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kRoNIka

Gruodžio 2 d. įvykusiame Nacionalinio miškų 
susitarimo forume įvardytos 9 svarbiausios temos, 
kuriomis bus ieškoma susitarimo. Kartu iškelta 
daugiau nei 40 klausimų, kuriais sektorinės darbo 
grupės išsakė pastabų.

Devynios susitarimo temos aprėpia aktualiau-
sias sprendimų reikalaujančias sritis: tai yra stabilių 
ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir 
miškingumo didinimas, sengirių ir biologinės įvai-
rovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų 
priėmimą, miškų sektoriaus atvirumo didinimas, jų 
socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis 
miško naudų suderinamumas, medieninės ir neme-
dieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir 
viešojo intereso santykis, patrauklių darbo vietų 
kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais 
susijusių mokslo sistemų vystymas.

Pagal atrinktas temas susiburs 9 naujos susita-
rimų grupės, į kurias kiekviena iš 13 šiuo metu 
veikiančių sektorinių grupių, pageidaujanti tartis 
konkrečiais tos temos klausimais, deleguos savo at-
stovus. Kai kurios sektorinės grupės jau apsisprendė, 
kuriose norėtų dalyvauti.

Gruodžio 3 d. paskelbti ir apdovanoti tradicinio 
kasmetinio konkurso „Pavyzdingai tvarkoma pri-
vati miško valda“ nugalėtojai. Jiems įteikti Aplinkos 
ministerijos prizai ir aplinkos ministro padėkos.

Konkursą, kurio tikslas – skatinti privačių miškų 
savininkus darniai ūkininkauti savo miško valdose, 
organizavo AM ir LMSA. Įvairiose kategorijose ir 
nominacijose iš viso apdovanota 19 miško savininkų. 
(plačiau – 20-21 p.).

Gruodžio 7 d. išleistas naujausias leidinys „Gam-
tos vertybės saugomose teritorijose“, kurį inicijavo 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Tai jau 4-asis 
šios temos leidinys. Knyga dedikuota naciona-
liniams parkams, kurie šiais metais mini 30-ąsias 
steigimo metines, taip pat leidinyje pristatomos 
Čepkelių, Kamanų, Viešvilės gamtinių rezervatų bei 
Žuvinto biosferos rezervato vertybės.

Pagrindinis šio leidinio tikslas – pristatyti vi-
suomenei nacionalinių parkų ir rezervatų vertybes. 
Saugomų teritorijų specialistai dalijasi informacija 
ne tik apie vertybes, jų raidos tendencijas, bet ir apie 
pastangas, indėlį, pasiektus rezultatus, originalius 
sprendimus, siekiant svarbiausio tikslo – išsaugoti 
vertybes ateities kartoms.

Gruodžio 8 d. įvyko 3-asis IUFRO (Tarptautinės 
miško tyrimų organizacijų sąjungos) kongreso, ku-
ris planuojamas 2024 metais Stokholme (Švedija) 
regioninių partnerių susitikimas. Šį kongresą kartu 
organizuoja Europos Šiaurės ir Baltijos šalys. Lietuvą 
šiame pasitarime atstovavo VDU ŽŪA Miškų ir 
ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Vitas Marozas. 

Gruodžio 8 d. Lietuvoje pirmą kartą paskelbtas 
medinio daugiabučio koncepcijos konkursas, kuris 
skatina naujai pažvelgti į atgimstančią medinę sta-
tybą, jos galimybes ir privalumus, siekia skleisti nau-
jojo europinio bauhauzo, tvarių pastatų idėjas.

Konkursą, kuriame kviečiami dalyvauti archi-
tektai, dizaineriai ir studentai, rengia portalas 
„S.A.lt“ kartu su Anykščių miesto savivaldybe, 
remia Aplinkos ministerija.
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Jo dalyviai turės pristatyti universalią, 
kompaktišką mažaaukščio (iki 4 aukštų) 
daugiabučio pastato koncepciją, sukuriant 
modulinę sistemą, kurią būtų galima pritaiky-
ti planuojant kvartalus, didinant ar mažinant 
jų aukštingumą. Suprojektuotas pastatas tu-
rės atitikti šiuolaikinius energinės klasės bei 
akustinius reikalavimus.

