
12021  lapkritis      

Žurnalas apie miškus ir miškininkus 2021 / birželisŽurnalas apie miškus ir miškininkus 2021 / lapkritis

Medžiai senoliai juosiami 
naujomis tvoromis

Nacionalinė miškų vizija –
kokią Lietuvos miškų ateitį dėliojamės

Ilgametis profesinės veiklos kelias

Nauji horizontai Lietuvos 
miškams ir miškininkams

Dubravos rezervatinės apyrubės 
pušyno, neūkininkaujamo daugiau 
nei 6 dešimtmečius, raida

Žuvimo keliuose indeksas 
rodo mangutų skaičiaus mažėjimą 
arba gausos cikliškumą



2       2021  lapkritis



32021  lapkritis      

TURINYS

4 Kronika

Miško flora ir fauna

20 S. PaltanavičiuS. 
	Lietuvos	miškų	paukščiai.																						
Paprastasis	nykštukas																	
(Regulus regulus)

26 Išėję negrįžti

Valstybinių miškų 
urėdijoje

11 Medienos	paklausa	rinkoje	
auga:	VMU	planuoja	
rekordinę	grąžą	valstybei

  6 	Nacionalinė	vizija	dėl	miškų

7 n. KuPStaitiS. 
Nacionalinė	miškų	vizija	-	
kokią	Lietuvos	miškų	ateitį	
dėliojamės

Aktualijos

Švietimas

18 Ilgametis	profesinės	veiklos	
kelias

Laisvą minutę

23 Kryžiažodis

Saugomos teritorijos

21 	Medžiai	senoliai	juosiami	
naujomis	tvoromis

Medžioklė

28 l. BalčiauSKaS, 
J. Stratford,                                 
l. BalčiauSKienė,                     
a. KučaS. 
Žuvimo	keliuose	indeksas	
rodo	mangutų	skaičiaus	
mažėjimą	arba	gausos	
cikliškumą

Medienos pramonė

22 G. ŠeŠPlauKytė. 
VMG	grupės	pramonės	
inovacijų	parkui	-	21,7	mln.	
eurų	investicinė	paskola

Atradimai

24 e. ManKevičienė. 
Apie	ugnikalnį	ir	gyvenimą	
kitaip

Miškininkystė

12
16

a. KulieŠiS, G. KulBoKaS, 
P. eiGirdaS.
Dubravos	rezervatinės	
apyrubės	pušyno	raida
B. GriGaliūnaitė,           
a. MateliS, d. BuroKienė.
Dygliuotojo	šaltalankio	
grybinių	ligų	sukėlėjai

  8 	Aplinkos	ministerija	iš	
stebėtojo	pereina	į	dalyvio	
vaidmenį

9 G. BRazaitis. 
Nauji	horizontai	Lietuvos	
miškams	ir	miškininkams

10 	Lenkijos	miškininkų	
delegacijos	vizitas



4       2021  lapkritis

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
Ž U R N A L A S

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

2021 m. lapkritis, Nr. 11 (883)

Vy
ta

ut
o 

kn
yV

os
 n

uo
tra

uk
a

ISSN 1392-6829
Leidėjas 
Viešoji įstaiga „Mūsų girios“

adresas korespondencijai:
P. d. 604, Vilniaus 16-asis paštas,
Nemenčinės pl. 2, 10001 Vilnius
Mob. tel.: 8 687 10616
el. paštas: info@musu-girios.lt
rimondas.v@musu-girios.lt
rimondas.vasiliauskas@gmail.com

www.musu-girios.lt (laikinai neveikia)

Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A. s. LT887044060001501044
AB SEB bankas

Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
Mob. tel. 8 687 10616
El. paštas: rimondas.v@musu-girios.lt,  
                   rimondas.vasiliauskas@gmail.com

Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, 05120 Vilnius
www.spauda.com

Tiražas 1000 egz.
Kaina 3,50 eur 
Kaina su nuolaida 2,50 eur

„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R. Vasiliauskas
PO Box 604, 16th Vilnius Post Office, 
LT-10001 Vilnius, Lithuania

Redakcijos ir autorių nuomonė ne visada sutampa. 
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius ar jų  
dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką 
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.  
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

@musugirios

kRoNIka

Lapkričio 3 d. prasidėjo pilkųjų kiškių 
medžioklės sezonas, kuris tęsis iki sausio 31 d. 
Aplinkosaugininkai primena, kad medžiotojai 
ne tik turi teisę naudotis gyvūnijos ištekliais, bet 
ir privalo jais rūpintis. Lietuvoje pilkieji kiškiai 
paplitę visoje šalyje, tačiau nuo 1982 m. jų popu-
liacija labai sumažėjo.

Pagrindinės priežastys – intensyvi žem-
dirbystė, dėl kurios mažėja jiems tinkamų 
buveinių, monokultūrų įsigalėjimas, gausus 
pesticidų ir trąšų naudojimas, žemės ūkio tech-
nika. Nemažai kiškių jauniklių žūsta laukuose 
dėl prastų klimatinių sąlygų. Dar viena iš jų 
nykimo priežasčių – brakonieriavimas. Kiškiai 
dažnai pakliūva į  brakonierių paspęstas kilpas. 
Jų populiacija mažina ir laukiniai plėšrūnai, 
valkataujantys šunys.

Padėčiai taisyti  AM užsakymu šiais metais 
LAMMC Miškų institutas parengė Pilkojo 
kiškio populiacijos atkūrimo programą. Joje 
pateikiamos rekomendacijos kiškių ištekliams 
apsaugoti ir atkurti. 

Lapkričio 4 d. Seimas pritarė Saugomų 
teritorijų įstatymo pataisoms, kurios padės pa-
spartinti saugomų teritorijų plėtrą. Jomis siekia-
ma sudaryti galimybes platesniam atitinkamą 
išsilavinimą ir patirtį turinčių specialistų ratui  
gauti saugomų teritorijų specialiojo teritorijų 
planavimo vadovo atestatą. Tai padarius, rinko-
je atsiras daugiau šias planavimo paslaugas 
teikiančių subjektų.

Lapkričio 8 d.  vykęs 8-asis nuotolinių mo-
kymų renginys klausytojus subūrė pasiklausyti 
pranešimų apie miško ekosistemų paslaugas ir 
daugiatikslį miško naudojimą. Renginyje daly-
vavo LAMMC, VDU ŽŪA, AM ir Kauno marių 
RP specialistai. Renginį moderavo KMAIK di-
rektoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms 
dr. Remigijus Bakys.

Lapkričio 10 d. Klimato kaitos konferencijoje 
Škotijoje intensyvėjant deryboms dėl Paryžiaus 
susitarimo įgyvendinimo paketo apimties, Balti-
jos šalių ministrai sutarė tarpusavyje koordi-
nuoti klimato krizės valdymo ambicijas. 

Glazgo susitikime ant derybų stalo buvo 
padėti 3 pagrindiniai elementai – ambicija, 
atskaitomybė ir lėšos. Pasak aplinkos minis-
tro Simono Gentvilo, visame klimato derybų 
paveiksle, kur Lietuvos padėtis labai panaši į 
Latvijos ir Estijos, Baltijos šalys ES sutarė veikti 
koordinuotai.

„Tarsimės tiek prisiimdami didesnius įsipa-
reigojimus, tiek reikalaudami daugiau mūsų 
valstybėms skiriamų išteklių. Baltijos kraštų 

visuomenės, kur žmonės palyginti daugiau 
pinigų išleidžia už šildymą, elektrą ir transportą, 
yra pažeidžiamesnės už Vakarų valstybes, 
todėl įgyvendindami klimato politiką turime 
užsitikrinti finansines garantijas“, – po ministrų 
susitikimo antradienį vakare sakė S. Gentvilas.

Be to, Estijos aplinkos ministras Tonis Mol-
deris, Latvijos aplinkos ministras Arturas To-
mas Plešas su Lietuvos aplinkos ministru sutarė 
bendromis pastangomis gerinti Baltijos kraštų 
gamtos būklę, kad pelkių, miškų ir žemės ūkio 
ekosistemos sugertų dar daugiau anglies diok-
sido. Visų trijų Baltijos šalių tikslas pasiekti kli-
mato neutralumą sutampa –  tai yra 2050-ieji.

Lapkričio 10 d.  Aplinkos ministras S. Gentvi-
las susitikęs su Klimato kaitos konferencijos 
prezidentu Aloku Sharma, sulaukė gerų žodžių 
apie Lietuvos pasiekimus valdant klimato krizę. 

„Šioje konferencijoje ES labai glaudžiai 
bendradarbiauja su Jungtinių Tautų vadovybe 
ir konferencijos šeimininke Didžiąja Britanija, 
stumdama visus į priekį keliant ambiciją globa-
liniam atšilimui mažinti. Derybų dėlionėje, ku-
rioje dalyvauja 197 pasaulio valstybės, Lietuva 
ir kitos Baltijos šalys daugumai yra pavyzdys, 
nes mes savo emisijas nuo pagrindinio atskaitos 
taško – 1990-ųjų – esame sumažinę daugiau nei 
per pusę“, – sakė S. Gentvilas.

Nuo 1990 m., kai griuvo tarši sovietinė 
pramonė, iki 2019 m. globalinį atšilimą suke-
liančių šiltnamio dujų kiekis šalyje sumažėjo 58 
proc. – ir tai netgi 2 kartus padidėjus bendrajam 
vidaus produktui. Įgyvendinus šių metų birželį 
priimtos Klimato kaitos valdymo darbotvarkės 
tikslus, Lietuvoje šiltnamio dujų emisijos iki 
dešimtmečio pabaigos turėtų sumažėti bent 70 
proc., lyginant su 1990 metais. Į šiuos teigiamus 
mūsų šalies skaičius ir atkreipė dėmesį konfe-
rencijos vadovas A. Sharma.

Lapkričio 11 d. atsižvelgus į STT antiko-
rupcinio vertinimo išvadą, Laukinės gyvūnijos 
įstatymas papildytas nuostata, kad, panaikinus 
leidimo laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje 
galiojimą, leidimą turėjęs asmuo privalo pa-
šalinti aptvarus miško žemėje per Laukinių 
gyvūnų naudojimo taisyklių nustatytą terminą. 
Naujos redakcijos Laukinių gyvūnų laikymo 
nelaisvėje taisyklės, kurias Aplinkos minis-
terija šiuo metu baigia rengti ir konsultuojasi 
su suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų ir elnių 
bei danielių augintojais, nustatys maksimalų 
leistiną užtverti miško plotą vienam laukiniam 
gyvūnui ir terminą, per kurį leidimą laikyti 
nelaisvėje laukinius gyvūnus turėjęs asmuo 
privalės pašalinti aptvarus miško žemėje.
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Lapkričio 17 d.  naujoji Lietuvos raudo-
noji knyga buvo įteikta Vilniaus Pavilnio 
progimnazijai. Tai pirmoji ugdymo įstaiga, 
kurios moksleiviai ir mokytojai galės pavar-
tyti šį ypatingą leidinį. Šalies mokykloms bus 
išdalinta 700 Lietuvos raudonosios knygos 
egzempliorių. Pirmiausia juos gaus aktyviau-
sios ekologinių, gamtos konkursų, projektų, 
programų dalyvės ir nugalėtojos.

Lapkričio 20 d.  prasidėjo nauja aplinko-
sauginė akcija „Miškas“. Iki gruodžio 24 d. 
miškų kontrolės specialistai organizuos rei-
dus šalies miškuose, tikrins eglučių pardavi-
mo vietas. Akcijos tikslas – prieš artėjančias 
žiemos šventes apsaugoti eglutes ir mišką 
nuo neteisėtų kirtimų. Aplinkos apsaugos 
departamento (AAD) pareigūnai visą mėnesį 
miškuose vykdys ir prevencinę stebėseną. 
Artėjant Kalėdoms juos pasiekia vis daugiau 
informacijos iš miškininkų, pilietiškų žmonių 
apie aptinkamus naujus nupjautų eglučių kel-
mus, kurių daugėja. 

Lapkričio 22 d. baigėsi dar vienas Naciona-
linio miškų susitarimo etapas – visi susita-
rimo dalyviai bendru sutarimu suformulavo 
galutinį Nacionalinio miškų vizijos tekstą. 
Atsižvelgusi į gautus siūlymus, tekstą baigė 
redaguoti Nacionalinio miškų susitarimo 
koordinacinė grupė. Parengus viziją, prasidėjo 
kitas Nacionalinio miškų susitarimo parengi-
mo laikotarpis – susitarimų dėl konkrečių 
temų etapas. (plačiau – 6 p.).

Lapkričio 22 d. Seime nuotoliniu būdu vyko 
Seimo narių A. Gedvilienės ir J. Urbanavičiaus 
inicijuotas bendras Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto ir Laikinosios Daugiafunkcinių miškų 
puoselėjimo grupės posėdis dėl Vyriausybėje 
svarstomo VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ 
pertvarkymo į AB. Komiteto pirmininkės A. 
Gedvilienės teigimu, „rengiamas Nacionalinis 
susitarimas dėl miškų, kuris turėtų numatyti 
ilgalaikę Lietuvos miškų politikos strategiją, 
todėl dabar daroma mažai pakeitimų įstatymų 
lygmeniu, susijusių su miškais. Procesai miš-
kuose vyksta, matome pokyčius medienos 
gamybos ir rengimo sektoriuje, girdime ne 
pirmą kartą keliamus klausimus dėl medi-
enos aukcionių, medienos apskaitos realiuoju 
laiku ir kitų. Komiteto posėdyje, vykdant 
parlamentinę kontrolę, bus siekiama gauti 
naujausią informaciją ir sulaukti atsakymų dėl 
planuojamų pokyčių“.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
Vyriausybei pateiktame valstybės valdomų 

įmonių pertvarkos ir valdymo centraliza-
vimo priemonių plane numatyta atsisakyti 
valstybės įmonės, kaip formos, ir pertvarkyti 
valstybės įmonės juridinį statusą turinčią 
VMU ir kitas valstybės įmonių statusą 
turinčias įmones į išimtinai valstybės val-
domas akcines bendroves. Posėdyje aptarti 
kiti klausimai: dėl ketinimų optimizuoti giri-
ninkijas; dėl medienos apskaitos problemų ir 
procesų tobulinimo; dėl prekybos valstybi-
niuose miškuose pagamintos medienos regla-
mentavimo (perėjimo prie atvirų aukcionų).

Posėdyje dalyvavo Seimo nariai, Eko-
nomikos ir inovacijų, AM, VMU, LMSA, 
Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir 
eksportuotojų asociacijų, asociacijos „Lietu-
vos mediena“ ir kt. atstovai.            

Lapkričio 22 d. LMPF pirmininkė D. 
Raitelaitienė bei LMPF Tarybos nariai I. 
Bikuvienė ir S. Radzevičius susitiko su Aplin-
kos ministru S. Gentvilu. Susitikime taip pat 
dalyvavo viceministras D. Augutis ir Miškų 
politikos grupės vadovas N. Kupstaitis. Buvo 
aptartos dvi temos: dėl VMU valdymo for-
mos pertvarkos iš valstybės įmonės į akcinę 
bendrovę ir dėl darbo užmokesčio problemų 
VMU. Pokalbio metu buvo užtikrinta, jog 
pertvarkant į AB  bus sudėti visi įmanomi 
saugikliai, kad valstybiniai miškai nebūtų pri-
vatizuoti, liktų kompleksinė įmonės veikla bei 
dabartinė struktūra. 

Lapkričio 24 d.  Vyriausybė pritarė Seimo 
pateiktam įstatymo projektui, skatinančiam 
gyventojus sodinti daugiau miškų. Įstatymą 
priėmus Seime, veisiant mišką poveikio ap-
linkai vertinimo atranka bus privaloma tik 
didesniam nei 10 ha plotui. Administracinė 
ir finansinė našta žemės savininkams, ku-
rie teisės aktų nustatyta tvarka turėjo ją at-
likti anksčiau, veisdami mišką didesniame 
kaip 1 ha plote arba rengdami kaimo plėtros 
žemėtvarkos projektus, per metus sumažėtų 
apie 110 tūkst. eurų. Sutaupytas lėšas jie galės 
panaudoti įveisto miško apsaugai ir priežiūrai.

Lapkričio 25 d. įvyko nuotolinis VSTT 
specialistų susitikimas su Europos komisaru 
V. Sinkevičiumi. Susitikimo metu diskutuota 
apie EK Biologinės įvairovės strategiją iki 2030 
metų, jos įgyvendinimą bei apie tai, kaip tai 
atsispindės kasdieniniame saugomų teritorijų 
specialistų darbe.

Susitikimą inicijavo ir moderavo VSTT 
direktorius A. Stanislovaitis, o jame dalyvavo 
daugiau nei 130 ST sistemos specialistų, ku-

rie po V. Sinkevičiaus pasakojimo, uždavė 
nemažai aktualių klausimų Europos komi-
sarui, susijusių ne tik su biologinės įvairovės 
strategija, tačiau tai pat su Europos komisi-
jos darbu, klimato kaitos stabdymu, miškų 
strategija, NATURA 2000 saugomų teritorijų 
skaičiaus didėjimu ir kt.

Lapkričio 26 d. Kauno rajone, Naujuo-
siuose Muniškiuose simboliniu laiko kapsu-
lės įkasimu pradėtos unikalaus objekto – 
Laukinių gyvūnų globos centro – statybos.

