. Stebėtas ir gyvūnų pasklidimo nuo aptvaro (kur kiškiai buvo laikomi ir vėliau išleisti)
plotas. Paaiškėjo, kad gyvūnai per metus pasklido labai nedidelėje teritorijoje – maždaug 0,5
km į spinduliu aplink aptvarą.

Kiškių reintrodukcija
„Kiškių auginimas ir reintrodukcija gamtoje gana sudėtingas procesas, nes šie gyvūnai
labai jautrūs triukšmui, stresui. Todėl voljerai turi būti įrengiami nuošaliose, ramiose
vietovėse. Jei kiškiai auginami laukinės faunos
gausinimo tikslais, voljerus tikslinga įrengti
toje vietovėje, kur gyvūnai ir bus išleisti, kad
nereikėtų jų vežioti, be reikalo trikdyti. Reikalingi aptvarai (pakanka 1–2 ha ploto) adaptacijai. Iš narvelio tiesiai į gamtą išleistas kiškis
– neišvengiamai žūtų. Geriausia aptverti negyvenamos sodybvietės teritoriją, kur būtų
įvairesnių kultūrinių augalų ir vaiskrūmių
– agrastų, serbentų ir pan. Vaiskrūmių ša-

kelėmis kiškiai galėtų maitintis bei slėptis po
krūmais. Pasibaigus mūsų pirmajam projektui po 2 metų buvo atlikta kiškių apskaita toje
pačioje teritorijoje. Suskaičiuota 11 kiškių 100
ha, taigi, mūsų darbų dėka pasiektas tankumas išliko beveik nepakitęs, reintrodukcijos
projektas laikomas pavykusiu“, – pasakojo
lenkų gamtininkas.
Pasak R. Dziedzico, kitą projektą jie
įgyvendino Liublino vaivadijoje, drauge su
medžiotojų klubais. Prieš imantis kiškių veisimo buvo intensyviai medžiojami plėšrūnai.
Projektas buvo įgyvendinamas 2009–2013
m., 4 medžiotojų klubų teritorijos apėmė
apie 6000 ha. Pirmaisiais metais kiškių tankumas padidėjo nuo 3,3 indv. 100 ha iki 4,4
indv. Didėjimo tendencija, po 20–30 proc.
per metus, išliko visą projekto vykdymo laiką. Tiesa, vienas medžiotojų klubas iš projekto pasitraukė, nes nustatė, kad kiškių pas
juos pagausėjo tik 0,2 proc. per metus, todėl
nusprendė, kad jų populiaciją atkūrinėti
neperspektyvu.

Grėsmių daug, bet jos ne fatališkos
„Yra bandymų veisti ilgaausius, pagausinti laukinę kiškių giminę ir kitose Lenkijos vaivadijose. Tačiau – tai gana brangus
užsiėmimas. Kiškių veisimu Lenkijoje užsiima
keli ūkiai, veisimo tikslams įsigyjamo gyvūno
kaina siekia 70–90 eurų. Kad būtų efektas,
reikia išleisti ne mažiau 15–20 individų. Tokia
investicija medžioklės klubams, be valstybės
pagalbos, yra per didelė.
Tačiau ir mokslininkai, ir už gamtą atsakingi valstybės tarnautojai, ir medžiotojai
sutaria, kad kiškių populiacijai iškilęs realus pavojus, todėl reikalingos visų bendros
pastangos, surandama šiems tikslams ir lėšų“,
– sakė mokslininkas.
Yra Europoje vienintelė šalis, kur kiškių
populiacija nemažėja, o netgi šiek tiek gausėja – tai Austrija. Pasak prof. R. Dziedzico,
kuriam kiškių populiacijos Austrijoje situacija yra neblogai žinoma, austrai įvardija 3
kiškių populiacijos mažėjimo priežastis: 1
priežastis yra plėšrūnai, 2 – irgi plėšrūnai ir
3 – taip pat plėšrūnai. Bėgiojantys, skraidantys ar naminiai plėšrūnai (katės ir šunys),
kaip bebūtų, bet jie laikomi pagrindine priežastimi. Austrams pavyko šioje srityje šį tą
nuveikti, kai kuriose vietovėse pradėtos reguliuoti plėšriųjų paukščių populiacijas.
„Kiškių populiacijos mažėjimo priežasčių randama įvairių. Tarkim, visose
Europos šalyse buvo siekiama suvaldyti
pasiutligės plitimą tarp lapių, vykdoma jų
2021 spalis