Gruodžio 16 d. visoje Lietuvoje vyko tradi-
cinė akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 
(plačiau – 6-7 p.). Miškininkai tą dieną 
pagrindinėse miestų ir miestelių aikštėse, di-
džiųjų prekybos centrų aikštelėse nemokamai 
dalino eglės šakas bei kankorėžius.

Gruodžio 16 d. Aplinkos ministerija Lietu-
vos saugomų teritorijų sistemos tinklo per-
tvarkos projektą pristatė saugomų teritorijų 
darbuotojams. Pertvarkant siūloma formuo-
ti 4 regioninių parkų ir rezervatų direkcijas 
pagal etnografinius regionus užtikrinant 
kiekvienos jų identitetą. Tuo metu keturi 
VSTT struktūroje veikiantys nacionaliniai 
parkai išlaikys dabartinį juridinį statusą.

„Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Kuršių 
Nerijos nacionaliniai parkai yra neginčijamas 
gamtinių vertybių saugojimo etalonas. Šalia 
šio didžiojo ketvertuko struktūriškai siūlome 
formuoti kitą didįjį ketvertą – regioninių parkų 
ir rezervatų direkcijas, pirmiausia siekdami pa-
grindinio tikslo – saugomų teritorijų plotą pa-
didinti iki penktadalio šalies teritorijos“, – sako 
aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Naujajame modelyje Aukštaitijos saugomų 
teritorijų direkcija apims 8 regioninių parkų, 
Dzūkijos-Suvalkijos – 8 regioninių parkų ir 1 
rezervato, Žemaitijos – 7 regioninių parkų ir 
1 rezervato, Mažosios Lietuvos direkcija – 4 
regioninių parkų ir 1 rezervato direkcijas.

Gruodžio 17 d. 19-ąjį kartą surengto žurna-
listų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka“ 
I-ąją vietą pelnė nepriklausomas autorius Gie-
drius Bučas už reportažą „Karalius nuogas 
arba kaip mes bandome apgauti save“. II-oji ir 
III-oji vieta atiteko portalo „Delfi“ žurnalistams 
Arūnui Milašiui ir Šarūnui Meškiui.

A. Milašius įvertintas už publikacijas „Kaip 
kurdami žaliąjį verslą sukūrėme srutų duobę“ 
ir „Lietuvis, pamatęs baravyką ir išgirdęs apie 
vilką, tampa žvėrimi“, o Š. Meškys – už pub-
likacijas „Radinys pajūryje prie Palangos: iš 
dangaus nukrito neatpažintas objektas – kas 
tai?“ ir „Prie buvusios sodybos Karklėje – 
mokslininkus sudominęs objektas: Baltijos jūra 
slepia stulbinančią Žemės gyvavimo istoriją“.

Gruodžio 21d. iš Nacionalinio miškų susita-
rimo (NMS) lapkričio pabaigoje pasitraukusios 
kelios grupės sugrįžo į procesą ir kartu su kitais 
tęs susitarimo paiešką. Dabar diskusijos per-
sikelia į susitarimų grupes, kuriose skirtingų 
interesų atstovai ieškos bendrų atsakymų į visų 
drauge iškeltus klausimus.

Sprendimą tęsti procesą pilna skirtingų 
šalių apimtimi Aplinkos ministerijoje vyku-
siame posėdyje praėjusią savaitę priėmė 40 
aktyviausių NMS proceso dalyvių.

„Kartu sutarėme, kad AM imasi lyderystės 
koordinuoti procesą. Mes savo ruožtu taip pat 
skirsime daugiau ekspertinio dėmesio susita-
rimo turiniui sudaryti“, – sako aplinkos vice-
ministras Danas Augutis.