Šiuo metu šalyje nėra institucijos, kuri 
galėtų profesionaliai pasirūpinti netinkamo-
mis sąlygomis laikomais laukiniais gyvūnais. 
Nėra ir gebančių suteikti kvalifikuotą globą 
iš gamtos paimtiems įvairių grupių lauki-
niams gyvūnams – ropliams, paukščiams, 
žinduoliams. Iš gamtos paimtų beveik 60 proc. 
pagalbos prireikusių laukinių gyvūnų dėl 
įvairių priežasčių Lietuvoje yra užmigdomi. 

Laukinių gyvūnų gerove ketinama pasi-
rūpinti valstybiniu lygiu. Steigiamas centras 
teiks kokybiškai tvarią paslaugą – profesionalią 
laukinių gyvūnų globą ir priežiūrą. 

Lapkričio 29 d. Nacionalinio miškų susita-
rimo procesui įžengus į galutinę stadiją – susi-
tarimo paiešką devyniomis temomis, Aplinkos 
ministerija imasi aktyvesnio vaidmens proce-
sui koordinuoti. AM atidžiai moderuos proce-
są, o susitarimo grupių pasiekti rezultatai taps 
Nacionalinio miškų susitarimo dokumento 
dalimi. (plačiau – 8 p.).
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Nacionalinė vizija dėl miškų 

Nacionalinis 
Miškų susitarimas

Miškų vaidmeniui ir vertei sustiprinti Lietuvos miškingumas padidintas iki 40 
proc. Išsaugotos ir formuojamos tvarios daugiau įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų 
apimančios miško ekosistemos. Taip svariai prisidedama švelninant klimato kaitą 
ir prisitaikant prie jos, išsaugant biologinę įvairovę, plėtojant bioekonomiką, vystant 
regionus, didinant miško indėlį kasdieniame žmonių gyvenime dabar ir ateityje.

Lietuvos miškai tvariai valdomi subalansavus socialinius, ekonominius ir 
ekologinius interesus, užtikrinant miško ekosistemines paslaugas. Miškų politi-
ka remiasi jos teisinių, ekonominių ir informacinių priemonių darna, atsižvelgus 
į valstybinių ir privačių miškų ūkio ypatumus, atitinkamai kompensuojant 
miško valdų savininkams už veiklos apribojimus.

Daug dėmesio skiriama klimato kaitai atsparių, tvarių ir produktyvių miš-
kų formavimui ir plėtrai. Stiprinant miškų vaidmenį kovoje su klimato kaita 
atsižvelgiama į biologinės įvairovės apsaugą, didinamas anglies kaupimas miš-
kuose, tarp jų ir senėjančiuose, bei medienos produktuose.

Biologine įvairove turtinga gamta yra vertybė savaime, todėl yra saugoma. 
Saugomų teritorijų miškuose plėtojama gamtai palanki miškininkystė. Griežtai 
saugomų miškų plotas padidintas iki 10 proc. visų Lietuvos miškų, kuriuose 
sudarytos sąlygos formuotis sengirėms, o jų apsauga yra užtikrinama.

Miškų sektorius ekonomiškai gyvybingas, konkurencingas ir inovatyvus. 
Mediena naudojama kaskadiniu principu, siekiant didžiausios pridėtinės vertės 
ir naudos valstybei, o efektyviai panaudojant miško kirtimo liekanas didėja 
šalies energetinė nepriklausomybė. Lygiagrečiai skatinama nemedieninių miško 
produktų ir paslaugų ekonomika.

Didinama miškų rekreacinė ir kultūrinė vertė, jie plačiau pritaikomi, abipusiu 
savininkų ir visuomenės sutarimu naudojami rekreacijai, žmonių kultūriniams, 
dvasiniams ir sveikatingumo poreikiams.

Miškų sektorius yra patraukli darbo vieta žmonėms su nuolat gerėjančiu jų 
socialinių, sveikatos bei ekonominių poreikių tenkinimu, stiprėjančiu kolekty-
viniu/socialiniu atstovavimu, o miškininko profesija prestižinė. Miškininkų ir 
kitų sektoriaus darbuotojų kompetencija atliepia naujus kylančius iššūkius.

Miškų valdymui ir tvariai miškininkystei skirti sprendimai grindžiami il-
galaike patirtimi, šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir inovacijomis, kurioms 
gauti užtikrinamas deramas finansavimas, leidžiantis palaikyti reikiamą mokslo 
infrastruktūrą, rengti kompetentingus specialistus, nuolat informuoti ir šviesti 
visuomenę miškų klausimais.

Nenuostabu, kad atskirus inte-
resus miškų atžvilgiu puose-
lėjančios ir atstovaujančios vi-

suomenės grupės (galima vadinti interesų 
grupėmis) skirtingai vertina šį vizijos do-
kumentą. Juk būtų keista, jei ir didžiulių po-
kyčių miškuose ar susijusiuose sektoriuose 
siekiantys, ir jokių pokyčių matyti nenorintys 
proceso dalyviai vienodai teigiamai vertintų 
pokyčius numatantį, bet kartu ir tradicinių 
per daugiau nei šimtą metų nusistovėjusių 
praktikų neignoruojantį dokumentą. Norin-
tiems radikalių pokyčių – visada atrodys per 
mažai, o siekiantiems išlaikyti status quo 
– per daug. Tokioje situacijoje iš dalies gali-
ma suprasti skirtingų interesų grupių norą 
kritikuoti, reikšti ultimatumus ir kitokiais 
būdais daryti spaudimą proceso organizato-
riams, kad svarstyklių lėkštelę labiau nusverti 
į savo tikėjimo pusę. Sakau tikėjimo, nes nei 
viena interesų grupė neturėtų savintis visos 
visuomenės mandato. Visuomenės daugu-
mos atstovavimo mandatą, matyt, galėtų sa-
vintis demokratiškuose rinkimuose išrinkti 
ir tuo metu valdžioje esantys politikai, bet 
šįkart ir šioje vietoje kalbame ne apie tai.

Geriau pereikime prie paties doku-
mento. Laikyčiau labai svarbiu susitarimu, 
kad jau pačioje vizijoje aiškiai įvardiname 
siekį labai ambicingai didinti miškingumą. 
Sakau labai ambicingai, nes pasiekti 40 
proc., kad ir per tris dešimtis metų, reiškia 
daug didesnius naujų miškų įveisimo ir 
savaiminių miškų išsaugojimo kiekius, nei 
iki šiol įprasta praktika. Tolesniuose susi-
tarimuose reikės detalizuotis – kur, kokiais 
pinigais ir kieno sąskaita tai reikės padaryti. 
Bet siekis užsibrėžtas, o kartu pripažinta 
miškų ir jų plėtros svarba valdant klimato 
krizę, galiausiai ir geriau saugant bioįvairovę 
ar didinant potencialą bioekonomikai. Juk 
didesnis miškų kiekis reiškia ir didesnes 
galimybes išskirti daugiau plotų gamtosau-
gai, ir užsiauginti daugiau medienos, ir su-
formuoti daugiau žaliųjų plotų rekreacijai, 
gamtiniam turizmui, kultūriniams ir dvasi-
niams visuomenės poreikiams.

Ne mažiau svarbus dar vienas konkre-
tus skaičius vizijos dokumente – griežtai 
saugomų miškų plotą padidinti iki 10 proc. 
skaičiuojant nuo visų miškų. Jei palygin-
sime su šiuo metu turimais rezervatiniais 
miškais, prie jų pridėsime ekosistemų ap-
saugos miškus ir pastaruosiuose pakeisime 
miškų tvarkymo režimą taip, kad jis atitiktų 
griežtos apsaugos reikalavimus, ir tai dar 
truks iki tų 10 procentų. Taigi, negali sakyti, 
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NacioNaliNė miškų vizija – 
kokią lietuvos miškų ateitį dėliojamės

Šiais metais kovo mėnesį pradėjome Nacionalinio miškų susitarimo kelią, liepos mėnesį žurnalo „Mūsų girios“ skai-
tytojams rašiau apie pagaliau paklotą Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) pamatinį tikslą, o šiandien (lapkričio 
paskutinėmis dienomis) rašau apie pagaliau sutartą Nacionalinę miškų viziją. Na taip, procesas juda ne taip greitai, 
kaip kad optimistiškai planavome dar nežinodami ir nelabai įsivaizduodami ką reiškia bendrakūra ir kaip ji gali praktiškai 
veikti būtent mūsų lietuviškoje aplinkoje, kaip su tuo gali ar negali susitvarkyti mūsų mentaliteto žmonės, šiandieninės 
institucijos, pagaliau ir labiau ar silpniau organizuota, daugiau ar mažiau pilietiška taip vadinama plačioji visuomenė. 
Nors kaip visuomet yra sveikinančių, yra ir kritikuojančių, bet faktas tas, kad judame į priekį ir turime Nacionalinę miškų 
viziją – sutarimą dėl bendrosios miškų politikos krypties ateities miškams ir miškų sektoriui.

kad čia pokyčių nenusimato. Iš kitos pusės mūsų įsipareigojimai Eu-
ropos Sąjungai dėl EB svarbos miško buveinių apsaugos gali reikšti, 
jog tą dešimtį procentų turėsime pasiekti netgi greičiau, nei minėta 
trisdešimties metų vizijos perspektyva.

Daugiau skaičiais išreikštų siekių vizijoje nėra, bet svarbūs ne vien 
skaičiai. Kalbant apie miškų indėlį klimato kaitos valdymui, svarbus 
vizijoje uždėtas akcentas, jog anglis kaupiama ne vien miškuose, bet 
ir medienos produktuose. Kartu su vizijoje įvardintu siekiu medieną 
naudoti kaskadiniu principu, siekiant didžiausios pridėtinės vertės 
ir naudos valstybei, tai iš esmės reiškia aiškią kryptį, jog medieninė 
bioekonomika pirmiausia kreipiama į ilgaamžių ir didžiausią vertę 
kuriančių produktų kūrimą ir gamybą čia Lietuvoje. 

Kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitos, o kartu ir bioįvairovės 
geresnę apsaugą, svarbūs siekiai turėti daugiau įvairiaamžių įvairiarūšių 
miškų, daugiau artimesnių natūraliems miškų (plačiau taikant artimo 
gamtai miškininkavimo praktikas), daugiau sengirių.   

Miškininkams ir privačių miškų savininkams labai svarbūs 
siekiai turėti ekonomiškai gyvybingą, konkurencingą ir inovatyvų 
miškų sektorių, o kartu suderinti teisines, ekonomines ir informa-
cines miškų politikos priemones. Tai iš esmės reiškia šiuo metu 
dominuojančių teisinių instrumentų mažinimą, ir atvirkščiai – 
ekonominio skatinimo ar informacinių (švietimo, konsultavimo, 
skaitmeninių paslaugų ir pan.) priemonių plėtrą. Reikšmingas ir at-
skiras paminėjimas, kad  miško valdų savininkams už veiklos apri-
bojimus yra atitinkamai kompensuojama. Šiai dienai vis dar turime 
nemažai esminių apribojimų, kurie nėra adekvačiai kompensuoja-
mi, net kai tokias kompensacijas numato įstatymai.

Visiems dirbantiesiems miškuose ir visame miškų sektoriuje 
svarbūs vizijos teiginiai dėl patrauklių darbo vietų žmonėms su nuolat 
gerėjančiu jų socialinių, sveikatos bei ekonominių poreikių tenkini-
mu, stiprėjančiu kolektyviniu atstovavimu. Atskiras dėmesys vizijoje 
skirtas miškininko profesijos prestižui.

Pagaliau vizijoje atranda vietą ir iki šiol mažiau vertinta ir atspindėta 
miškų rekreacinė ir kultūrinė vertė, aiškiai numatomas jos didini-
mas ir platesnis miškų pritaikymas ir naudojimas rekreacijai, žmonių 
kultūriniams, dvasiniams ir sveikatingumo poreikiams.

Suprantama, kad vizijoje vietą surado tai, dėl ko lengviau susitarti. 
Nemažai įtampas keliančių klausimų liko už vizijos ribų. Kaip tik šie 

klausimai, sugrupuoti į susitarimų temas ir bus tolesnių susitarimų 
NMS procese pagrindas. Pirminius tokius klausimus identifikavo 
NMS Sektorinės grupės savo darbo knygose. Priminsiu, kad tai vyko 
rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais lygiagrečiai vizijos formavimo proce-
sui. Net 15 iš 17 Sektorinių grupių pagal NMS pamatinius tikslus 
identifikavo visą eilę įtampų sričių ir pasiūlymų balansui surasti. 
Šios medžiagos pagrindu iš Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių 
institucijų atstovų sudaryta NMS Analitinė grupė spalio–lapkričio 
mėnesiais išgrynino 9 susitarimų temas, kiekvienoje išskiriant nuo 3 
iki 5 susitarimų klausimų, prie ko ir dirbs toliau naujai formuojamos 
NMS Susitarimų grupės. 

Taigi, procesas juda. Gruodis ir, matyt, sausio dalis bus skirta bū-
tent NMS susitarimų grupių darbui. Ir tai realiai jau yra paskutinysis 
NMS proceso etapas, po kurio sudėjus į vieną vietą NMS pamatinį 
tikslą, Nacionalinę miškų viziją ir konkrečius susitarimus konkrečiose 
susitarimų temose konkrečiais klausimais ir gims Nacionalinio miškų 
susitarimo dokumentas.

Visą aktualią informaciją apie Nacionalinį miškų susitarimą ra-
site: https://nacio-nalinismiskususitarimas.lt/   

Dr. nerijus kupstaitis
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aplinkos ministerija iš stebėtojo 
pereina į dalyvio vaidmenį

Nacionalinio miškų susitarimo procesui įžengus į galutinę stadiją – susi-
tarimo paiešką devyniomis temomis, Aplinkos ministerija imasi aktyvesnio 
vaidmens procesui koordinuoti. Aplinkos ministerija atidžiai moderuos pro-
cesą, o susitarimo grupių pasiekti rezultatai taps Nacionalinio miškų susita-
rimo dokumento dalimi.

Iki šiol Aplinkos ministerijos vaidmuo apsiribojo suteikiant platformą 
visiems sektoriaus dalyviams siūlyti savo idėjas ir tartis dėl miškų ateities. 
Matydama įtampas tarp 17 grupių ir įvertinusi kelių jų protestą, Aplinkos 
ministerija dar kartą patvirtina, kad susitarimo toliau, kaip ir nuo pat pradžių, 
bus siekiama laikantis bendrakūros principų.

Pasak aplinkos viceministro Dano Augučio, stebint kylančias įtampas, 
ministerija planuoja pasitelkti papildomus moderatorius ir į susitarimų gru-
pes deleguos Aplinkos ministerijos ekspertus.

Pasitraukiantiems dalyviams teigiant, kad „Aplinkos ministerija ne-
užtikrino lygiaverčio suinteresuotų šalių dalyvavimo“, Danas Augutis 
pabrėžė, kad ministerija stengėsi išgirsti visas puses. „Mes girdime išsakytą 
kritiką ir lūkestį suvaldyti procesą. Todėl nuo šiandien įsitraukiame į pro-
cesą ne tik kaip jo administratoriai, bet ir kaip visaverčiai dalyviai. Jau esa-
me įsitraukę formuodami susitarimo temas, dabar dalyvausime visose susi-
tarimų grupėse“, – sakė viceministras.

Kai kurie miškų susitarimo dalyviai pareiškė pasitraukiantys dėl iki 
šiol nedokumentuotos tvarkos, kaip ateityje bus bendradarbiaujama su pri-
vačiais miškų savininkais ir kokio tikėtis miškų sektoriaus atvirumo. „Tai, 
be abejonės, labai svarbios temos, dėl kurių mes dar turime tartis. Miškų 
susitarimo dalyviai juk negali pažadėti to, dėl ko dar nėra susitarę. Todėl 
kviestume neskubėti kapituliuoti ir grįžti tartis, nes mūsų visų laukia dar 42 
klausimai“, – sakė D. Augutis.

Lapkričio mėnesį viso proceso dalyviai sutarė, kokia yra Lietuvos miškų 
vizija. Vizija apima miškingumo didinimo ambiciją, ekosistemų ir bioįvairovės 
apsaugą, socialinių, ekonominių ir ekologinių interesų balanso, taip pat miškų 
sektorius ekonominio gyvybingumo, konkurencingumo ir inovatyvumo 
svarbą, miškų pritaikymą rekreacijai, žmonių kultūriniams, dvasiniams ir 
sveikatingumo poreikiams, kt. Visas Nacionalinės miškų vizijos tekstas patei-
kiamas svetainėje https://nacionalinismiskususitarimas.lt.

Nuo balandžio mėnesio vykstančiame Nacionalinio miškų susitarimo 
procese iki lapkričio 29 d. veikė 17 sektorinių darbo grupių. Ankstesniuose 
etapuose, rengiant pasiūlymus susitarimui, dalyvavo beveik 300 žmonių.
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Naikinimo mastas – sunkiai suvokiamas 
Glazgo susitarimu iki 2030 metų sustabdyti planetos miš-

kų naikinimą pasauliui pasiųsta labai svarbi žinutė, reiškianti, 
kad miškų išsaugojimui kreipiamas vis didesnis dėmesys. Tai 
įrašyta į tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ir Lietu-
vos politines dienotvarkes. Tačiau labai svarbu, kad nebūtų 
atsitraukiama nuo užsibrėžtų tikslų, kad skambūs politikų 
pažadai nebūtų pamiršti, kaip neretai nutinka, kai reikia juos 
įgyvendinti, ar tiesiog tuos politikus pakeičia kiti. 