33

mEDŽIOKLė

Kranklių ir gandrų populiacijas
galima reguliuoti?
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mūsų
šalis įsipareigojo laikytis tam tikrų teisės
aktų, tarp jų ir 1979 m. priimtos Paukščių
direktyvos, kuri reglamentuoja ilgalaikę visų
laukinių paukščių rūšių apsaugą ES ir kurioje
yra numatytas medžiojamų paukščių sąrašas.
Plėšriųjų paukščių, taip pat ir kranklių ar
baltųjų gandrų, tame sąraše nėra. Tai reiškia,
kad šie paukščiai Europos Sąjungoje nėra ir
nebus medžiojami. Ar tai reiškia, kad jų gausa
negali būti niekada, jokiomis aplinkybėmis
reguliuojama? Europinės teisės džiunglių
žinovai teigia, kad plėšriųjų paukščių gausa
gali būti reguliuojama, tačiau tam turi būti
labai svarios priežastys. Jos tokios: daroma
didele žala žemės ūkiui, žuvininkystei, laukinei gyvūnijai ar augalijai.
„Norint, kad būtų leista reguliuoti plėšriųjų paukščių populiacijas, reikėtų jų daromos žalos įrodymų, t. y. koks jų poveikis
saugomoms, tarkim – nendrinių meldinukių,
ir nesaugomoms, tarkim – pilkųjų kiškių, populiacijoms. Turint tokių įrodymų, reikia
kreiptis į institucijas reglamentuojančias medžioklės tvarką ir reikalauti, kad būtų priimti
atitinkami sprendimai. Tai pasakytina ir apie
plėšriuosius paukščius, ir apie kranklius bei
baltuosius gandrus, dėl kurių maitinimosi
būdo smulkioji fauna galimai nukenčia.
Plėšriųjų paukščių apsauga nėra dogma, kurios nebūtų galima pakeisti, tačiau norint pakeisti – reikia svarių argumentų.“

Perspektyva
Kokia ateitis laukia kiškių ir kiškių
medžioklės mėgėjų? Paklausius Vilkaviškio
medžiotojų pasakojimų ir širdį glostančių
Latvijos medžiotojų atsiliepimų apie kiškių
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medžioklių Lietuvoje žavesį – nerimauti lyg
ir ankstoka. Tačiau pažvelgus į sumedžiojimo
statistiką ne tik pas mus, bet ir kitur Europoje, tenka pripažinti, kad stovime ant liepto galo – jei per upę ir peršoksime, kitame
krante kiškių neberasime. Liūdna būtų jei
XXI a. Kalėdinės kiškių medžioklės tradicija,
išgyvenusi 10 amžių, nutrūktų. Jei kas nors
surastų antrą, panašią Lietuvos medžioklės
tradiciją, kiškius gal galėtume ir pamiršti,
tačiau, nors naujų, gražių, įdomių medžioklės
tradicijų Lietuvoje ir atsiranda, ir jos prigyja,
bet tikrais istoriniais faktais pagrįsta, tikrai
lietuviška – išliko ši vienintelė.
Kaip gelbėti kiškių populiaciją – receptai žinomi. Kai kurie medžiotojų klubai ir
būreliai, lapių, mangutų ir kiaunių medžiokle
tik todėl ir užsiima, kad norėtų per Kalėdas
savo medžioklės plotuose sumedžioti jei ne
10 – tai bent jau 2–3 kiškius. Jei bandymai
mažinti plėšrūnų skaičių taptų ne gražiais
pavyzdžiais, išimtimis, bet taisykle – „vienas
taškas“ būtų kiškių naudai. Deja, bet tiems
klubams, kurie medžiodami šernus nešvaistė
šovinių plėšrūnų medžioklei, gali tekti semtis
patirties iš Lenkijos kiškių veisėjų – jei ne dabar, – tai artimiausioje ateityje.

Oponentai ar partneriai?
Nepakenktų paieškoti ir partnerių, kuriems, kaip ir medžiotojams, rūpėtų Lietuvos gamta. Valkataujantys šunys ir katės
naikina ne tik kiškius, bet ir visų saugomų bei
nesaugomų rūšių paukščius. Kad ornitologai
ar gamtos mylėtojai – visuomenininkai susiprastų laukuose kates gaudyti – abejotina,
tačiau įtikinti juos, kad ir kiek paukščius
bestebėtų, ir befotografuotų, jų dėlto nepadaugės ir reikia ieškoti efektyvesnių paukščių
apsaugos būdų – įmanoma.
Apie ūkininkavimo būdus ir jų įtaką
smulkiajai faunai – jau viskas pasakyta. Medžiotojai situacijos nepakeis, nes tai tarpinstitucinis klausimas reikalaujantis sutarimo tarp
Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos, kuri administruoja išmokų mokėjimą
žemdirbiams. Be finansinio suinteresuotumo
ūkininkavimo praktika nesikeis. Vargu, ar galima tikėtis, kad Žemės ūkio ministerija pirma
imtųsi iniciatyvos, tad atsakomybė ir iniciatyva
aplinkosaugininkų rankose.
Apie plėšriųjų paukščių mitybą – duomenų beveik nėra. Gamtoje besilankančių
žmonių pastebėjimai, nuomonės apie plėšriųjų paukščių poveikį smulkiajai faunai – nėra
tie argumentai ir įrodymai, kuriais remiantis būtų priimtas sprendimas sparnuotųjų