AM su procese dalyvaujančiomis grupėmis 
pereina į paskutinį (ketvirtąjį) NMS  etapą – 
pasiekti susitarimus konkrečiomis temomis ir 
suformuluoti susitarimus apibendrinantį NMS 
dokumentą. Susitarimų grupės turėtų susiburti 
dar šiemet, jų darbas pratęsiamas iki 2022 m. 
vasario 15 d.

■ Vienos vertingiausių vietovių – Punios 
šilo – apsauga didinama 5 kartus išplečiant 
gamtinio rezervato plotą, o jo unikaliam 
eglės ir pušies genofondui puoselėti steigiami 
2 genetiniai miško draustiniai. Šiuo metu 
Aplinkos ministerijos siūlomus Nemuno kil-
pų regioninio parko planavimo schemos ko-
rekcijas tikrina Valstybinė teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija, Naujųjų metų 
pradžioje juos tvirtins Vyriausybė.

Sprendimas priimtas po 5 metus užtru-
kusio Nemuno kilpų regioninio parko planavi-
mo schemos koregavimo proceso.

„Žmogaus veikla yra laikina, o sengirės gy-
vuoja šimtmečius. Punios šilo išplėtimas yra 
didelis žingsnis į priekį įgyvendinant 18-osios 
Vyriausybės programos tikslą – griežtai saugoti 
ketvirtadalį saugomų teritorijų“, – sakė aplinkos 
ministras S. Gentvilas. 

Penkiskart padidinus rezervato teritoriją, 
gyventojai galės lankytis Punios šilo krašto-
vaizdžio draustinio, genetinių miško draus-
tinių ir ekologinės apsaugos prioriteto zonose. 
Lankymosi gamtiniame rezervate tvarka bus 
nustatyta Nemuno kilpų RP nuostatuose.

Tikimasi, kad nuo 456 ha iki 2,2 tūkst. 
ha padidėjus Punios šilo gamtiniam rezerva-
tui (prie jo prijungus Punios šilo botaninį 
zoologinį draustinį), pagerės šio unikalios 
miško ekosistemos apsaugos būklė. Saugant 
miško ekosistemas gamtiniuose rezervatuose, 
svarbiu faktoriumi laikomas jų plotas: dalis 
miškuose gyvenančių saugomų rūšių gali ilgą 

laiką išlikti tik didesniuose, kuo mažiau suskai-
dytuose miško masyvuose. 

Punios šilas – svarbi „Natura 2000“ te-
ritorijų tinklo dalis. Joje sutinkamos ir saugo-
mos Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, 
plačialapių ir mišrių miškų ir kitos buveinės, 
retos Europoje rūšys – niūriaspalvis auksava-
balis, Manerheimo grybinukas, europinis pla-
čiaausis ir kitos. Šilo ribų ir tvarkymo planų 
pakeitimai yra jų apsaugos priemonės. 

Pušies ir eglės genetinių draustinių bend-
ras plotas Punios šile sudarys apie 292 ha. Ge-
netiniais tyrimais nustatyta išskirtinė ir kitur 
nerandama šilo pušies genetinė tapatybė. Šios 
tapatybės išsaugojimas būtinas tiek miškotyros 
mokslui, tiek praktinės miškininkystės veiklai . 

Aplinkos ministras supranta dalies visuo-
menės susirūpinimą dėl miškininkystės prak-
tikos genetiniuose draustiniuose, todėl mi-
nistro pavedimu Valstybinė miškų tarnyba ir 
Valstybinė Saugomų teritorijų tarnyba įparei-
gojama parengti bendras rekomendacijas, kaip 
šiuos draustinius prižiūrėti derinant genetinės 
ir biologinės įvairovės apsaugą.

■ Akcija „Medžioklė“ vyko įsibėgėjus 
medžioklėms su varovais, lapkričio 15 d. –
gruodžio 15 d. Šiuo laikotarpiu surengti 78 
reidai, konfiskuotas 1 šaunamasis ginklas ir 
68 draudžiami medžioklės įrankiai. Nustatyta 
žala gyvūnijai siekia 6,1 tūkst. eurų.