Pasaulio lyderiai sugeba susitarti, bet ar sugebėsime 
susitarti mes, paprasti piliečiai, savo kasdienine veikla galin-
tys prisidėti siekiant klimatui draugiškesnės aplinkos? Kiek 
kiekvienas asmeniškai esame pasirengę miškų labui paaukoti 
savo komfortą?

Siekis saugoti Amazonės miškus kartu turi ir simbolinę 
reikšmę, ir realiai gyvybiškai svarbus, nes Amazonė globaliu 
mastu padeda stabdyti didėjančias anglies emisijas. Šie miškai 
– pasaulyje didžiausia ir turtingiausia rūšimis tropinių miškų 
ekosistema. Ji suteikia namus daugiau nei 3 milijonams augalų ir 
gyvūnų rūšių. Dabartinis Amazonės miškų naikinimo mastas 
yra netgi sunkiai suvokiamas. Vien tik per paskutinius metus 
buvo „išmiškinta“ daugiau nei 11 tūkst. kvadratinių kilometrų. 
Kitaip tariant, po vieno futbolo stadioną per minutę. Natūralūs 
miškai paverčiami žemės ūkio naudmenomis, ypač – sojos aug-
inimui, gyvulininkystei. Iš miško „atkovotuose“ plotuose ak-
tyviai plėtojama ir naudingųjų iškasenų gavyba. Tokių didelių 
miškų išnykimas reiškia ne tik pasikeitusį anglies balansą. Dėl 
sumažėjusio garinimo pasikeičia kritulių balansas daug dides-
niame nei šie miškai plote, daugelis unikalių rūšių negrįžtamai 
prarandamos.

Nėra taip, jog Brazilijos valdžia laisvai leidžia naikinti miš-
kus. Įstatymai šalyje gan griežti, ir miško savininkui leidžiama 
paversti žemės ūkio paskirties žeme tik 10 proc. valdomo miško 
ploto. To turėtų pakakti šeimos ūkiui. Tačiau iki šiol šis reika-
lavimas buvo lengvai apeinamas, likusį mišką parduodant ki-

Glazge (Jungtinė Karalystė) įvykusioje Jungtinių 
Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP26) vienas 
svarbiausių pasaulio vadovų pasirašytų dokumentų – 
susitarimas iki 2030 metų sustabdyti planetos miškų 
naikinimą. Palaikymą šiai iniciatyvai pareiškė per 100 
lyderių, kurių atstovaujamose šalyse auga daugiau 
kaip 85 proc. visų pasaulio miškų, įskaitant Amazonės 
drėgnąsias atogrąžų girias, Kanados borealinius miš-
kus, Kongo baseino drėgnuosius miškus. Svarbu tai, kad 
planetos žaliojo rūbo apsaugai planuojama skirti įspū-
dingą 20 mlrd. dolerių sumą. 

Šiame kontekste Lietuvos gyventojams taip pat kyla 
naujų klausimų, kodėl toks išskirtinis dėmesys skiriamas 
būtent Amazonės miškams, kas artimiausią dešimtmetį 
keisis mūsų  miškininkystės sektoriuje, kokios užduotys 
laukia esamų ir būsimų šalies miškininkų bei visos vi-
suomenės.
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Nauji horizontai lietuvos 
miškams ir miškininkams 
prof. dr. GeDiminas Brazaitis, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto Miško mokslų katedra

tiems savininkams, kurie savo ruožtu taip 
pat pageidauja atitinkamoje dalyje vystyti 
žemės ūkį.

Vienos krizės nevalia 
spręsti kitos sąskaita 
Medžių kirtimas neabejotinai prisideda 

prie klimato kaitos, nes miškai pajėgūs sugerti 
daug anglies dioksido. Todėl tikrai sveikintina, 
kad valstybių susitarimu žadama skirti gerokai 
daugiau lėšų miškams apsaugoti ir atkurti.

Susitarta iki 2030 m. sustabdyti miškų 
naikinimą tam bendroje sumoje skiriant 20 
mlrd. Eur. Tai išties milžiniška suma, kuri 
padės pasodinti milijonus medžių, išsaugoti 
vertingas buveines, atlikti svarbius, gamtą 
tausojančius darbus. Šiuo metu žmonija susi-
duria su dviem didelėmis krizėmis – globalios 
klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo. 
Abi šias krizes sieja miško ekosistemų trans-
formacija ir nykimas. Labai svarbu suprasti, 
jog vienos krizės negalima išspręsti kitos 
sąskaita. Dėl šios priežasties siekiama išsaugoti 
planetos miškus, didinti jų plotus, kad iki 2050 
m. pasaulio šalių išskiriamos anglies emisijos 
taptų lygios nuliui. 

Šalies miškų tvarumui prireiks 
daugiau miškininkystės lyderių
Lietuvoje jau ilgą laiką miškų kertama 

mažiau, nei padidėja jų tūris. Tačiau nors 
vidutinis medyno tūris, tenkantis 1 ha, 
Lietuvoje didėja, tai nereiškia, jog galime 
nusiraminti. Seni miškai yra vertingiausi 
biologinei įvairovei, juose užkonservuotas 
didžiausias anglies kiekis. Šiuo metu vyksta 
Nacionalinio miškų susitarimo procesas, 
kurio metu tikimasi pasiekti susitarimą dėl 
miškų ateities. Pagal Europos žaliojo kurso 
nuostatas saugomos teritorijos turėtų apim-
ti 30 proc. šalies ploto. Vadinasi, saugomų 
miškų plotai turėtų didėti. Lietuvoje išskir-
tos natūralios miško buveinės, kurios spe-
cialiai suformuotose Natura 2000 teritori-
jose turėtų būti saugomos labai griežtai. 

Kita vertus, Lietuvos miškingumas nuo 
2003 m. padidėjo 2,2 proc. Esame šalis, ku-
rioje miškų plotas jau ilgą laiko intervalą 

didėja. Galėjo jis didėti dar sparčiau, tačiau 
nemažai savaime užaugančių plotų buvo 
grąžinti atgal į atviras žemės ūkio naudme-
nas. Priežastis – išmokos ūkininkams už ge-
ros agrarinės būklės plotų palaikymą. 

Klimato kaitos krizę galime spręsti 
valdydami anglies ciklą, siekdami, jog jos 
į atmosferą patektų mažiau nei yra už-
konservuojama. Yra dvi koncepcijos, kaip 
tą galime pasiekti. Pirmoji siūlo mažinti 
iškastinio kuro naudojimą, jį pakeičiant 
atsinaujinančiais ištekliais, t. y. biokuru, 
taip pat konservuojant anglį ilgalaikiuose 
medienos produktuose, pvz. statybose ir 
balduose. Antroji koncepcija siūlo didinti 
anglies kaupimąsi miškuose. Senų miškų 
išsaugojimas, didėjantys medienos kiekiai 
miškuose turėtų užtikrinti ilgalaikį anglies 
užrakinimą miško ekosistemoje. 

Pirmoji idėja yra susijusi su didesniu 
miškų naudojimu, antroji – su jų išsaugojimu. 
Jeigu prisiminsime, jog biologinės įvairovės 
nykimas yra lygiavertė problema, tai biolo-
ginę įvairovę galime išsaugoti tik griežtai 
saugodami miško ekosistemas. Turbūt abi 
koncepcijos yra savaip teisingos, ir nė viena 
neturėtų būti dominuojanti, tačiau šių dviejų 
krizių sprendimas glūdi mūsų visuomenės 
gebėjime susitarti. Tai – didžiausias iššūkis. 

Nėra abejonės, kad miškininkystės spe-
cialistų vaidmuo šiame kontekste augs. 
Miškininkystė keičia savo esmę ir prasmę. 
Neužtenka kalbėti apie tolygų miškų nau-
dojimą ir medienos produktų tiekimą, kad 
ir kaip tas būtų pelninga. Miškininkas yra 
miško ekosistemų kūrėjas, inžinierius, for-
muojantis klimato kaitai atsparius ir tva-
rius miškus, saugantis biologinę įvairovę ir 
kuriantis miškus, patrauklius visuomenei. 
Visos šios užduotys gula ant miškininkystės 
specialistų pačių bei priklauso nuo jų žinių 
bei kompetencijų. 

Daugelis šalių turi vienokių ar kitokių su 
miškininkyste susijusių problemų. Jei turime 
ambiciją tapti lyderiais, nepakanka vien ly-
giuotis į pačius geriausius. Galime tam tikrus 
miškininkystės principus perimti iš Vokietijos, 
gamtosaugos dalykų mokytis iš skandinavų, 
miestų miškininkystės žalinant žaliąsias erd-
ves – iš Singapūro. Tačiau turime surasti savą, 
lietuvišką kelią tapti tvariais – suderinti klimato 
ir biologinės įvairovės išsaugojimo klausimus,  
visuomenės gerovę ir Lietuvai sakralius, unika-
lius dalykus. Miškininkystės sektoriui ir šiandien, 
ir ateityje bus reikalingi jauni, tarpdisciplininių 
žinių, modernių kompetencijų įgiję lyderiai. 
Prognozuoju, kad darbo miškininkai turės dau-
giau nei bet kada anksčiau.
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Lenkijos miškininkų delegacijos vizitas
Šių metų spalio 20-22 d. mūsų šalyje lankėsi Lenkijos 

miškininkų sąjungos delegacija, vadovaujama Lenkijos valsty-
binių miškų (Lasy Państwowe) generalinio direktoriaus pavaduo-
tojo miškininkystei Jan’o Tabor’o. Kartu su juo atvyko Białystoko 
regionininės direkcijos Miško išteklių valdymo skyriaus vado-
vas Marek Masłowski, Bielsko miškų urėdijos vadovas Cezary 
Świstak bei Miškotvarkos ir miškų geodezijos biuro Białystoko 
filialo direktoriaus pavaduotojas Marek Ksepko ir to paties filialo 
Priežiūros ir kontrolės vyr. inspektorius Janusz Porowski. 

Susitikimas su kaimyninės šalies miškininkais buvo planuo-
tas jau senokai, tačiau dėl Covid-19 pandemijos ir karantino svečiai 
galėjo atvykti tik šį rudenį.

Pirmąją dieną lenkų miškininkų delegacija išvyko į pajūrį, kur 
apsilankė VMU Kretingos regioniniame padalinyje ir susipažino su 
mūsų miškininkų darbais UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo objekte – 
Kuršių nerijoje. Vizito metu svečius lydėjo VMU direktoriaus pavaduo-
tojas miškotvarkai Martas Lynikas. 

VMU Kretingos padalinio vadovas Tomas Zaleckis, miško 
auginimo specialistė Gražina Banienė, Juodkrantės girininko pa-
vaduotojas Algirdas Kurtinaitis papasakojo, kaip ūkininkaujama 
saugomose teritorijose, kaip vykdomas 2006 m. ir 2014 m. įvykusių 
miško gaisrų gaisraviečių atkūrimas, kaip atliekami gamtotvarki-
niai darbai, kurių tikslas – laukymių palaikymas, kuriant atviras erd-
ves bei įdomų kraštovaizdį, tuo pačiu paliekant pavienius medžius. 
Juodkrantėje apžiūrėta kor-
moranų ir pilkųjų garnių kolo-
nija, daug diskutuota sengirės 
išsaugojimo tema.

Įdomi diskusija vyko so-
cialinių klausimų, bendravimo 
su visuomene tematika. Pasi-
keista patirtimi informuojant 
plačiąją visuomenę apie miš-
kininkų vykdomus darbus, 
miškininkų įvaizdžio kūrimą, 
jų dalyvavimą juos vienijančių 
organizacijų darbe.

VMU Miškotvarkos skyriuje

Apžiūrint Kuršių nerijos objektus

Diskusija KMAI kolegijoje

Apsikeičiant atminimo dovanomis – 
Nerijus Kupstaitis ir Jan Tabor
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Valstybinių miškų urėdijoje 

Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS) 
baigėsi aukcionas 2022 m. I pusmečiui sutartims sudaryti.

„Aukciono rezultatai parodė, kad medienos poreikis rinko-
je išlieka didelis, todėl vertiname pirkėjų aktyvumą ir konku-
rencingumą, nupirkus beveik visą aukcione pasiūlytą medienos 
kiekį. Mes tuo tarpu užtikrinsime savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymą ir sklandų medienos tiekimą mūsų pirkėjams. Tikimės, 
kad tokia medienos paklausa išliks iki metų galo. Taip pat matome, 
kad šiek tiek sumažėjo spygliuočių rąstų kainos. Tačiau, nors urėdija 
pasiūlė ženkliai didesnį malkinės medienos ir miško kirtimų 
liekanų kiekį nei anksčiau, nustebino ir ženklus šios žaliavos kainos 
didėjimas“, – sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė. 

Pasak VMU vadovo, išliekant medienos paklausai ir pirkėjų ak-
tyvumui, Valstybinių miškų urėdija užtikrins ir stabilią ekonominę 
grąžą valstybei. Planuojama, kad VMU šiais metais uždirbs 200 
mln. eurų pajamų ir 70 mln. eurų normalizuoto pelno. Kitais metais, 
planuojama, jog pardavimo pajamos sieks 238 mln. eurų, normali-
zuotas pelnas taip pat bus didesnis nei šiais metais. 

VMU pasiūlė 641,96 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 105,38 
tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Medienos pirkėjai 2022 m. I 
pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti įsigijo 99,2 
proc. pasiūlytos žaliavinės medienos ir 100 proc. miško kirtimo 
liekanų. Dalyvavo 271 medienos pirkėjas: iš jų 134 aukcioną 
laimėjo ir įgijo teisę sudaryti sutartis.

Vidutinė žaliavinės medienos pardavimo kaina 2022 m. I pusm. 
aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti, lyginant su 2021 m. II 
pusm. aukcione kaina padidėjo 6,3 Eur/ktm arba 9,9 proc. ir sudarė 
70,2 Eur/ktm, o vidutinė miško kirtimo liekanų pardavimo kaina, 
padidėjo 15,7 Eur/ktm arba 131 proc. ir buvo 27,7 Eur/ktm. Labiau-
siai brango plokščių mediena 64,8 proc., malkos – 62,1 proc., pušies 
popierrąsčiai – 57 proc., eglės popierrąsčiai – 55,1 proc. ir beržo 
popierrąsčiai atitinkamai 39,4 proc. Kiti labiausiai brangę sortimentai 
tai pjautinieji  beržo rąstai – 22,9 proc. pjautinieji juodalksnio rąstai 
– 19,7 proc., pjautinieji ąžuolo rąstai 13 proc., spygliuočių ir lapuočių 
tarrąsčiai, atitinkamai: 7,3 proc. ir 3,8 proc. Mažėjo pušies –12,6 proc., 
eglės – 11,2 proc. ir spygliuočių smulkiųjų –  9,5 proc. pjautinųjų rąstų 
kaina. 2022 m. I pusm. aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti 
liko neparduoti 4,2 proc. pjautinųjų pušies rąstų, 2,2 proc. pjautinųjų 
eglės rąstų ir 0,1 proc. malkų nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų 
kiekio. Nenupirktiems kiekiams bus skelbiami pakartotiniai medie-
nos aukcionai. 

Užsienio pirkėjai nupirko 0,03 proc. nuo parduotos žaliavinės me-
dienos kiekio – ženkliai mažiau, nei ankstesniais metais. 

VMU inf.

vmU planuoja 
rekordinę grąžą valstybei

Spalio 21 d. susitikimas su Lenkijos miškininkų delegacija vyko Lietuvos 
miškininkų sąjungos būstinėje Girionyse, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos patalpose. Be svečių jame dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų 
politikos grupės vadovas dr. Nerijus Kupstaitis, Lietuvos miškininkų sąjungos 
prezidentas dr. Vidmantas Verbyla, KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis, 
prof. Andrius Kuliešis, VMU direktoriaus pavaduotojas M. Lynikas.    

KMAIK direktorius V. Lygis papasakojo apie jo vadovaujamos moky-
mo įstaigos veiklą, apie Miškų institutą, supažindino su Girionių gyven-
vietės įkūrimo istorija. 

N. Kupstaitis trumpai pristatė Nacionalinio miškų susitarimo pa-
grindines gaires, kalbėjo apie sunkumus modeliuojant Nacionalinę miškų 
viziją. Kadangi procesas vyksta nuolatinių debatų lygmenyje, ieškoma 
kompromiso tarp skirtingus interesus miškų atžvilgiu atstovaujančių 
visuomenės grupių, nevyriausybinių organizacijų.

Vėliau susitikimo dalyviai daug diskutavo apie miškininkavimą Natu-
ra 2000, saugomose teritorijose. Lenkijos miškininkų nuomone, Lietuva 
gerokai pažengusi šioje srityje ir turi nemažai patirties. Taip pat kalbėta apie 
bendras sąsajas įgyvendinant Europos žaliojo kurso direktyvas. 

Lenkijos valstybinių miškų generalinio direktoriaus pavaduotojas miš-
kininkystei Jan Tabor sakė, jog Lenkija iš esmės sutinka su EK pasiūlymais, 
tačiau jos direktyvas įgyvendinti reikėtų labai atsargiai ir apgalvotai. Jis 
pastebėjo, kad mažindami miškų eksploatavimo apimtis Europoje, paskatin-
sime jų kirtimus trečiojo pasaulio šalyse, kas turėtų atsiliepti ir planetos kli-
mato pokyčiams. Neigiamos įtakos turės ir Europos šalių medienos pramo-
nei, bendrai ūkio plėtrai, visuomenės interesams. Mažinant kirtimų apimtis, 
šalys bus priverstos žymiai daugiau importuoti medienos. Jei Lenkijoje būtų 
įvykdyti siekiai 3 mln. ha miškų paversti saugomais, tektų ieškoti išeities, gal 
būt, net keisti dabartinę Valstybinių miškų valdymo sistemą. 