plėšrūnų gausėjimą pristabdyti. Be gamtos
mokslo atstovų – niekas kitas tokių argumentų
ir įrodymų nepateiks. Tik nesinorėtų sulaukti
juodojo humoro požymių turinčios situacijos:
gamtoje likus 1 pilkajam kiškiui ir 1 meldinei
nendrinukei, ištyrus 100 kranklių skrandžio
turinį, jokių kiškių ir nendrinukių pėdsakų
nerasta. Išvada – šių gyvūnų gausai krankliai
jokios įtakos neturi.

Medžioti ar pamiršti?
Kai kurie medžiotojų kolektyvai matydami, kad kiškių jų plotuose beveik neliko,
sutaria nutraukti ilgaausių medžioklę. Kiškių
dėlto nepagausėja – tiesiog ir šie gyvūnai, ir jų
medžioklės būdai po metų kitų pamirštami.
Tokia „saviplaka“ labai primena Aplinkos
ministerijos priimtą sprendimą uždrausti
30-iai medžiotojų, per metus sumedžioti 30
kurapkų. Jei iki tol medžiotojai kurapkomis
rūpinosi žiemą, net buvo pradėję jas veisti,
medžiojo plėšrūnus, – tai dabar kurapkos tiesiog pamirštos ir dar po metų kitų, ornitologų
išsaugotos paukščių fotonuotraukos, ko gero
bus „įkeltos“ į Lietuvos raudonąją knygą. Tad
ar kiškių, nutraukus jų medžiokles, neištiktų
toks pat likimas?
Kai problemos priežasčių daug ir jos
skirtingos – dažniausiai priimamas sprendimas – nieko nedaryti, nes pašalinus 1 priežastį
dar liks 9 ir problema nebus išspręsta. Kiškių
atveju – būtent tokia situacija ir susiklosto. Be
to, abejotina, ar be medžiotojų, dar kam nors
ši problema iš viso rūpi... Nebent kiškis būtų
paskelbtas nacionaliniu Lietuvos gyvūnu.
Argumentų – mitologiniu, biologiniu, medžioklės tradicijų atžvilgiu – pakaktų. Tačiau
drąsos, Lietuvai būdingu gyvūnu laikyti ne
plėšrų ir didelį, bet taikų ir žolėdį padarą,
vargu ar atsirastų. Nors kas ten žino..., kiškis gi
ne šiaip koks „svieto perėjūnas“, bet pačios tikriausios lietuvių deivės Medeinos pasiuntinys.

Vytauto knyvos nuotrauka

vakcinacija. Pasiutligės plitimas suvaldytas, tačiau neįvertintas šalutinis poveikis –
pagausėjo lapių, padidėjo ir jų daroma žala
smulkiajai faunai.
Europos Sąjungos šalyse draudžiama
plėšriųjų paukščių medžioklė, pastebimas
jų pagausėjimas, atitinkamai didėja ir jų
daromas poveikis tai faunai, kuri yra jų grobis. Turi įtakos agrokultūriniai pokyčiai.
Ten, kur dideli laukai užsėjami kukurūzais,
kviečiais – kiškiams vietos nebelieka.
Tokiu atveju nepadės ir plėšrūnų naikinimas, ir bandymai kiškių populiaciją
atkurti juos veisiant. Pilkiesiems kiškiams
reikalinga laukų floros įvairovė“, – sakė
lenkų gamtininkas.
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ATRASK
HUSQVARNA
GERIAUSIAI DARBO DIENAI
AKCIJA
Gaukite dovanų kuponą

200 EUR
Pirkdami 500-osios
serijos benzininį
grandininį pjūklą. Už
kuponą galėsite įsigyti
priedus ir (ar) asmens
apsaugines priemones*

*akcijos sąlygos husqvarna.lt