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) 
pareigūnai patikrino 544 medžiotojus ir 286 
transporto priemones, nustatė 22 medžioklės 
taisyklių pažeidimus, iš kurių 7 – šiurkštūs ir 38 
kito pobūdžio pažeidimus. 

■ Aplinkos ministerija primena, kad, 
gruodžio–kovo mėnesiais medžiotojai priva-
lo atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą 
pagal pėdsakus sniege, esant tinkamoms 
sąlygoms ir sniego dangai. Jos tikslas – nu-
statyti kanopinių žvėrių ir didžiųjų plėšrūnų 
paplitimą, taip pat santykinę gausą.

Esant naujai, ištisinei sniego dangai, konk-
retų apskaitos laiką pasirenka pats vykdytojas. 
Ji atliekama pagal tą patį nuolatinį maršrutą 
per vieną dieną. Nepavykus užbaigti per vieną 
dieną, apskaita kartojama iš naujo kitą dieną.

Apskaita viename maršrute (visame jo 
ilgyje) turi būti atliekama einant pėsčiomis 
arba šliuožiant slidėmis. Draudžiama apskaitą 
atlikti naudojant transporto priemones.

Raginama medžiotojus neatidėti šios prie-
volės, numatytos Medžioklės taisyklėse, vė-
lesniam laikui, vykdyti ją, kai tik oro sąlygos ir 
sniego dangos būklė bus tinkamos.
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Tūkstančiai eglių šakų papuošė tautiečių namus

Tradicinė eglių šakų dalijimo akcija „Parsinešk Kalėdas į savo na-
mus“ vyko gruodžio 16 d., kai Valstybinių miškų miškininkai 

pagrindinėse miestų ir miestelių aikštėse, didžiųjų prekybos centrų 
aikštelėse nemokamai išdalino tūkstančius eglės šakų bei kankorėžių. 

„Džiaugiamės, kad po pandemijos miškininkai vėl galėjo sugrįžti 
pas gyventojus su eglių šakomis ir atnešti į kiekvienus namus džiugią 
Kalėdinę nuotaiką“, – sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė.

Daugiau kaip 60 vietų miškininkai išdalino iš viso apie 100000 
eglių šakų. Jos prieš akciją surenkamos kirtavietėse, tokiu būdu 
užtikrinant racionalų miško išteklių naudojimą.

„Miškininkai yra gana uždari žmonės, daugiausia laiko pralei-
džiantys miškuose, rūpindamiesi jų priežiūra. Džiugu, kad jie atėjo į 
miestus ir dovanojo gyventojams gražius ir jaukius įspūdžius“, – ko-
mentavo Aplinkos ministras Simonas Gentvilas. 

Gyventojai akcijos vietose rinkosi gražiausias eglių ir pušų šakas 
į savo namus, draugams ir kaimynams. Labiausiai visi ieškojo šakų su 
kankorėžiais, tarėsi su miškininkais, kaip ilgiau šakas išlaikyti iki švenčių. 

Akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ pirmą kartą surengta prieš 
15 metų Šiaulių krašto miškininkų ir tapo tradicija visoje Lietuvoje.

Eglių šakas prie Vilniaus katedros dalijo VMU Trakų RP miškininkai, kuriems talkino 
aplinkos ministras S. Gentvilas (dešinėje), VMU direktorius V. Kaubrė (antras iš dešinės),

VMU Trakų RP vadovas V. Pauželis (dešinėje) ir vyr. miškininkas D. Taukis 

Vilniaus Konstitucijos prospekte
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Kretingos RP miškininkai šakas dalijo Kretingos m. Rotušės aikštėje

Ignaliniečiai įsikūrė rajono centro Laisvės aikštėjeNemenčinės RP miškininkų akcijos vieta – 
sostinės Konstitucijos pr. prie miesto savivvaldybės pastato 
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Miškininkai ir policininkai
dalino kalėdinius medelius

Valstybinių miškų urėdijos miškininkai ir Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras surengė 

bendrą akciją – „Eglutė gyvenimui“, kurios metu kraujo aukojusiems 
žmonėms dovanojo po kalėdinę eglutę. 