Abiejų šalių atstovai konstatavo, jog ir Lenkijoje, ir Lietuvoje visuomenės 
akyse ženkliai sumažėjo miškininkų autoritetas. Jan Tabor sakė, kad reitinguo-
se jų miškininkai iki šiol užimdavo trečią vietą po policininkų ir gaisrininkų. 
„Deja, nuolat pasirodant tendencingiems straipsniams žiniasklaidoje, po 
įvairių organizacijų pareiškimų ir protestų, Lenkijos miškininkų populiaru-
mas sumažėjo.” – konstatavo J. Tabor. Jis pasidžiaugė, kad miškininkai palai-
komi šalies Vyriausybės, Aplinkos apsaugos ministerijos. 

Dėl būtinumo išlaikyti gerą miškininkų vardą kalbėjo ir mūsų šalies at-
stovai. Pasidalinta patirtimi, kokiomis priemonėmis visuomenė informuo-
jama apie miškininkų vykdomus ir nuveiktus darbus.  

Trečiąją vizito dieną susitikimas vyko VMU Miškotvarkos skyriuje. 
Jo metu VMU direktorius Valdas Kaubrė papasakojo apie įvykdytą miškų 
urėdijų reformą, pristatė dabartinę VMU struktūrą, pagrindinius vals-
tybinių miškų valdymo principus, įmonės pasiekimus ir perspektyvas.  

Direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai Martas Lynikas informavo, 
kokia kryptimi vykdomi miškotvarkos darbai šiandien ir kas numatoma 
artimiausiu metu.

Apie Valstybinės miškų tarnybos veiklą po reformos, kai Aplinkos ap-
saugos departamentui perduotos miškų kontrolės funkcijos, pranešimą 
padarė tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. Albertas Kasperavičius. Jis 
informavo, kokios pagrindinės funkcijos miškų tarnybai priskirtos dabar-
tiniu metu, papasakojo apie miškų kadastro duomenų bazės atnaujinimą.

Miškotvarkos ir miškų geodezijos Białystoko biuro direktoriaus pa-
vaduotojas Marek Ksepko pasidalijo patirtimi apie miškų inventorizaciją 
remiantis lazerinio skanavimo iš orlaivio duomenimis.

Po pranešimų vyko diskusijos apie ūkininkavimą Natura 2000, sau-
gomose teritorijose, miškotvarkos ir kitais klausimais.
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Dubravos rezervatinės apyrubės pušyno, 
neūkininkaujamo ilgiau nei 6 dešimtmečius, raida

prof. anDrius kuliešis, Gintaras kulBokas, petras eiGirDas

Vyresnio amžiaus pušynų su stebima augimo eiga, juo labiau ilgesnį laiką ir ypač neūkininkaujamuose miškuose, turime 
labai mažai. Informacija apie vyresnio amžiaus medynų augimą, jų tvarumą, našumą, medynų prieaugio ir medžių žūties 
santykį tampa ypač svarbia sprendžiant klimato kaitos problemas, renkantis miško auginimo strategiją. Šio darbo tikslas 
yra išanalizuoti 158 metų amžiaus pušyno, Dubravos rezervatinėje apyrubėje, reguliariai stebimo šešis dešimtmečius, 
raidą, pagal ją įvertinti Lietuvos pušynų našumo galimybes, našumo panaudojimą normalios apyvartos miškuose bei 
tęsiant miško auginimą iki gamtinės brandos ir dar ilgiau ypač našioje Ncp augavietėje.

Dabartinėje Dubravos rezervatinės apyrubės teritorijoje ūkinė 
veikla buvo sustabdyta gerokai anksčiau, nei oficialiai 1994 metais jai 
buvo suteiktas rezervatinės apyrubės statusas. Sprendimas sustabdyti 
ūkinę veiklą buvo priimtas Miškų instituto mokslininkų ir Dubra-
vos miškų tyrimo stoties miškininkų iniciatyva, po atliktų 1958 m. 
miškotvarkos darbų. Tokiam sprendimui buvo dvi svarios priežastys. 
Pirma, buvo siekiama apsaugoti natūralią, nenusausintą didžiausio 
ploto Dubravos miško aukštapelkę ir antra, tuo metu Miškų institutas 
kartu su Dubravos miškų tyrimo stotimi šioje teritorijoje koncentravo 
medynų našumo tyrimo bei aukšto našumo medynų formavimo dar-
bus. Mineralinės augavietės, susiformavę ant priesmėlio dirvožemių 
su priemolio podirviu, sudarė pačias geriausias sąlygas aukšto našumo 
tvarių medynų formavimuisi. Dabartinėje rezervatinės apyrubės teri-
torijoje tuo metu buvo įsteigta vienuolika pastovių tyrimo barelių, 
kuriuose įprastinė ūkinė veikla buvo draudžiama, šis draudimas 
1958 m. buvo išplėstas į visą būsimos rezervatinės apyrubės teritoriją 
(Vaišvydavos girininkijos 50 kv., 51, 68 ir 69 kv. dalys).

Pastovaus tyrimo barelio Dubravos rezervatinės apyru-
bės pušyne įsteigimas ir stebėjimas. 1962 metais Lietuvos miškų 
instituto mokslininkas Juozas Butėnas šimto metų pušyne, būsimos 
Dubravos rezervatinės apyrubės teritorijoje, įsteigė pastovų 0,42 ha 

ploto tyrimo barelį. Barelis yra reguliariai (kas 3–12 metų ) perma-
tuojamas. Pradedant 1987 m., siekiant kartografuoti visus medžius, 
barelis buvo sudalintas į 8 dalis. Medžių padėties kartografavimas 
leido patikimai identifikuoti medžius permatavimų metu ir stebėti, 
tiek augančių, tiek žuvusių medžių matmenis ir būklės kaitą. Iš viso 
barelis yra matuotas 10 kartų, paskutinį kartą – 2021 metų balandžio 
mėnesį. Paskutinio barelio matavimo metu buvo išmatuotos barelių 
centrų geografinės koordinatės. Pušyno stebėjimo duomenys buvo 
panaudoti pušynų augimo eigai modeliuoti (J. Butėnas, 1969), taip 
pat pušynų našumo formavimosi tipams pagrįsti, bei sulėtinto 
formavimosi, aukščiausio našumo lygmens pušynų parametrams 
įvertinti (A. Kuliešis, 1989).

Augavietės našumas. Augavietės našumo indeksas pagal pir-
mo ardo medžių augimą į aukštį pušyne  kito 30–32 m ribose, pagal 
antro ardo – 19–20 m ribose. Ryškesnių tendencijų augavietės na-
šumo indeksų pagal augimą į aukštį kaitoje stebėjimo laikotarpiu ne-
nustatėme. Augavietės našumo sąlygos pagal I ardo medžių augimą į 
skersmenį kito 40–44 cm, II ardo – 20–21 cm ribose.

Medyno struktūra, rūšinė sudėtis. Tai tipiškas dviardis viene-
to ir didesnio skalsumo pušynas su antru 0,2 skalsumo eglės ardu (1 
pav.). Pušyno pirmą ardą sudaro beveik išimtinai pušys, su pavienėmis 
eglėmis iki 2 proc. medyno tūrio. Antrą ardą stebėjimo pradžioje su-
darė išimtinai eglės. Žūstant eglėms antrame arde labai lėtai plinta 
ąžuolas, klevas, liepa. Bendras šių medžių tūris antrame arde 1999 
metais sudarė 1 proc. II ardo medžių tūrio, o 2021 m., per 22 metus, jų 
tūrio dalis antrame arde pasiekė 7 proc. 

1 pav. Medynų tūrio, skalsumo ir medžių skaičiaus kaita Dubravos rezervatinės 
apyrubės pušyne 1962-2021 m.

2 pav. I ir II ardo medyno pradedant 100 metų amžiumi tūrio prieaugis (bendras 
našumas) ir žuvusių medžių tūris (augančiais skaičiais) nuo 1962m.
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Medyno skalsumas ir tankumas. 
Stebėjimo pradžioje pirmo ardo 1,12 skalsu-
mas 1962–1999 m. sumažėjo iki 1,02, o per 
sekančius 15 m atsistatė į 1987 m. lygį (1 pav.). 
Per pastaruosius 7 metus, suintensyvėjus 
medžių žūčiai, I ardo skalsumas sumažėjo 
iki 1,01, pasiekdamas skalsumo mažėjimo 
apatinę ribą. Antro ardo skalsumas buvo 
gana stabilus, t. y. kito tik 0,21 – 0,19 ribose 
su labai nežymia mažėjimo tendencija.

Pirmo ardo medžių skaičius per 58 me-
tus sumažėjo 1,8 karto – nuo 382 iki 216 
vnt./ha. Intensyvesnė I ardo medžių žūtis 
stebima pasiekus pušynui 120 metų amžių. 
II ardo medžių išsiretinimas buvo kiek in-
tensyvesnis nei I ardo medžių. Per 51 metus 
(1962–2013) II ardo medžių skaičius su-
mažėjo 2,1 karto, nuo 382 iki 181 vnt./ha. 
Pastarųjų 7 metų laikotarpyje užfiksuotos 
ąžuolo, liepos ir klevo įaugos, antro ardo 

brandos ar dar ilgiau našioje augavietėje nėra efektyvus jau nekalbant 
apie vyresniame amžiuje išaugintos medienos kokybę. Ryškus medie-
nos kaupimo sumažėjimo pušyne veiksnys yra labai suintensyvėjusi 
medžių žūtis pradedant nuo 120 metų amžiaus (1 pav.). Kartu su 8,5 
m3/ha vidutiniu metiniu tūrio prieaugiu per 58 metus, žuvusių medžių 
stiebų tūris sudarė vidutiniškai 7,3 m3/ha per metus (2 pav.). Todėl, 
norėdami įvertinti, kaip žuvę medžiai galėtų pasitarnauti sukauptos 
anglies išlaikymui medyne, atliksime žuvusių medžių medienos skai-
dymosi spartos analizę.

Žuvusių medžių tūris ir jo raida. Rezervatiniuose miškuose, 
sengirėse, kaip ir kituose miškuose labai svarbūs biologinei įvairovei 
išlaikyti bei didinti yra negyvos medienos ištekliai. Žuvę medžiai 
objekte yra registruojami nuo pirmojo matavimo, pakartotinų mata-
vimų metu nustatomi naujai tarp matavimų žuvę medžiai, žūties 
priežastys, taip pat anksčiau žuvusių medžių būklė. Pagrindinės 
medžių žūties priežastys yra vėjas, sausros, eglei – papildomai žie-
vėgraužis tipografas. Pradedant 1987 m. yra registruojamas žu-
vusių medžių medienos suirimo laipsnis žuvusiuose stiebuose nuo 
nulio iki visiško medienos suirimo. Visus stiebus suskirstėme į 
dvi grupes: I – likvidiniai stiebai, kurių mediena dar tinkama nau-

3 pav. Žuvusių, sunykusių ir sukauptų medžių stiebų tūrio Dubravos rezervatinės 
apyrubės pušyne dinamika 1987-2021 m.

Rezervatinės apyrubės našiose augavietėse žuvusių medžių vietoje 
palaipsniui įsigali lazdynai...

medžių tankumą padidino 67 vnt./ha (1 pav.) Medyno tūris yra paly-
ginti stabilus su nežymia didėjimo, tiek I, tiek II ardo, medžių stiebų 
tūrio, tendencija (1 pav.). 1962 – 2021 m. pirmo ardo medžių stiebų tūris 
padidėjo nuo 654 iki 714 m3/ha, t.y. vidutiniškai 1,0 m3/ha per metus. 
Antro ardo medžių stiebų tūris per 58 metus padidėjo  nuo 73 iki 79 m3/
ha, t.y. 0,1 m3/ha vidutiniškai per metus. 

Medyno našumas. Medynų našumas per visą auginimo laiko-
tarpį yra nustatomas kaip tūrio prieaugių suma. Medžių stiebų tūrio 
prieaugis 100–158 metų amžiuje buvo nustatytas pagal pakartotinus 
matavimus, taikant unifikuotą metodiką, naudojamą nacionalinėje 
miškų inventorizacijoje (A. Kuliešis ir kt., 2003). Analizuojamo me-
dyno I ir II arduose per 58 metus užaugo 494 m3/ha medienos (2 pav.), 
t. y. vidutiniškai 8,5 m3/ha kasmet. 

Nagrinėjamo pušyno I ir II arduose 100 metų amžiuje (1962 m. 
spalis) buvo sukauptas 727 m3/ha medžių stiebų tūris. Siekiant tikslo 
įvertinti žuvusių ar išimtų iš medyno per 100 metų iki stebėjimų 
pradžios medžių tūrį ir bendrą pušyno našumą 100 metų amžiuje,  
panaudojome medynų našumo modelį (Kuliešis, 1993). Nustatėme, 
kad augimo sąlygomis, kai H100=31,0 m, D100=42 cm bei orientuo-
jantis į vieneto skalsumo medyno suformavimą ir jo palaikymą, la-
biausiai tikėtinas bendras I ardo medyno našumas 100 metų amžiuje 
yra 971 m3/ha, kartu su sukauptu 100 metų amžiuje II ardo medžių 
stiebų tūriu – 1044 m3/ha arba 10,4 m3/ha per metus. Atėmę nustatytą 
1962 metais I ardo 654 m3/ha pušies stiebų tūrį iš bendro našumo, 
nustatyto pagal modelį, gausime 317 m3/ha išimtų ar žuvusių (nėra 
duomenų) per 100 metų I ardo pušų stiebų tūrį. 

Apie pušyno auginimo efektyvumą galima spręsti pagal sukaupto 
medyne tūrio prieaugio dalį nuo bendro našumo arba sukauptą anali-
zuojamame laikotarpyje vidutiniškai per metus medžių stiebų tūrį. Pir-
mojo šimtmečio metu sukauptas pušies I ir eglės II ardo medžių stiebų 
tūris sudarė 70 proc. bendro našumo (727/1044), per vėlesnius 58 metus 
– sukauptas tūris sudarė tik 14 proc. (69/494), 86 proc. viso prieaugio 
prilygo žuvusių tame laikotarpyje medžių stiebų tūriui. Jei per 100 metų 
kasmet I ir II ardo medyne buvo kaupiama 7,3 m3/ha (727/100), tai per 
sekančius 58 metus tik 1,2 m3/ha/m. (69/58).

Visa tai leidžia daryti išvadą, jog pušyno auginimo efektyvumas 
su amžiumi mažėja. Ūkiniu požiūriu pušyno auginimas iki gamtinės 
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dojimui, pavyzdžiui kurui, ir II – nelikvi-
diniai stiebai, kurių mediena neturi ūkinės 
svarbos. 1987 m. pušyne buvo nustatytas 
54 m3/ha žuvusių,  I grupės medžių stiebų 
tūris. Šių medžių tūris pastoviai didėjo, 
maksimumas – 107 m3/ha buvo pasiektas 
2004 metais, po to ėmė mažėti, didėjant II 
grupės nelikvidinių medžių stiebų tūriui. 
Nelikvidinių II grupės stiebų  tūrio pokytis 
maksimumą – 72 m3/ha pasiekė paskutinio 
matavimo metu 2021 metais. 

Žuvusių medžių stiebų medienos irimo 
intensyvumas labai priklauso nuo medžio 
skersmens. Kaip keitėsi žuvusių I grupės pu-
šies medžių skaičiaus pasiskirstyma pagal 
skersmenį matyti 4 pav. 1987 m. nustaty-
tas žuvusių medžių pasiskirstymas pagal 
skersmenį buvo artimas normaliam. Vėliau 
plonesniųjų 14,1–26,0 cm skersmens medžių 
skaičius mažėjo iki visiško jų išnykimo, 
didėjant storesnių nei 38 cm skersmens me-
džių skaičiui. 2004 m. šis skaičius pasiekė 
maksimumą, po to palaipsniui mažėjo.

Stebimo pušyno medžių stiebų tūrio, me-
dyno skalsumo (1 pav.), vidutinio skersmens ir 
aukščio santykio (nuo 1,27 100 metų iki 1,44 
158 metų amžiuje) dinamika rodo šį medyną 
esant pakankamai tvarų. Jo tvarumą patvir-
tina ir augimo „spurtas“ 1999–2013 metais, 
pagerėjus aplinkos sąlygoms bei nesant stip-
riai medyną niokojančių trikdžių. Apibend-
rindami visą pušyno stebėjimo 58 metų 
laikotarpį, nustatėme stabilų tūrio prieaugio 
mažėjimą bei medžių žūties intensyvėjimą, 
senstant medynui, išskyrus 1999–2013 metų 
laikotarpį. Visame 58 metų pušyno stebėjimo 
laikotarpyje išskyrėme penkis periodus su 
būdingu tūrio prieaugiu bei žuvusių medžių 
tūrio ir tūrio prieaugio santykiu (5 pav.). 

Pats ilgiausias (1962–1982) periodas pasi-
žymi kiek mažesniu nei vidutinis viso 58 

metų laikotarpio tūrio prieaugiu ir 5 proc. 
mažesniu žuvusių medžių tūriu, lyginant 
su to laikotarpio tūrio prieaugiu. Panašia 
tūrio prieaugio ir jo panaudojimo struktūra 
pasižymi ir antras 1982–1992 m. perio-
das. Trečiasis periodas sutampa su Lietu-
vos eglynus nusiaubusia 1992–1993 metų 
vėtra, po to sekusia sausra ir daugkartinių 
žievėgraužio tipografo generacijų (1993–
1995 m.) pažeidimais. Šis periodas pasižymi 
vienu iš mažiausių (12 proc. mažesniu nei 
vidutinis) tūrio prieaugiu bei 7 proc. didesniu 
nei prieaugis žuvusių medžių tūriu. Ketvir-
tas, 15 metų trukmės, besitęsiantis iki 2013 
metų, periodas pasižymi didžiausiu metiniu 
tūrio prieaugiu (10,3 m3/ha) bei mažiausiu 
žuvusių medžių tūriu (5,7 m3/ha) visame 

4 pav. Žuvusių I grupės likvidinių pušies medžių  pasiskirstymo 
pagal skersmenis kaita 1987-2021 m.

5 pav. Dubravos rezervatinės apyrubės (98 t. b.) pušyno tūrio 
prieaugio ir žuvusių medžių tūrio 1962-2021m. kaita

stebėjimo laikotarpyje. Tai atsikūrusių drėg-
mės bei kitų augimui svarbių sąlygų rezul-
tatas. Penktuoju periodu (2013–2021 m.) 
toliau stebėjome palaipsnį tūrio prieaugio 
mažėjimą bei žuvusių medžių tūrio didėjimą, 
didėjant medyno amžiui. Tikėtina, jog 2013–
2021 m. laikotarpyje nustatytam žuvusių 
medžių tūrio padidėjimui įtakos turėjo 2010 
metų škvalo metų pažeistos medžių šaknys. 
Ar ateityje keisis prieaugio, jo kaupimo ir 
medžių žūties mastai, priklausys nuo galimų 
trikdžių pasireiškimo dažnumo, jų intensy-
vumo. Bet kokiu atveju medyno amžius šiuo 
atveju išlieka kaip vienas iš svarbiausių, kartu 
su aplinkos sąlygomis, limituojančių medyno 
augimą, tvarumą, medžių žūtį bei našumo 
panaudojimo efektyvumą, veiksnių.

...Kol galiausiai lazdynai išplinta dideliuose  plotuose
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medienos pramonėmiškas ir Visuomenė
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 OPERATYVIAI ATVEŠIME TIESIAI PAS JUS, O JEI REIKIA IR Į MIŠKĄ

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Dygliuotojo šaltalankio 
grybinių ligų sukėlėjai
Dr. BanGa GriGaliŪnaitĖ, dr. antanas matelis, dr. Daiva BurokienĖ
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorija

Dygliuotasis šaltalankis (Hippophae 
rhamnoides) žilakrūminių (Elaeagna-
ceae) šeimos iki 5(10) m dvinamis krūmas, 
medkrūmis arba medis, išgyvenantis 50 ir 
daugiu metų. Lapai lygiakraščiai, bekočiai, 
lancetiški, žiedai smulkūs, kuokeliniai, trum-
pose varpose, kaulavaisiai rutuliški arba kiau-
šiniški, žirnio dydžio, oranžiniai, kvapnūs. 
Šaltalankio gentyje žinomos 6 rūšys augalų, 
keletas porūšių dažniausiai augančių Azijoje. 
Paplitęs labiausiai vidutinių platumų Eurazijos 
dalyje. Manoma, kad į Baltijos šalis dygliuota-
sis šaltalankis pateko prieš 7 tūkst. metų.

Šaltalankiai auga pakelėse, upių, ežerų 
pakrantėse, pamiškėse, mėgta neužtamsintas 
vietas. Šaltalankių šaknys paviršinės nusi-
driekiančios iki 12 metrų. Jų šaknys sutvir-
tina eroduojančius šlaitus, neleidžia nuslinkti 
gruntui net ypač stačiuose karjero šlaituose. 
Šaknų išsišakojimuose susidaro kiaušinio 
dydžio azotą fiksuojantys gumbai, kurių dėka 
augalai gali augti net skurdžiuose smėlio ar 
žvyro karjeruose. Šaltalankiai plinta šaknų 
atžalomis ir sėklomis, atsparūs šalčiams.

Dėl ypatingai naudingų medžiagų šal-
talankių vaisiuose lapuose ir net žievėje pa-
saulyje yra įveista daug plantacijų susijusių 
ir su šių augalų selekcija, veislių atranka bei 
naujų auginimo technologijų kūrimu. Jau 
auginamos kelios dešimtys šaltalankių veis-
lių, kurių vaisių aukšta biocheminė sudėtis 
neprilygsta jokių kitų augalų vaisių kokybei. 
Bet jau nuo seniausių laikų šių augalų uogos, 

turinčios daug vitaminų, ypač vitamino C 
bei sultys buvo naudojamos avitaminozių 
gydymui. Šaltalankių sėklose gausu riebiojo 
aliejaus, kuriame daug karotino, vitamino 
E, taip pat vitamino F, kuris reguliuoja odos 
medžiagų apykaitą. Aliejumi gydomos įvai-
rios odos ligos, taip pat jis skatina net žaizdų 
paviršiaus valymąsi bei epitelizaciją. Uogų ir 
lapų nuoviru įtrinami plaukai, pradėjus plik-
ti. Jauni šaltalankių ūgliai turi daug rauginių 
medžiagų, todėl jais galima rauginti odas, o 
iš tvirtos brandžių augalų medienos gaminti 
smulkius dirbinius. 

Manoma, kad šaltalankiai yra atsparūs 
grybinių augalų sukėlėjams. Kaip ir kiekvieną 
augalą, augantį natūralioje ar sukultūintoje 
aplinkoje gali pulti kenkėjai ir ligų sukėlėjai, 
taip ir šaltalankį. Pastaruoju metu šaltalanki-
nių musių invazija padaro didelių nuostolių 
derliui. Tai vienas iš pavojingiausių šaltalan-
kių kenkėjų.Vieni iš agresyvesnių grybinių 
ligų yra verticiliozės bei fuzariozės sukėlėjai, 
sukeliantys augalų džiūvimą. Vėliau nusilpu-
sius augalus puola kempininių (Polypora-
ceae) bei lapielaižinių (Meruliaceae) šei-
mos grybai, sukeliantys medienos puvinius. 
Ant išdžiūvusių šakų plinta paprastasis rau-
donspuogis.

Šaltalankinė kempinė (Fomitiporia 
hippophoicola) aptinkama ant brandesnių 
džiūstančių šaltalankių stiebų, šakų ir net 
šaknų kaklelyje. Tai daugiametis grybas tvir-
tai priaugęs prie medžio, juosvai rudas ar 

Suskilusios šakos Paprastasis raudonspuogis

Šaltalankis žydi balandį

Nuo vytulio džiūstantys šaltalankiai

Dygliuotasis šaltalankis
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šiek tiek kaštoninės spalvos, gumbo, kano-
pos ar netaisyklingos formos. Sukelia baltąjį 
ar gelsvąjį medienos puvinį.

Nuo vytulio suskilęs stiebas

Šiurkščioji kempė (Trametes hir-
suta) dažniau auga ant negyvos medienos. 
Vaisiakūniai pavieniai, vienmečiai priaugę 
prie žievės, jų paviršius apaugęs žvilgančiais 
tankokais plaukeliais, rievėtas, gelsvai žals-
vas. Sukelia baltąjį medienos puvinį.

Raukšliagrybis (Phlebia) aptinka-
mas ant džiūstančių ir jau nudžiūvusių šal-
talankių. Iš pradžių vaisiakūniai padriki, 
balkšvi, priaugę prie žievės, vėliau susiliejan-
tys, auga vėlai rudenį, kartais pavasarį. Suke-
lia medienos puvinį. 

Uogas, pažeistas šaltalankinės musės, 
puola pelėsiniai (Penicillium) g. grybai, su-
keliantys uogų puvinius.

Verticiliozė (Verticilium) ir fuzariozė 
(Fusarium) genties grybų plintančių per dirvą 
žolinių ir sumedėjusių augalų grybinė liga. Į 
augalą grybai patenka per šaknis, jų gausios 
sporos užkemša vandens indus, todėl augalų 
šakos džiūsta, lapai sukasi, vysta, stiebas ir 
šakos skilinėja. Infekcija kaupiasi dirvoje. Pri-
klausomai nuo meteorologinių sąlygų, sau-
somis ir šiltomis vasaromis grybai plinta lėčiau 
ir dar nenudžiūvę šaltalankiai išsilaiko žymiai 
ilgiau. Esant šiltam ir drėgnam orui vytulys 
augalus pražūdo greičiau. Pirmiausiai džiūsta 
apatinės pavienės šakos, vėliau ir visas augalas. 

Nudžiūvusius šaltalankius su šaknimis bū-
tina pašalinti iš augavietės ir sudeginti, o toje 
vietoje neauginti jokių kaulavaisinių augalų.

Šiurkščioji kempė ant stieboŠiurkščioji kempė Šiurkščiosios kempės apatinė pusė

Raukšliagrybis ant stiebo

Raukšliagrybis šaknų kaklelyje

Pelėsiniai grybeliai ant uogų

Šaltalankinė kempinė ant šakos

Kanopos formos šaltalankinė kempinė Netaisyklingos formos šaltalankinė kempinė
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Perduodamos dekano regalijos prof. dr. Vitui Marozui Pasodinus tradicinį ąžuoliuką

ilgametis profesinės veiklos kelias
VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė spalio 29 d. surengė istorinį renginį, koks vėl galėtų įvykti ne anksčiau nei 
po 21 metų. Būtent tiek laiko šio fakulteto dekano pareigas ėjęs prof. dr. EDMUNDAS BARTKEVIčIUS jas iškilmingoje aplinkoje 
perdavė kolegai prof. dr. Vitui Marozui.

Renginio metu atskleistas ilgamečio dekano profesinės 
veiklos kelias tik dar kartą patvirtino, kiek neįtikėtinai daug 
vienos asmenybės atsakomybė ir pasišventimas gali duoti 
Lietuvai. Padėkos žodžius tarę šalies valdžios institucijų 
vadovai, kolegos, buvę ir esami studentai Edmundui Bart-
kevičiui linkėjo lietuviško ąžuolo stiprybės ir kūrybinio 
įkvėpimo rašant savo kaip miškininko, mokslininko, peda-
gogo, visuomenininko, Lietuvoje vienintelio unikalaus fa-
kulteto vadovo prisiminimų knygą.

Simboliška, kad Seimo pirmininkės ir aplinkos minist-
ro padėkas už atsakomybę telkiant miškininkystės profe-
sionalus kilniam tikslui Edmundui Bartkevičiui įteikė du jo 
studentai – šiuo metu Seimo narys Justinas Urbanavičius 
ir Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vado-
vas dr. Nerijus Kupstaitis, savo dekaną patikinę, kad jo 
išugdytos kartos rankose Lietuvos miškai yra saugūs. Už 
tėvišką rūpestį, pagarbą kiekvienam studentui profesoriui 
dėkojo ir MEF absolventas Valstybinių miškų urėdijos di-
rektorius Valdas Kaubrė.

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. 
Viktoras Pranckietis kolegai Edmundui Bartkevičiui lin-
kėjo tvirtybės, o jo iki šiol vadovautam fakultetui – veik-
los tęstinumo.

VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė, vice-
kanclerė prof. Aušra Blinstrubienė, visų VDU ŽŪA fa-
kultetų dekanai teigė, kad retas žmogus gali pasidžiaugti 
tokiais reikšmingais savo vieno darbinės veiklos etapo 
rezultatais. „Jūs rodėte pavyzdį amžiumi jaunesniems ko-
legoms dekanams, kaip reikia dirbti, telkti kolektyvą, kaip 

net į pačią sudėtingiausią situaciją galima žvelgti pozityviai“, – kolegų vardu 
kalbėjo A. Miceikienė, linkėdama E. Bartkevičiui ir ateityje produktyviai tęsti 
mokslinę veiklą.

Padėkos žodžius už atsidavimą Lietuvos miškininkystei, mokslinį ir vi-
suomeninį bendradarbiavimą ilgamečiam MEF dekanui tarė Valstybinės miškų 
tarnybos direktorius Karolis Mickevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleiniko-
vas, buvęs MEF dekanas dr. Albinas Tebėra, Lietuvos miško ir žemės savininkų 
asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis, VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanas 
prof. Saulius Mickevičius, Kauno rajono mero pavaduotojas Antanas Nesteckis, 
Kauno rajono Akademijos seniūnas Skirmantas Nominaitis, UAB „Start In“ 

Prof. dr. Edmundas Bartkevičius
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direktorė Daiva Ilgūnienė, įmonės „Kauno švara“ genera-
linis direktorius Saulius Lazauskas.

Miškų ir ekologijos fakulteto kolegos prof. Laima Če-
sonienė, doc. Anželika Dautartė, prof. Gintas Mozgeris 
teigę, kad Edmundo Bartkevičiaus patirtis kolegoms ne-
įkainojama, priminė, kiek daug jėgų dekanui teko įdėti 

švietimo reformų sūkuriuose išsaugant Lietuvoje vienintelį unikalų Miškų 
ir ekologijos fakultetą.

Šventišką renginio nuotaiką padėjo kurti operos solistas Liudas Mikalauskas 
ir mežioklinių ragų ansamblio vadovas Andrius Pučinskas.

Miškininkystės studijas tuometėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje E. Bart-
kevičius pradėjo 1974 m. Dar studijuodamas įsidarbino laborantu. Nuo 1979 m. 
balandžio 2 d. iki šiol E. Bartkevičius dirbo Miškų ir ekologijos fakultete. 1980 
m. jis priimtas į Botanikos instituto augalų fiziologijos aspirantūrą (vadovas Vai-
dotas Antanaitis), kurią 1993 m. sėkmingai baigė apgindamas agrarinių mokslų 
srities (miškotyros krypties) daktaro disertaciją. Nuo 1983 m. dirbo pedagoginį 
darbą. 1994 m. tapo fakulteto prodekanu, o 2000 m. – dekanu, perėmęs parei-
gas iš ankstesniojo dekano dr. Albino Tebėros. Edmundas Bartkevičius aktyviai 
dalyvavo Europos miškų tinklo, taip pat Europos universitetų Miškų fakultetų 
dekanų veikloje, vieną tokių susitikimų yra organizavęs VDU ŽŪA.

Profesorius ilgą laiką vadovavo Lietuvos miškininkų sąjungai, inicijavo 
fakulteto bendradarbiavimą su verslo partneriais. Prof. E. Bartkevičius yra 
daugiau kaip 50-ties mokslinių darbų autorius ir bendraautoris.

Parengta pagal VDU ŽŪA inf.

Seimo pirmininkės padėką įteikė buvęs studentas 
Seimo narys J. Urbanavičius

Atminimo dovaną įteikė VMU direktorius V. Kaubrė 

Išreikšti padėką atvyko AM Miškų politikos grupės vadovas dr. N. Kupstaitis ir 
LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. M. Aleinikovas

Nuotrauka atminimui su kolegomis

Dėkoja studentai
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selemonas paltanavičius

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Paprastasis nykštukas (Regulus regulus)
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Kai paukščių pasaulyje bandoma surasti labai 
ryškius ir akivaizdžius kontrastus, visada 
prisimenamas paukštis nykštukas ir kaip at-

svara jam – erelis. Galbūt, jūrinis erelis. Gali būti, kad šis 
priešpastatymas yra iš pasakos, kur buvo paukštis, vadi-
namas karaliuku (taip šią rūšį vadina slavų tautos); gam-
toje logiškai „kitame gale“ turėtų būti gulbė nebylė, kaip 
didžiausio ir sunkiausio paukščio įvaizdis.

Paprastąjį nykštuką vadiname pačiu mažiausiu mūsų 
krašto sparnuočiu, nors žiūrint labai atidžiai, galime ras-
ti faktus, kad tokia pati ar net mažesnė yra nykštukinė 
pečialinda, panaši į ją šiaurinė pečialinda, todėl reikėtų 
sakyti: nykštukas yra vienas iš keleto mažiausiųjų. Nes be 
jo yra dar ir baltabruvis nykštukas, kuris dydžiu papras-
tojo nykštuko taip pat nelenkia.

Būdamas vienas iš mažiausiųjų ir sverdamas tik 5-6 
gramus, paprastasis nykštukas yra svarbus mūsų miškų gy-
ventojas. Jo ieškoti reikėtų eglynuose, kurie šiam paukščiui 
suteikia viską: pastogę, prieglaudą, lesalą ir vietas lizdams. 
Žinoma, rudenį ir žiemą, migracijų metu juos matysime 
visur, net visai netikėtose vietose: soduose, laukuose, ant 
žemės, pamiškės dirvone. Taip elgiasi skrisdami pavargę ir 
savo jėgas atstatyti turintys nykštukai; sunku įsivaizduoti, 
kaip tokio dydžio paukščiukai galynėjasi su vėjais, nepa-
lankiom oro srovėm ir kiek tai jiems kainuoja. Blogu oru 
jie gali nekeliauti arba purpsėti tik tarp medžių ir krūmų, 
maitintis. Žiemą nykštukai dažnai klajoja su zylėmis, 
bukučiais, lipučiais ir geniais, tačiau visada išlieka šiek tiek 
nuošalėje dėl savo mitybinės specializacijos.