„Matome prasmę visuose darbuose, kuriuos atliekame tiek 
ugdydami miškus, tiek prisijungdami prie socialinių iniciatyvų. 
Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai, ar susibūrę į komandą, ar 
pavieniui, ir patys aukoja kraujo, todėl idėja kiekvienam gruodžio 
21 d. davusiam kraujo padovanoti kalėdinį medelį ir gimė pačių 
darbuotojų iniciatyva – tai graži simbolinė padėka visiems, kurie 
prisideda gelbstint kitų gyvybes. Džiaugiamės, kad kasdieną mažais 
darbais galime pasiekti didelių rezultatų“, – pabrėžė Valstybinių 
miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė. 

Aukojusiems kraujo – miškininkų užauginta eglutė
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Neatsitiktinai ir eglutė, kurią miškininkai dovanojo visiems duo-
dantiems kraujo, yra vazonėlyje – kiekvienas galės ją pavasarį pasod-
inti, kad medelis ir toliau augtų bei stiprėtų. 

„Džiaugiamės šia gražia iniciatyva, kuri skatina vieni kitus būti geres-
niais ir dalintis. Tikime, kad kraujo donorams tai bus graži Kalėdinė dova-
na, turinti svarbią reikšmę – gyvenimą. Gruodžio 21 d. kraujo padovanoję 
donorai galėjo namo parsinešti Kalėdinį džiaugsmą“, – sakė VU ligoninės 
Santaros klinikų Kraujo centro vyr. specialistė Vaida Strakšytė.

Tokia iniciatyva – dovanoti eglutę aukojantiems kraujo – šiais 
metais vykdoma pirmą kartą, ir, tikimasi, taps tradicija. 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centre 
kasmet kraujo duoda apie 25000 kraujo donorų. Net 80 proc. jų – 
nuolat tai darantys asmenys. 

VMU inf.

Artėjant gražiausioms metų šventėms, kai gyventojai puošė na-
mus kalėdiniais medeliais ir eglių šakomis, VMU ir Lietuvos 

policija gruodžio 18 d., šeštadienį, surengė bendrą akciją „Eglutė“. 
„Visi gyvename švenčių laukimu, puošiame savo namus, tačiau kartu 

turime prisiminti ir tam tikras taisykles, kad šventes sutiktume jaukiai 
ir saugiai. Todėl kartu su partneriais – Lietuvos policija – priminsime 
Lankymosi miške taisykles – Kalėdinius medelius galima įsigyti preky-
bos vietose, valstybiniame miške kirsti eglaites ar jų šakas draudžiama. 
Tuo tarpu policijos pareigūnai visiems vairuotojams primins, kad  Kelių 
eismo taisyklės galioja ir miškuose. Tai prevencinė akcija, kurios metu 
gyventojai iš miškininkų ir juos sustabdžiusių pareigūnų dovanų gaus 
po kalėdinę eglutę“, –  prieš akciją sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė. 

Policijos generalinio komisaro R. Požėlos teigimu, policija mielai 
sutiko prisijungti prie miškininkų organizuojamos prevencinės akcijos. 

Policijos pareigūnų ir miškininkų ekipažai tą šeštadienį pre-
vencinius veiksmus vykdė prie įvažiavimų į miškus – eglutės miško 
lankytojams dalintos šalia Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.  

Pasak V. Kaubrės, reikia pasidžiaugti, kad kasmet nustatoma vis 
mažiau pažeidimų, kai gyventojai savavališkai miške nusikerta eglutę ar 
žaloja egles bei pušis, draskydami jų šakas. Todėl kasmet miškininkai ir 
tradicija tapusią akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 

Akcija „Eglutė“, kai savo pajėgas suvienijo valstybinių miškų ap-
saugos ir policijos pareigūnai, šiais metais vyko pirmą kartą. Iki šiol 
pareigūnai ir Valstybinių miškų urėdijos miškininkais rengdavo 
bendrus reidus miškuose užkertant kelią nelegaliam ir miško paklotę 
ardančiam keturratininkų važinėjimui ne miško keliais. 