Koks paukštis yra paprastasis nykštukas? Tai labai 
kuklių spalvų sparnuotis žalsvai pilkšva viršutine kūno 
dalimi, šviesiai pilka kūno apačia. Per tamsesnius sparnus 
yra 2 šviesesnės juostelės, geriau matomos paukščiukui 
skrendant. Į akis labiausiai krinta viršugalvyje esant pla-
ti juostelė – patelės ji šviesiai geltona, patinėlio ryškiai 
oranžinė. Nykštukas visą laiką tyliai cypsi ir šis garsas 
girioje yra jautriai ausiai girdimas garsinis fonas. Patinėlio 
giesmė pavasarį ir vasarą gana garsi (žinant giesmininko 
masę) ir melodinga. Ištikus pavojui, nykštukai cypsi garsiai, 
pratisai, tada viršugalvyje esanti geltona dėmė išsiskleidžia, 
tampa didesnė ir būna matoma iš tolo. 

Paprastasis nykštukas – įprastas mūsų girių paukštis. 
Kodėl jį regime ne visada ir negalime pasakyti skaičiaus? 
Tiesa, kai kas bando tokius skaičius pateikti net visai Lietu-
vai, tačiau tokius bandymus turėtume laikyti nevykusiais – 
nykštukas tirtas menkai, jo gausa nežinoma net atskirame 
miškelyje. Kodėl yra taip?

Visų pirma, paukštis, pasibaigus migracijoms, perė-
jimo metu gyvena aukščiausiame eglyno arde. Šį tą nu-

statyti galima pagal giedančius patinėlius, nes jie labai prieraišūs savo teritorijai: 
žinoma, kad vienai porai pakanka iki 10 didelių eglių, kurių vienoje būna lizdas, 
o kitose renkamas maistas. Tokie nykštukų ryšiai su savo aplinka nustatyti ne 
Lietuvoje, todėl tą reikėtų dar patikrinti.

Paprastojo nykštuko biologija ištirta labai gerai. Tai – sėsli, migruojanti rūšis, 
kai kurie žieduoti individai nuskrido iki Skandinavijos (įveikdami Baltijos jūrą), 
o vakaruose iki Prancūzijos. Kadangi nykštukų lizdai sukami labai aukštai, eglių 
aukštutinėse šakose, jie randami retai. Lizdas primena nedidelį rutulį, yra labai 
gilus, jis sukamas iš samanų, daugybės voratinklių, plaušelių. Viduje jo skersmuo 
apie 6 centimetrai, pats lizdas labai meistriškai įpinamas tarp šakelių ir spyglių. 
Jį surasti sunku, tam reikalui tektų ilgai stebėti giedantį patinėlį, suprasti, kurioje 
eglėje jis laikosi daugiausiai, o po to lipti medin ir tikrinti vieną po kitos visas 
šakas – lizdas  šakoje būna toli kamieno, todėl jį pamatyti ir atrasti yra nelengva. 
Dėtyje būna iki 10-11 kiaušinių, per vasarą išvedamos 2 vados, taigi – viena pora 
populiaciją papildo bent 20 jauniklių. Lizde jie šeriami vabzdžiais, ypač uodais. 
Ir visus metus paprastieji nykštukai lesa tik vabzdžius, kurių sugeba rasti net 
pačiu atšiauriausiu metu.

Miško ekosistemoje paprastasis nykštukas yra labai gausus. Tokią gausą gali-
ma išlaikyti tik esant dideliam jauniklių skaičiui. Turime per mažai žiedavimo 
duomenų, kad galėtume apibendrinti ir nustatyti šio paukščio amžiaus trukmę. 
Tikėtina, kad ji yra neilga. Gamtoje nykštukas gali tapti paukštvanagio, žvirblinės 
pelėdos ar pelėdos lututės grobiu, kėkštai ir riešutinės, voverės gali naikinti lizduo-
se esančias dėtis ir jauniklius.  Daug netekčių pareikalauja žiema, bet ypač daug 
nykštukų netenkama migracijose – jie žūsta skrisdami virš jūros, siaučiant stipriems 
vėjams ir škvalams, atsitrenkę į stiklines sienas, langus, pastatus, vėjo jėgaines.

Šiai rūšiai labai sunku suplanuoti apsaugos, tuo labiau – globos priemo-
nes. Gali būti, kad mažiausias mūsų girių paukščiukas jų paprasčiausiai nesup-
ras, neįvertins ir jomis nepasinaudos. Pati geriausia apsauga jiems – eglynų 
išsaugojimas, nes čia yra ne tik jų namai, bet ir visas pasaulis.
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saugomos teritorijos 

Pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomą projektą 
„Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I etapas)“ bus 
sutvarkyti 57 gamtos paveldo objektai, iš kurių net 26 yra medžiai se-
noliai. Šiai dienai sutvarkyti ir kai kurie naujai pritaikyti lankymui 
Stelmužės ąžuolas, Lampėdžių ir Daujėnų liepos, Veisiejų dvaro parko 
uosis, Moliūnų, Šventragių, Karvelių ir Kiaunorių ąžuolai. 

Įgyvendinamo projekto metu medžiai senoliai buvo maksimaliai 
išsaugoti taikant įvairius priežiūros būdus: nereikalingų šakų genėjimą, 
lajų formavimą, kamienų drevių valymą, lopymą ir užsandarinimą, 
žaizdų tvarkymą, esamų senų tvorų pakeitimą naujomis, jų atitraukimą 
nuo medžių kamienų. Aplink medžius senolius pastatytos tvorelės ties 
medžių lajomis, kad nebūtų trypiamos medžių šaknys. 

Stelmužės ąžuolas – labiausiai žinomas gamtos paminklas. Spėjama, 
kad tai seniausias ąžuolas Lietuvoje ir vienas seniausių Europoje. Medžio 
senolio amžius gali siekti apie 1500 metų ir daugiau. Gamtos galiūno apim-
tis 1,3 m aukštyje – daugiau kaip 9,5 metro, ties šaknimis – net 13 metrų. 
Į viršų senolis stiebiasi 19 metrų. Tvarkant Stelmužės ąžuolą, senajam 
medžiui buvo įrengtos 4 naujos medinės atramos, atsargiai paremiant 
kamienines šakas. Šalia Stelmužės ąžuolo naujai pastatytas originalus in-
formacinis stendas. Lankytojai gali užeiti į jį tarsi į Stelmužės ąžuolo vidų, 
tokiu būdu suvokiant galiūno dydį.

Naujai pritaikant lankymui Veisiejų dvaro parką, buvo tvarkomas ir 
Veisiejų dvaro parko uosis. Jo aplinkoje atsirado sauganti tvorelė, buvo 
pastatytas informacinis stendas apie antrą pagal storį uosį Lietuvoje. 

Daujėnų bažnyčios liepai irgi reikėjo pagalbos, nes geležinė tvora jau 
buvo įaugusi į senmedžio kamieną. Dabar nauja tvorelė tinkamai atito-
lusi nuo kamieno, tad liepa toliau galės augti nevaržoma.

Lampėdžių liepa Gražuolė – gamtos paminklas nuo 1968 metų. Lie-
pos kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – 7,20 metro, aukštis – 23 metrai. 
Pasakojama, kad ji suaugo į vieną kamieną iš penkių kažkada pasodintų 
liepaičių... Nuo šiol liepą juosia apsauginė nauja tvorelė. 

Pagal projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pa-
žinti (I etapas)“ ne tik tvarkomi bei naujai pritaikomi lankymui medžiai 
senoliai, bet ir šaltiniai, atodangos, akmenys, kiti gamtos paveldo objek-
tai, taip pat bus naujai paženklinta 650 gamtos objektų.

VSTT inf. 

medžiai  senoliai  juosiami  naujomis  tvorelėmis
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Stelmužės ąžuolo tvarkymas

Veisiejų dvaro parko uosis

Daujėnų liepa

Lampėdžių liepaMoliūnų ąžuolas
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Pagal sutartį, investicinės paskolos sumą „Citadele“ ir Šiaulių bankas 
įsipareigojo suteikti lygiomis dalimis, po 10,85 mln. eurų.  „VMG Tech-
nics“ paskolos lėšas nukreips prie uostamiesčio, greta automagistralės 
Vilnius–Klaipėda, šiemet pradėtos statyti robotizavimo ir automa-
tizavimo gamyklos „VMG Technics R&D Park“ statybos, vystymo 
darbams ir pasiruošimo veiklai finansuoti. Taip pat dalis paskolos bus 
skirta investuotų nuosavų lėšų dalies refinansavimui. 

Pasak VMG grupės generalinio direktoriaus Egidijaus Mockaus, 
kitąmet planuojamas įgyvendinti projektas Baltijos šalių regiono mastu 
leis sukurti proveržį pramonės inovacijų ir robotizavimo srityje. „Mūsų 
tikslas, kad gamykla taptų tarptautiniu inovacijų centru, kuris prisidėtų 
prie regiono investicinės aplinkos gerinimo, didesnio šalies pramonės 
vertės kūrimo. Pramonės inovacijų parkas leis sutelkti aukščiausio lygio 
kompetencijas ir tarptautinėms rinkoms pasiūlyti išmanius sprendimus, 
didinsiančius pramonės efektyvumą ir našumą“, – teigė E. Mockus.  

Bendra projekto investicijų suma sieks apie 30 mln. eurų. Jį 
įgyvendinusi VMG grupė taip pat sukurs 150 naujų aukštos pridėtinės 
vertės darbo vietų.

„Citadele“ banko valdybos narys, Baltijos šalių verslo bankinin-
kystės tarnybos vadovas Vaidas Žagūnis prabrėžė, kad ši strateginė 
investicija orientuota į pridėtinės vertės šalies ekonomikai kūrimą. 
„Šalia Klaipėdos kuriamas inovacijų parkas yra reikšmingas inves-
ticinis projektas, kursiantis aukštą pridėtinę vertę mūsų ekonomi-
kai – čia kuriami robotizuoti, inovatyvūs sprendimai prisidės ne 
tik prie pramonės, bet ir visos šalies konkurencingumo didinimo. 
Džiaugiamės, kad VMG grupė pasirinko „Citadele“ banką sindikuo-
tos paskolos agentu ir galėsime prisidėti prie strategiškai svarbios in-
vesticijos“, – sakė V. Žagūnis.

Paulius Pališkis, Šiaulių banko Klaipėdos regiono verslo klientų di-
rektorius, taip pat išskyrė vystomo projekto vertę šalies mastu. „Inovaci-
jos ir modernūs technologiniai sprendimai ne tik sukurs naujas darbo 
vietas, bet ir kurs pridėtinę vertę visam regionui ir Lietuvai. Džiaugiamės 
prisidėdami prie perspektyvaus projekto“, – sakė P. Pališkis.  

Tarptautinės investicinės VMG grupės įmonė „VMG Technics“ su „Citadele“ ir Šiaulių banku pasirašė 21,7 mln. vertės 
investicinės paskolos sutartį. Ji skirta finansuoti moderniausią Baltijos šalyse pramonės inovacijų parką. 

VMG grupės pramonės inovacijų parkui – 
21,7 mln. eurų investicinė paskola

Pramonės inovacijų parko pastato plotas sieks 21000 kv. m, iš 
kurių 15560 kv. m sudarys gamybinės–sandėliavimo patalpos, 5420 
kv. m – administracinės patalpos, viešos erdvės, techninės patalpos. 
Šiuo metu „VMG Technics“ teikia modernias gamybos, remonto 
ir inžinerines paslaugas. Taip pat atlieka įrenginių profilaktinės 
priežiūros, įrangos diegimo ir atnaujinimo, atsarginių detalių tieki-
mo bei remonto, technologinių procesų automatizavimo bei roboti-
zavimo darbus VMG grupės valdomose bendrovėse.

VMG grupė šiuo metu vienija 25 įmones, kuriose dirba dau-
giau nei 5 tūkst. darbuotojų. Jos produkcija eksportuojama į daugiau 
kaip 40 pasaulio šalių. Kompanija investuoja į medienos perdirbimą 
ir tvarių medienos gaminių gamybą, atsinaujinančią energetiką, 
ekologiškus pakavimo sprendimus, pramonės inovacijų ir technologijų 
vystymą, inžinerinių medienos konstrukcijų gamybą bei efektyvų 
infrastruktūros ir pramoninio nekilnojamojo turto valdymą.

Gerda ŠEŠPLAUKyTė, VMG grupė

Simbolinę statybų pradžios kapsulę VMG Technics R&D Park teritorijoje įleido robotas

Pramonės inovacijų parko vizualizacija

medienos pramonė
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Horizontaliai: 7. Augalas, augantis tose pačiose dirvose su 
kultūriniais augalais ir konkuruojantis su jais.  8. Karšulinių šeimos 
sausų vietų augalas melsvai violetiniais žiedais. 9. Ko nors stygius. 
11. Medingas medis su tankia kūgiška laja. 12. Kitas geltonosios 
kielės vardas. 15. Paukščio raginis darinys, susiformavęs iš pailgėjusių 
žandinių lankų. 18. Vanaginių šeimos rudas paukštis, kurio uodega 
pilka, kartais ruda, su 8-12 skersinių siaurų juostelių ir platesne juos-
ta gale. 19. Panašaus į žvirblį dydžio, labai spalvingas paukštis, turin-
tis raudoną juostelę aplink snapo pamatą. 20. Vilkdalginių šeimos 
darželių gėlė, pražįstanti labai anksti pavasarį, kartais jos ryškūs žiedai 
išlenda dar iš po sniego. 21. Nupjauta, išdžiovinta, surinkta žolė, skirta 
gyvulių šėrimui. 24. Kaktusas, kurio žiedai auga ant plokščių stiebų, 
panašių į lapus. 26. Viksvuolinių šeimos pelkėtų vietų augalas. 27. 
Regimas šviesos tonas ar viena iš vaivorykštės sudėtinių dalių. 31. Gel-
tonas rūgštus vaisius, dar vadinamas lietuviškąja citrina. 33. Kerpė, 
auganti raukšlėtais gniužulais. 35. Varpinių šeimos tankiakeris auga-
las iš pamato prigulusiu, toliau stačiu stiebu. 36. Mėgstama darželių 
gėlė, gerai auga mažo derlingumo, sausose dirvose, atspari sausroms.

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo 
numeryje.

Vertikaliai: 1. Parazitinis kempininis grybas, kuris iš pradžių auga 
ant gyvų medžių šaknų, o kai medis išdžiūva, gyvena toliau kaip saprofitas 
ir sukelia margąjį puvinį. 2. Filosofijos šaka, tirianti žmogaus elgesio prin-
cipus, standartus, jų normas. 3. Numatyta darbų, veiksmų seka, surašyta 
ant popieriaus. 4. Senovinis latvių styginis muzikos instrumentas. 5. Vais-
tinis ir prieskoninis augalas, kuris buvo gerai žinomas senovės graikams ir 
romėnams. 6. Miškų ir pievų plaukuotas augalas skiautėtais lapais, kurio 
vaisius panašus į gervės snapą. 10. Lūpažiedžių šeimos nemalonaus kvapo 
augalas. 13. Metų mėnuo, kurio 23 dieną minima Lietuvos kariuomenės 
diena. 14. Vienmetis 30-120 cm aukščio vaistinis, nemalonaus kvapo, 
nuodingas augalas. 16. Greičiausias pasaulio paukštis. 17. Dažniausias 
Lietuvos paukštis, kurį nesunku pažinti iš baltų juostelių sparnuose. 22. 
Viksvuolinių šeimos vandens telkinių pakraščių aukštas, laibas augalas. 
23. Vienmetė, nemalonaus kvapo žolė, labai nuodinga, ypač kiaulėms. 25. 
Varpinių šeimos stambus, retakeris pievų, šlaitų, pakelių, miško aikštelių ir 
pamiškių augalas. 28. Erškėtinių šeimos status krūmas su nevienodai gau-
siai dygliuotais, šeriuotais arba liaukingais stiebais. 29. Paukščių statinys 
kiaušiniams dėti, perėti, jauniklius auginti ir slėptis nuo priešų. 30. Augalas, 
kurio tinktūra buvo nunuodytas senovės graikų filosofas Sokratas. 32. Val-
gomas grybas gleivėta mėsinga kepurėle. 
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 10, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Nuosėdis. 2. Uosis. 3. Klevas. 4. Vanduo. 5. Kežas. 6. Vingiris. 10. Beržas. 13. Svirbelis. 14. Skirpstas. 16. Putinas. 17. Karlina. 22. Stotis. 23. Kukmedis. 25. Ožkarožė. 

28. Bruknė. 29. Lututė. 30. Guotė. 32. Žiema. Horizontaliai: 7. Gudobelė. 8. Maumedis. 9. Usnis. 11. Banga. 12. Danielius. 15. Viksva. 18. Akenis. 19. Tukanas. 20. Obelis. 21. Plempė. 
24. Dantenė. 26. Suopis. 27. Pavaža. 31. Drugišius. 33. Medus. 34. Šiurė. 35. Pintainė. 36. Stelmužė.   
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Pirmiausia turbūt knieti sužinoti – 
ar jis, tas fatališkasis ugnikalnis, 
vis dar veržiasi? Nes dažnai gaunu 

žinutes, laiškus – kaip jūs ten, ar baisu, ar 
smirda, ar byra pelenai? Kada grįšite namo?...

Saloje jaučiuosi kaip namie, tad neturiu kur 
grįžti. Na gal todėl, kad atradau (ar esu atradi-
mo epicentre) būseną „visi namie“? Tada namai, 
kaip sraigei, jaučiasi tiesiog ant kūno kaip gimi-
mo marškinėliai kur bebūtum. Aišku būna 
išimčių, čia rašau su gera humoro doze. Be to 
dabar, kai aplink daug juodo humoro, niekaip. 