Valstybinių miškų urėdijos miškininkai gruodžio 17-23 dienomis 
vykdė reidus visoje Lietuvoje tikrindami, kaip laikomasi Lankymosi 
miške taisyklių reikalavimų.
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Besibaigiant 2021-iesiems metams 
(2021 m. lapkričio 30 d.) Europos 
miškų genetinių išteklių programa 

– EUFORGEN kartu su partneriais iš augalų 
(ECPGR – The European Cooperative Pro-
gramme for Plant Genetic Resources) ir 
gyvūnų (ERFP – European Regional Fo-
cal Point for Animal Genetic Resources) 
genetinių išteklių programų Briuselyje pri-
statė Europos genetinių išteklių strategiją. 
Strategija buvo parengta, vykdant Europos 
Komisijos (H2020) finansuojamą projektą 
„GenRes Bridge“ (http://www.genresbridge.
eu/). Projekte savo jėgas apjungė miškų, auga-
lų ir gyvūnų genetinių išteklių programos ir 
parengė bendrą genetinių išteklių strategiją, 
kurios pagrindiniai tikslai yra pagerinti gene-
tinių išteklių naudojimą bei apsaugą Euro-
poje. Pristatant genetinių išteklių strategiją 
Briuselyje, dalyvavo Europos Sąjungos šalių ir 
Europos Komisijos atstovai Marlene Mortler 
ir Annete Schneegans (Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros Generalinis Direktoratas DG AGRI), 
Anne Teller (Aplinkos Generalinis Direk-
toratas DG ENV) ir Peter Loffler (Klimato 
politikos Generalinis Direktoratas DG CLI-
MA) bei Irene Hoffmann (Maisto ir žemės 
ūkio genetinių išteklių komisijos sekretorė iš 
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio orga-
nizacijos (FAO)). Diskusija vykusi po strategi-
jos pristatymo parodė, kad Europos genetinių 
išteklių strategija buvo parengta pačiu laiku ir 
yra labai svarbi siekiant įgyvendinti Europos 
Sąjungos Žaliąjį kursą, bei prisidedant prie 
ES Biologinės įvairovės 2030 ir naujosios ES 
Miškų strategijos 2030 tikslų.

Tuo pačiu metu EUFORGEN programa 
(http://www.euforgen.org/) pristatė ir Euro-
pos miškų genetinių išteklių strategiją (FOR-
EST GENETIC RESOURCES STRAT-
EGY FOR EUROPE), skirtą išimtinai miškų 
genetiniams ištekliams, jų naudojimui ir 
apsaugai. Kadangi miškų genetiniai ištekliai 
yra miško medžių biologinė medžiaga (pvz. 
sėklos, rinktiniai medžiai ir jų grupės, me-
dynai, populiacijos ir kt.), kuri yra vertinga 
ekologine, selekcine, ekonomine ar kt. prasme 
(https://www.forestgen.mi.lt/). Dėl to miškų 
genetiniai ištekliai yra kiekvienos šalies na-
cionalinis turtas, kuris turi būti saugomas, 
nes tai užtikrina biologinių išteklių įvairovę, 
tvarumą ir tęstinumą. Visų genetinių išteklių 
vertė vertinama per genetinės įvairovės priz-
mę, t. y. kuo genetinė įvairovė didesnė – tuo 
tvaresni ir vertingesni genetiniai ištekliai. 
Genetinė įvairovė yra pagrindinis kompo-
nentas, užtikrinantis įvairovę rūšies viduje, 

Diskusija apie planuojamą 
VĮ VMU teisinio statuso keitimą 

Gruodžio 15 d. vyko Lietuvos miški-
ninkų sąjungos inicijuotas nuotoli-

nis miškininkų susitikimas su Aplinkos ir 
Ekonomikos ir inovacijų viceministrais Danu 
Augučiu ir Jovita Neliupšiene, AM Miškų po-
litikos grupės vadovu Nerijumi Kupstaičiu 
siekiant plačiau aptarti planuojamo VĮ VMU 
reorganizavimo į Akcinę bendrovę tikslus ir 
galimas pasekmes.