Bet jei kalbėti apie ugnikalnį – taip, jis 
veržiasi. Pasikeitus vėjui pelenai tikrai byra iš 
dangaus kaip purus juodas sniegelis. Nuo jų 
kenčia namų stogai, langai, kiemai. Džiaugiasi 
tik augalai. Pelenai lenda į nosį, į akis, girgžda 
tarp dantų, limpa prie plaukų, lenda po na-
gais... nes jų pilna visur. Kaip balto Palangos 
pliažo smėlio praėjus savaitei po atostogų. Net 
rūbuose ir batuose. Tiesa, batuose čia ne taip 
aktualu, nes visus metus Kanaruose galima 
prašlepsėti su guminėmis „pliažankėmis“. 

Jau pripratau prie dažnų žemės drebėjimų. 
Anksti ryte, vėlai vakare, tarsi laikrodis. Kaip 
tarybinių laikų per žiemą neveikusios karuselės 
stumtelėjimas vasarą, kai sudreba didžiulė 
konstrukcija kartu su visu žemės paviršiumi. 
Taip ir prisimenu seną aprūdijusį apžvalgos 
ratą Vingio parke, kai krestelėjus pamiršdavai 
grožėtis panorama, o tik laukdavai kada nuleis 
ant žemės sveiką gyvą. Su žemės drebėjimu 
panašiai. Keturios, penkios sekundės ir vibruo-
janti banga pereina nuo kojų iki plaukų galiukų. 

Kartą vidurį nakties prabudau nuo žemės 
drebėjimo. Tik pusiau išnėrus iš miego, kaip 
koks „Tėve mūsų“, atėjo žinojimas – tai ug-
nikalnis siunčia linkėjimus. Kelios sekundės: 

labas ir sudie. Dar norėjau pasižiūrėti į 
laikrodį, bet tik apsiverčiau ant kito šono ir 
įkritau atgal į sapną. 

Ryte atsidariau facebook‘o platybes ir 
skaitau – tikrai, 5 balų stiprumo. Nemenkas 
buvo, daugelį turbūt pažadino. 

Lankiau draugus, kurių sodyba aukštai, 
apie 1000 m virš jūros. Sutemus amžinasis 
La Palmos pavasaris nusileido į pakrantę, o 
čia liko tik 13 laipsnių šilumos. Salos kont-
rastai neleidžia prarasti gyvenimo budrumo 
ir sumažinti garderobo. Bet į šlaitą atsi-
rėmusio namo terasa su nuostabiu vaizdu 
į salos vakarinę dalį, į besileidžiančią saulę. 
Kraštovaizdis už milijoną su centre rūkstančiu 
gyvu kalnu–kaminu. Juodas, tarsi Koščėjaus 
Nemirtingojo apsiausto šleifas, draikomas 
vėjo siekė net tolimą Atlanto horizontą. 

Po valandėlės besileisdama saulė, matyt, 
užkabino už krašto ir nutraukė tą rūkstantį 
pelenų mantiją gilyn į vandenį. Atsivėrė 
nuogas ugnies ir verdančios žemės gelmės 

šokio šou. Nuolat purškiantys iki 500 metrų 
aukščio ugninės lavos fontanai, oranžinės 
šviesos sprogimai, auros... Tuokart riaumojo 
daug dusliau. Kelias valandas. O po to kad 
užkosės, kaip kokį kulminacinį fortissimo E. 
Onegino arijoje... Ir vėl daina iš naujo.

Tokiomis akimirkomis sustoja bet koks 
balius, koncertas, politiniai debatai ar šeimy-
niniai barniai. Kyla noras tik stebėti ir grožėtis. 
Tai prikausto kaip įdomiausia pamoka pir-
moje klasėje. Plačiai atsiveria akys ir burna. 
Na, jei krinta pelenai – užsidedi spec. akinius. 
Nesmirda. Na šiek tiek jaučiasi sieros kvapas. 
Bet jei neraukia nosies įkvėpus benzino garų 
ar likusių po Šventų Velykų nesuvalgytų 
margučių kvapas – nieko baisaus ir tai.

Jei „gąsdinančios žinios apie fatališką išsi-
veržimą“ nušovė La Palmoje kažkiek po kovi-
do prisikeliantį turizmą, nes visos rezervuotos 
kelionės metus į priekį buvo staiga atšauktos, 
tai šis netikėtas gamtos performansas atstatė 
pusiausvyrą. Atvyksta srautai. Dviems–trims 

apie ugnikalnį ir gyvenimą kitaip
Eglė mankEvičiEnė

Šiuo metu lankomiausias 
kraštovaizdis Kanaruose

Los Llanos de Arridane miestas laikomas antrąja sostine. Anot autorės, gyveninas ugnikalnio papėdėje 
nepaprastas - nuolatinis ūžesys, dūmai, sieros kvapas, pastovūs žemės drebėjimai išvargino vietinius gyventojus.
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naktims, savaitgaliui. Jokių ilgalaikių 
atostogų. Patalynės keitimo ir kambarių 
valymo režimas pasidarė kaip pagrei-
tintame filme. Tik spėk suktis. Jau žinai, 
kad turistai atvyks naktį ir po to miegos 
iki vidurdienio, kad kitą naktį vėl galėtų 
šmirinėti ir ieškoti kur prie verdančios 
lavos priėjus arčiau. Bet kariuomenė ir 
policija saugo, jie čia gerai įsitaisė, juolab, 
kad moka dvigubai, o ir darbo – tik ir 
vaikyti žioplius, na dar kur smėlį pakasti. 

Laivai iš Tenerifės transportuojan-
tys lankytojus net braška nuo keleivių 
ir mašinų srauto. Visi atvyksta stebėti! 
Ar bent pabūti šalia ugnikalnio kažkiek. 

Ginkluoti akiniais, kaukėmis, žiūronais, kameromis. 
Įtariu, net maudymosi kostiumėlių savo menkame 
bagaže neturi. Ne tas galvoje. Vandenynas tapo 
pamirštas pasaulis. Ir visi vienu balsu – espectacular! 
(isp. – fantastiška!) 

Mokslininkai, tiriantys ugnikalnio veiklą ir 
„charakterį“, sako, jog ore jau daug mažiau išmetamų 
dujų, piroplastų, tad gali būti, kad jau nurims visai. 
O kitą dieną žiniose papildo: „gali sudrebinti 5-6 
balų stiprumu. Nesame tikri. Gal persikrauna ir 
sustiprės“. Mokslas tampa panašus į religiją. Nors jei 
iš tikrųjų, tai šios dvi upės susitiko. Reikia tik laiko, 
kad smirdančios pameluotos sąnašos išplauktų 
paviršiun ir taptų švaru, aišku.

Tiesa, dar tas kažkur atsiradęs salos centre žemės 
trūkimas... Bet į jį niekas kol kas nekreipia dėmesio. 
Nepopuliari tema. Bet ką gali žinoti, ką gali žinoti... Jei 
žmonija su savo baimėmis, avių bandos įpročiais, elge-
tos mentalitetu bei modernaus vergo požiūriu įvarys 
save ir visą savo rasę į dar didesnį paklusnumo bei nev-
ilties kampą, Dievas tikrai gali duoti ženklą: kaip kokį 
perspėjimą tautoms, ims ir perlauš nedidelę salą, kaip 
kokią baranką pusiau. Kad kiti atsibustų ir prisiimtų 
atsakomybę už visas galimybes savo gyvenime, o ne 
lauktų jų patvirtinimo iš valdžios.

O geopolitinė situacija pasaulyje pavirto – į 
tikrą klounų ir žonglierių cirką. Niekada man ne-
patiko cirkas, gal iš ten budri ramybė. Laikytis pa-
viršiuje ir nenustoti irtis kojomis. Tai tampa aktua-
lu gyvenant cunamių paradų laikais. 

Ooo! Koks sutapimas! Ką tik sudrebėjo mano 
fotelis kartu su visa sodyba. Vulkanas stuktelėjo 
alkūne į pašonę, kai užsiminiau apie cirką. Kaip koks 
ženklas, kad metas parašyti dar kažką apie jį, apie šio 
gyvenimo etapo pagrindinį veikėją – ugnikalnį. 

Kaip tik šiuo metu nauji platūs verdančios lavos 
liežuviai, pasiekę skardį, lėtai dribdami krenta nuo 
stataus šlaito, po to ištįsta per senąją pakrantę ir artėja 

prie vandenyno. Bangos tarsi žinodamos, 
kad bus labai karšta, šiaušiasi iš anksto. Po 
akimirkos, kaip sulėtintame filme vyks-
tantis aistringas bučinys, šnypšdama bei 
virsdama dūmų ir dujų kamuoliais lava 
pajuodusi neria gilyn. Seną pakrantę, bu-
vusį „Los Guirres“ paplūdimį keisdama 
nauju. Gal po keleto metų tai bus vienas 
gražiausių laukinių Kanarų paplūdimių? 
Gal liks sutrupinta baranka Dievo delne?

Kas žino. 
Taip ir gyvename tarp drebėjimų 

vis daugiau atsibusdami, vis plačiau ir 
aiškiau žvelgdami į pasaulį. 

Saulėtekį taip pat pasitinka juodi ugnikalnio smėliu nešini debesys

Kitu rakursu ir kitoje šviesoje
Konteineriai skirti vulkaninėms dulkėms, kurias 

gyventojai iš savo kiemų, balkonų išneša kibirais

atradimai
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daiva
Brazauskienė
1958 10 22 – 2021 11 13

Lapkričio 13 d. Radviliškio rajone tragiško autoįvykio metu žuvo 
Valstybinės miškų tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja DAIVA 
BRAZAUSKIENė. Nuo patirtų sužalojimų užgeso ir kartu su ja važiavusio 
sutuoktinio gyvybė, vienturtė dukra dėl patirtų sunkių sužalojimų pagul-
dyta į Respublikinę Šiaulių ligoninę. 

Daiva gimė 1958 m. spalio 22 d. Kaune, tarnautojų šeimoje. 1966 
m.  pradėjo lankyti vidurinę mokyklą: iki 8 klasės mokėsi Jono Jablons-
kio, vėliau – iki 11 klasės – Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje (da-
bartinėje Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje), kurią 
baigė 1977 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Vinco Kapsuko vardo, 
šiuo metu Vilniaus universiteto teisės fakultetą, kurį baigė po šešerių 
metų studijų, įgydama teisininkės išsilavinimą. Dar studijuodama pir-
mame kurse pradėjo darbinę veiklą, o 1980 m. jau dirbo teisininko darbą 
Kauno tiekimo įmonėje. Vėliau 9-erius metus dirbo Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos įmonėje, juridinėje tarnyboje. Nuo 1994 m. darbą 
tęsė vyriausiosios specialistės pareigose Valstybinėje darbo inspekcijoje, 

nuo 1999 m. – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Kauno skyriaus Teisės ir personalo padalinyje. 

Artimesnė Daivos pažintis su miškininkais ir miškininkyste 
prasidėjo 2001-2002 metais, kai ji pradėjo konsultuoti tuometi-
nio Valstybinio miškotvarkos instituto administraciją teisi-
niais klausimais, o tvirtas šaknis įleido 2003 metais, kai ta-
pusi vyriausiąja specialiste (teisininke), įsiliejo į naujai įkurtos 
Valstybinės miškotvarkos tarnybos kolektyvo gretas. 

Pirmieji metai miškų žinyboje buvo kupini iššūkių – kuriant 
naują tarnybą reikėjo parengti ne tik įstaigos vidaus tvarkas, bet 
ir reglamentuoti naujai įsteigto Lietuvos Respublikos miškų vals-
tybės kadastro tvarkymą, suderinti Nacionalinės miškų inventori-
zacijos, miškų apskaitos, miškotvarkos darbų vykdymo tvarkas, 
instrukcijas, taisykles. 

Valstybės tarnyboje taip pat netrūko ir kitų iššūkių – 
pradėtas valstybės vykdomų viešųjų pirkimų skaidrinimo ir 
atvėrimo procesas, buvo tęsiamas įstaigų reorganizavimas, 
konsolidavimas ir optimizavimas. Daiva niekada nevengė 
atsakomybės, sunkaus darbo ir buvo įtraukta į visų šių klausimų 
sūkurį. Neretai jos kolegos – bendradarbiai naudojosi Daivos 
paslaugumu, prašydavo dar ir dar kartą peržiūrėti, sutvar-
kyti, suderinti savo rengiamų dokumentų projektus, patarti 
sudėtingose situacijose. Ir Daiva gelbėjo, neretai su šypsena 
veide palygindama save su motina Terese. 

2010 m. reorganizavus Valstybinę miškotvarkos tarnybą, ju-
risto darbą tęsė naujai įsteigtoje Valstybinėje miškų tarnyboje, 
kurioje ir tikėjosi baigti savo daugiau kaip 40 metų trukusią 
darbinę veiklą. 2012 m. šioje tarnyboje įsteigus Bendrųjų reikalų 
skyrių, nedvejodama ėmėsi skyriaus vedėjos pareigų, pradėjo 
vadovauti naujai suburtam jaunų specialistų kolektyvui. 

Tada Valstybinė miškų tarnyba buvo stipriai išplėsta – prie 
jos prijungta daugiau kaip 100 miškų kontrolės specialistų 
grupė. Su naujomis pareigomis atėjo ir nauji iššūkiai. Miškų 
kontrolės klausimų sprendimas buvo neatsiejamas nuo teisės. 
Reikėjo ne tik mokyti, konsultuoti didžiulį inspektorių būrį, 
tačiau tiesiogiai įsitraukti ir į painias šios srities teisines bylas. 
Daivai čia pasitarnavo per ilgus darbo metus valstybės tarny-
boje sukaupta patirtis, teisinių klausimų išmanymas, nuolatinis 
kvalifikacijos kėlimas, tačiau šioms byloms spręsti reikėjo ir jos 
maksimalių pastangų. Atsiliepimų ir kitų teisminių dokumentų 
rengimas iki išnaktų, kai daugelis kolegų jau seniai baigę darbus, 
savaitgaliai, skirti ne šeimai, bet miškininkystės klausimams... 

O bylos darėsi vis sudėtingesnės, kai 2013 metais, stipriai 
išaugus žalos atlyginimo dydžiams už miškuose padarytus pa-
žeidimus, pažeidėjai, suprasdami gresiančius milžiniškus nuosto-
lius, pasitelkdavo geriausius brangiai apmokamus advokatus, kad 
tik įrodytų neva savo nekaltumą. 

Ir Daiva nuoširdžiai kovojo, nes laimėta kova reiškė iš-
saugotą mišką, įpareigojimą pažeidėjui atlyginti aplinkai pada-
rytą žalą, atkurti sunaikintą plotą ir pamoką kitiems – jog nebus 
nuolaidžiaujama pažeidėjams. 

Kaip smagu buvo matyti jos, grįžusios iš teismo, santūrią 
šypseną ir pakiliai tariamus žodžius – „Laimėjom“, – užversta 
dar viena sudėtinga byla, tačiau vieną keisdavo kitos... Ir mums 
atrodė, kad kitaip ir negali būti – juk mes giname miško 
išsaugojimą, mes privalome laimėti, tačiau galėjo, jei ne Daivos 
pasišventimas ir principas – „jei ką darai – daryk tai geriau-

 „...Tu likai amžinai ten, anapus, 
Kur nusinešė saulę miškai.
Liko meilė kaip vienišas kapas.
Ten ir Tu be dėmės palikai...“ 

Paulius Širvys
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siai“. Ir nesvarbu, ar tau sunku, ar esi 
neįvertintas, ar ne visada sulauki taip 
reikalingos pagalbos iš kolegų...

Paskutiniai metai Tarnyboje buvo 
ypač nelengvi. Sekino nuolatinė įtampa 
darbe, kolegų atsipalaidavimas, abejingu-
mas, atsakomybės vengimas, nes dauge-
lis tikėjo, kad Daiva viską sutvarkys. Kar-
tais ji apie tai prasitardavo ir puoselėjo 
viltį, kad savo tarnybą valstybei neužilgo 
baigs, atidavusi visą save, garbingai ir be 
menkiausio priekaišto sau... 

Deja, paskutinė jos svajonė – parašyti 
prisiminimų knygą apie iššūkių kupinus 
metus Tarnyboje, taip ir liko nerealizuo-
ta... Tragiškas įvykis nutraukė atsidavu-
sios, garbingos, mylimos mamos, draugės, 
kolegės gyvybę ir į šukes sudaužė svajones 
ir viltį pagaliau pradėti gyvenimą sau... 

Daiva su vyru Petru užaugino duk-
rą Simoną, kurią apgaubė begaliniu 
rūpesčiu ir meile. Pati užaugusi moky-
tojos ir teisėjo–advokato šeimoje, Daiva 
tęsė tėvų tradiciją – išugdė išsilavinusią 
dukterį, kuriai įskiepijo pagarbos kitam, 
supratimo, darbštumo, tarnystės visuo-
menei savybes (dukra Simona dirba 
personalo specialiste Nacionaliniame 
bendrųjų funkcijų centre). 

„Tą ankstyvą lapkričio rytą po lem-
tingo savaitgalio laikas sustojo... Mirtina 
tyla. Ant stalo atverstos bylos, rengtų 
sutarčių projektai, pradėti ir nebaigti 
tvarkyti ateinančios savaitės dokumen-
tai. Nuščiuvę sukrėstų bendradarbių vei-
dai ir lūpose įstrigęs klausimas – kodėl li-
kimas toks negailestingas sąžiningiems, 
padoriems ir patiems darbščiausiems 
žmonėms? Liko tik neteisybės jausmas, 
nerimas, viltis ir mūsų malda už tragišką 
įvykį išgyvenusią, ir už savo gyvybę 
kovojančią vienturtę Daivos dukrą. Te-
padeda jai Dievas.

Daiva mūsų atmintyje išliks kaip be 
galo darbštus, darbui atsidavęs žmogus. 
Absoliuti perfekcionistė ir altruistė, pe-
dantiška, skrupulinga, turinti aukštas 
moralines vertybes, visada ištiesianti pa-
galbos ranką artimiesiems, draugams ir 
kolegoms. Tokią mes ją atsiminsime...“, 
– liūdi bendradarbiai.

Reikšdami nuoširdžiausią užuojau-
tą, netekties skausmu dalijamės su Dai-
vos dukra Simona, seserimi Svaja ir ar-
timaisiais. 

Valstybinės miškų tarnybos kolektyvas
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Per patį lapkričio vidurį mano radijas pragydo pavasariniais paukščių balsa-
is. Bet juos greitai nustelbė vis garsėjantis motopjūklo burzgimas... Tik nepagal-
vokit, kad nusišneku! Nacionalinis transliuotojas taip anonsavo savo reportažą 
iš Seimo aplinkos apsaugos  komiteto apie ten vykusią diskusiją dėl dar vienos 
Valstybinių miškų urėdijos reformos. Kažin, ką visuomeninis transliuotojas 
tuo norėjo visuomenei pranešti? Ne reportažu, o jo garsiniu anonsu.

O šiaip, ir šįmetis lapkritis, kaip ir tradicinė šeima, tradicijų nekeitė. Tau-
tos numylėtinė, Vienuolio astronomo Šmukštaro geriausių tradicijų tęsėja, 
žinomiausia gamtos ženklų ekspertė, šaunioji dzūkė Janina dar vasaros pa-
baigoje visiems tėviškės klimato kankinamiems bėdžiams vaizdžiai apreiškė 
būsimo rudens negandas. Tačiau tradicijos yra šventas reikalas. Sniegas lapk-
ričio paskutinėm dienom Marijos žemę ir jos gyventojus vėl užklupo, kaip 
kažkada Vezuvijus Pompėją, vėl sudrebino valstybės pamatus, bet, ačiū Dievui, 
dar labiau sutvirtino jos piliečių Didžiąsias Vertybes – nemeilę kiemsargiams, 
kelininkams ir valdžiai. Stichijos akivaizdoje nesutriko tik žurnalistų armija. 
Vykdydama savo globėjo, šv. Pranciškaus Saleziečio priesakus, ji budriai fik-
savo ir visiems skelbė paprastų žmonių mintijimus apie kraštą užklupusią ne-
laimę. Širdį draskė pažeidžiamiausios mūsų visuomenės dalies – šoferių jaut-
rios žinutės. Tarp jų (šoferių, ne žinučių) buvo ir tokių, kuriems sniegas padarė 
didesnį įspūdį, negu naujausiems mūsų kaimynams, atvykusiems iš tokių Die-
vo nuskriaustų kraštų, kur net viduržiemį sniego ir su žiburiu nerasi.

Kruvinas lapkričio 22-osios saulėlydis pranašavo šaltuką ir laukiamą 
pirmąjį sniegą. 23-iosios rytas nenuvylė (žr. nuotr.). Pirmąsis šių metų balto-
sios knygos puslapis viliojo ir kvietė. Tik imk ir skaityk. Kas galėtų atsispirti? 
Pirmosios eilutės jau prie trobos slenksčio. Kaimynas, ožys, bandė aiškintis, 
kodėl aptvertos jo mėgstamos salotos – bergenijos (tokios didžialapės, ir žiemą 
žaliuojančios, gėlės). Patikrinęs tvorelės tvirtumą, nuspūdino į sodą aiškintis 
ar gaspadorius visus krituolius susirinko. O ten jau kažkas kapstėsi. Rėksnys, 
kėkštas! Turbūt ne obuolių, o savo paslėptų gilių jau ieškojo. Smagumėlis. Šito 
užuomaršos dėka jau gera dešimtis ąžuoliukų, greta maniškių, žaliuoja sody-
boj. Už sodo, pakalnėje, pievelėje prie kūdros iš tolo šviečia atkapstyto žalio 
atolo lopinėliai ir jums, tikiuosi, jau gerai pažįstamo žvairio ilgaausio pėdsakų 
raizgalynė. Klibinkščiuoju link tolimojo pievelės galo, kur baigiasi ir kūdra, o 
kalvos šlaite, tankaus bruzgyno apsupta, lyg monumentas stūkso senolė pušis, 
plačiai išskleidusi savo žalią kepurę. Akimis naršau baltą sniego maršką. Yra! 
Gerai pažįstama septynių kurapkų šeimyna irgi gardžiavosi po plonu sniegeliu 

Mangutas – invazinė žinduolių rūšis, kuri pra-
dedant XX a. antrąja puse dėl introdukcijos ir sa-
vaiminės plėtros užėmė beveik visą Europą, iš-
skyrus šiauriausias, piečiausias ir vakarinėje dalyje 
esančias šalis. Mangutų vis dar nėra Norvegijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Didžiojoje 
Britanijoje. Šie visaėdžiai, prisitaikantys prie bet 
kokių sąlygų vidutinio dydžio plėšrūnai daro neigia-
mą įtaką vietinėms rūšims, todėl įtraukti į Europos 
Sąjungos susirūpinimą keliančių invazinių svetimų 
rūšių sąrašą. Danijoje mangutai buvo pavadinti „vi-
suomenės priešu numeris vienas“.

Lietuvoje išplitęs visur, daro neigiamą įtaką paukščių ir var-
liagyvių populiacijoms, pavasarį ir vasarą – ant žemės perintiems 
vištiniams paukščiams, ypač kurtiniams ir tetervinams. Man-
guto įtaka gali būti ypač didelė dėl rudeninio hiperfagiškumo 
– išaugusio poreikio maistui kaupiant riebalų atsargas žiemai. 
Šiltomis žiemomis mangutai neįminga ir minta varliagyviais jų 
žiemavietėse. Konkuruoja dėl maisto su vietinėmis rūšimis, mis-
dami maita, gali mažinti kitų plėšrūnų tankumą. Prognozuojama, 
kad kintant klimatui manguto daroma žala didės. Šių gyvūnų 
naikinimo būtinybę lemia jų ekologinis plastiškumas ir prisitai-
kymas išgyventi urbanizuotose teritorijose, netgi miestuose. Per-
neša pasiutligę, niežus, echinokokozę ir trichineliozę. Mangutus 
medžioja kiti plėšrūnai (pvz., vilkai ir šunys), todėl yra pavojus per-
duoti ligas šiems gyvūnams.

Kadangi Lietuva, kaip ir daugelis kitų ES šalių, siekia išnaikinti 
mangutus, populiacijos dydžio ir jo pokyčių informacija yra labai 
svarbi tiek rūšies būklės, tiek ir populiacijos kontrolės priemonių 
įvertinimui. Po 1997 metų Lietuvoje mangutų oficialios apskaitos 
nevykdomos. Tikslus jų skaičius nežinomas. 

Gamtos tyrimų centras (GTC) 2008 m. pasiūlė manguto popu-
liacijos gausos pokyčius vertinti santykiniu būdu – pagal jų žuvimo 
keliuose indekso dydį. Lietuvos policijos Eismo priežiūros tarnyba 
pranešimų apie suvažinėtus mangutus gauna nedaug (120 per 

1 pav. Pravažiavus apie 270 tūkst. kilometrų nustatyta, kad mangutai 
suvažinėjami visuose keliuose, todėl santykinis žuvimo indeksas gali būti 

perskaičiuojamas visam šalies kelių tinklo ilgiui

lengvai pasiekiamais šviežiais žolės 
želmenimis. O, kas gi ten? Kažkas 
pripėdavo ten, kur ant plono kūdros 
leduko sniegas jau pradėjo tirpti. Ir 
vėl! Tai gi čia jums jau mano pristaty-
tas, mažiausiai godotinas, mūsų kie-
mo gyventojų bendruomenės narys. 
Usūrinis. Kitaip dar mangutas. Kaip 
tik apie jį šį kartą ir siūlome rimtų 
autorių rimtą straipsnį.

Malonaus skaitymo. Gražios, 
snieguotos žiemos.-

Eugenijus tijušas

P.S. Žinau dar bent pora žmo-
geliukų, kurie džiaugėsi pirmuoju 
sniegu Lietuvoje. Mano anūkai 
Australijoje.
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Žuvimo keliuose indeksas 
rodo mangutų skaičiaus mažėjimą 
arba gausos cikliškumą
linas Balčiauskas, jos stratforD, laima BalčiauskienĖ, anDrius kučas
Gamtos tyrimo centras

medžioklė

2002–2020 m.), tačiau tai yra vienas dažniausiai 
keliuose žūvančių žinduolių. Suvažinėti man-
gutai buvo randami visuose Lietuvos keliuose 
(1 pav.). 2007–2020 metais GTC mokslininkai 

suskaičiavo 1430 suvažinėtų mangutų (2 pav.), 
dar 78 individai rasti keliuose 2021 metais.  

Turbūt pirmas klausimas kurį paklaustų 
bet kuris medžiotojas – ar gausai įvertinti nepa-

kanka žinoti, kiek mangutų sumedžiojama per 
metus? Atsakymas – nebūtinai. 3 pav. grafike 
akivaizdžiai išsiskiria du periodai ir abiejuose 
sumedžiotų mangutų skaičiaus priklausomybė 
nuo populiacijos dydžio yra tiesinė ir labai sti-
pri. 1984–1990 metus galime pavadinti kailių 
paklausos aukso amžiumi, kai medžiotojai už 
pristatytus kailiukus gaudavo didelius pinigus, 
dalis kailių patekdavo ir į juodąją rinką. Antra 
priežastis – būtent tuo metu Lietuvoje tapo 
populiarūs jagdterjerai, intensyviai naudoti 
medžiojant mangutus, ypač urvuose. Po 1990-
ųjų, medžioklės ūkyje įvykus įstatyminėms 
pertvarkoms, jis tapo orientuotas į kanopi-
nius gyvūnus, todėl mangutų sumedžiojimai 
žymiai sumenko, grįždami į ankstesnį lygį. 

Daugelio medžiojamųjų gyvūnų sume-
džiojimas priklauso nuo jų populiacijos dy-
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2 pav. GTC Žinduolių ekologijos laboratorijos darbuotojai registruoja iki 100 kartų daugiau Lietuvos keliuose suvažinėtų 
mangutų per metus, nes vairuotojai apie susidūrimus su nedideliu gyvūnu Eismo priežiūros tarnybai praneša retai
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džio, aišku, su sąlyga, kad medžioklė nėra limituojama. Įvairių 
šalių mokslininkai tebediskutuoja, ar tai pakankamai tikslus me-
todas, nes sumedžiojimas gali priklausyti nuo oro sąlygų, buveinių 
pokyčių, medžioklės sezono ilgio, medžiotojo pasirinkimo ir nuo 
to, ar pranešama apie visus sumedžiotus gyvūnus. Manguto atveju 
reikšmės gali turėti oro sąlygos (šiltomis ir besniegėmis žiemomis 
mangutai beveik nemiega) ir tai, kad duomenys apie sumedžiotų 
mangutų skaičių gali būti netikslūs, nes jie pateikiami tik kaip 
gretutinė informacija, kai medžioklės plotų naudotojai prašo leidi-
mo sumedžioti briedžius, tauriuosius elnius ir kt. Taigi manant, kad 
po 1997-ųjų sumedžiotų mangutų koreliacija su populiacijos dydžiu 
ir toliau buvo linijinė (r = 0.95, p < 0.001), galima retrospektyviai 
įvertinti jų skaičių pagal sumedžiojimą (4 pav.). Po 2005–2010 metais 
vykusio augimo, mangutų skaičius Lietuvoje tolydžiai mažėjo. Šis 
teiginys teisingas, jei medžioklės intensyvumas nesikeitė.

Dar vienas būdas įvertinti žinduolių populiacijų dydžiui yra 
keliuose žuvusių individų apskaita. Daugeliui rūšių, tarp jų kano-
piniams ir smulkaus bei vidutinio dydžio plėšrūnams, šie dydžiai 
yra susiję. Paklaidas gali lemti registravimo keliuose trukmė ir 
dažnumas, stebėtojo sugebėjimas atpažinti suvažinėtą gyvūną, 
kelių priežiūra ir apsauginių tvorų buvimas. Gamtos tyrimų cent-

ro darbuotojų atliekamose žuvusių gyvūnų keliuose apskaitose šios pa-
klaidos turėtų būti mažesnės. Skaičiuojant daryta prielaida, kad mangutai 
vidutiniškai per metus keliuose būna suvažinėjami apie 270 dienų ir kad 
per vieną, daugiausia dvi dienas, žuvusių gyvūnų ant kelio nelieka. Pas-
tarasis teiginys patvirtintas tikrinant. Vienas iš magistralinių kelių, Vil-
nius–Utena 2009–2017 m. ir 2021 m. buvo pravažiuojamas kas savaitę. 

Nustatyta, kad vien tik magistraliniuose ir krašto keliuose 2007–2021 
m. vidutiniškai buvo suvažinėjama apie 8000 mangutų kasmet. 2007–2011 
m. šis skaičius buvo 2600–8000, 2011–2015 m. buvo didžiausias – 9200–
21000, 2016–2019 m. sumažėjo iki 2200–4900 individų. 2020–2021 metais 
vėl pasiekė 8100–13400 individų (žr. 5 pav.). Preliminarūs apskaitų rajoni-
niuose keliuose duomenys pasižymi didelėmis paklaidomis, todėl išsamiau 
neanalizuojami, tačiau aišku, kad, įskaitant žvyrkelius, per metus neinten-
syvaus eismo keliuose žūva dar iki 20–30000 mangutų. Taigi, populiacijos 
reguliavimui šis veiksnys yra žymiai svarbesnis, negu sumedžiojimas. 

Abu vertinimo metodai, tiek sumedžiojimas, tiek ir žuvimas keliuose 
rodo ilgalaikius mangutų gausos pokyčius. Mūsų nuomone, populiaci-
jos pokyčių vertinimas, skaičiuojant žuvusius individus, yra pigus meto-
das, leidžiantis nustatyti ne tik žuvusių individų skaičių, bet ir populiaci-
jos gausos trendą. Ilgalaikiais tyrimais mes jau įvertinome, kad metodo 
tikslumas mažai priklauso nuo imties dydžio. Žuvusių mangutų indekso 
(individų skaičiaus vienam kilometrui kelio per dieną) vertė nekoreliavo 
nei su pravažiuotų maršrutų skaičiumi, nei su bendru apskaitų kilometražu 
(vykdėme 5–850 apskaitų, nuvažiuojant 5000–75000 km per metus). Dau-
giausia mangutų buvo suvažinėta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį (5 pav.), iki 
birželio jų žuvimas keliuose buvo minimalus.

Suvažinėtų mangutų apskaitos galėtų vykti kasmet pravažiuojant tuos 
pačius maršrutus. Esame numatę ir jau ne vienerius metus vykdę tokią 
apskaitą keturiuose maršrutuose, kurių bendras ilgis yra apie 3700 km, 
iš jų 1600 km yra magistraliniai bei 1900 km krašto keliai. Šie maršrutai 
apima įvairias buveines ir įvairaus eismo intensyvumo kelius. Vairuotojas 
ir stebėtojas (reikalingas dėl vairavimo saugumo ir stebėjimų tikslumui) 
gali pravažiuoti visus keturis maršrutus per aštuonias dienas, apskaitas 
atlikdami 2-oje rugpjūčio ir 2-oje rugsėjo pusėje. Apskaita pradedama 
kiek galima anksčiau, kol kelių priežiūros darbuotojai nenurinko žuvusių 

3 pav. Sumedžiotų mangutų skaičius nebūtinai tiksliai parodo jų populiacijos gausą: 
1983–1990 m. mangutų sumedžiota žymiai daugiau, negu 1965–1982 ir 1991–1997 m.

4 pav. Manguto populiacijos dydžio ir jų sumedžiojimo dinamika 1956–2020 m. Populiacijos dydis nuo 1998 
m. įvertintas pagal sumedžiojimo duomenis.

5 pav. Santykinio mangutų žuvimo keliuose rodiklio dinamika 

gyvūnų. Be to, šiuo metodu surenkama medžiaga 
ir kitų gyvūnų žuvimui įvertinti.

Norint geriau įvertinti rajoninės reikšmės 
kelius (mūsų maršrutuose jų buvo tik apie 200 
km), reikėtų pravažiuoti dar apie 5000–6000 km. 
Tai per didelis uždavinys nedideliam Žinduolių 
ekologijos laboratorijos kolektyvui, tačiau galėtų 
būti įvykdytas įtraukiant savanorius. Šis metodas 
vadinamas piliečių mokslu (citizen science). Lie-
tuvoje tai nėra įprasta, tačiau jau 2015–2018 m. 
kartu su medžiotojais ir miškininkais įvertinome 
vilkų ir lūšių paplitimą bei skaičių.

Žiema dar neskuba, todėl keliuose vis dar 
gausu žuvusių laukinių gyvūnų. Būtume dėkingi 
savanoriams, kurie dažnai važiuoja nuolatiniu, 
20–50 km ilgio maršrutu, ir galėtų sugaišti regist-
ruodami suvažinėtus gyvūnus (nurodant datą, iš 
kur ir iki kur važiuota, ir vietą pagal artimiausią 
kilometrų stulpelį, pagal galimybes – nuotrauką). 

Pranešimai laukiami elektroniniu paštu linas.
balciauskas@gamtc.lt.
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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
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