Kadangi viešojoje erdvėje kylo labai daug 
įvairių diskusijų ir daugybė interpretacijų dėl  
numatomo VĮ Valstybinių miškų urėdijos per-
tvarkymo į Akcinę bendrovę, LMS  paprašė 
reorganizacijos iniciatorių – Ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos atstovų – pristatyti 
reformos priežastis, tikslus, paaiškinti kaip 
keisis Lietuvos valstybinių miškų priežiūra ir 
naudojimas, kas finansuos saugomų terito-
rijų miškuose priežiūrą, ar pertvarka at-
silieps miškininkų darbo vietų skaičiui bei 
užmokesčiui ir pan. 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė 
J. Neliupšienė pristatė Vyriausybės 2021 m. 
lapkričio 10 d. priimto sprendimo dėl Valstybės 
valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo cent-
ralizavimo priemonių plano veiksmų vykdy-
mo etapus ir įgyvendinimo terminus. Per-
tvarkos pradžia numatoma 2022 m. rugsėjį, o 
teisinių procedūrų pabaiga – 2023 m. gruodį. 
Viceministrė pateikė EBPO ir Valstybės 
kontrolės rekomendacijas. EBPO nuomone, 
VMU reorganizavimas į AB žymiai pagerintų 
įmonės valdymą dalies sprendimų įgaliojimus 
iš valstybės perkėlus valdybai.

Pasak J. Neliupšienės, miškai, kaip Valsty-
bės nuosavybė išliks. Bendrovė miškus galės 
valdyti patikėjimo teise, kaip dabar valdo VĮ, o 
patys miškai nebus investuojami į bendrovės 
įstatinį kapitalą. Administracinių nusižen-
gimų teisenos funkcija galėtų būti perduota 
kitiems viešojo administravimo subjektams, 
perkeliant dabar esančius valstybinių miškų 
pareigūnus, be to turės būti keičiamos Miškų 
įstatymo nuostatos.

Viceministrė J. Neliupšienė pateikė preli-
minarią pertvarkos plano vykdymo eigą: 1. 
Būtinų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų 
projektų parengimas. 2. Turto, kuris bus in-
vestuojamas į akcinę bendrovę, nustatymas ir 
vertinimas. 3. Kreipimasis į Komisiją dėl pri-
tarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės 
nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti įmonę ir 

valstybės turto investavimo projekto parengi-
mas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Ministro 
įsakymo/Vyriausybės nutarimo projekto dėl 
įmonės įstatų patvirtinimo parengimas. 6. 
Įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre.

Apie VMU teisinio statuso keitimą iš 
Aplinkos ministerijos  perspektyvos kalbėjo 
AM Miškų politikos grupės vadovas Neri-
jus Kupstaitis. Jis akcentavo, jog reorgani-
zavimo priemonių plane ypatingą dėmesį 
reikia atkreipti į Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 
pakeitimo įstatymo projekto ir kitų įmonės 
pertvarkymui būtinų įstatymų pakeitimo 
projektų parengimą bei jų pateikimą Seimui. 

Nelikus VĮ teisinio statuso, akcinė bend-
rovė (AB) geriausiai atitiktų miškų urėdijos 
veiklos specifikos visumą: a) AB statusas, 
skirtingai nuo biudžetinės ar viešosios įstaigos, 
leistų užtikrinti kompleksinės miškų ūkio 
veiklos tęstinumą ir neišskaidyti valstybinių 
miškų valdymo vienoje valstybės valdomoje 
įmonėje suderinant ir ūkinę komercinę veiklą, 
ir viešąsias paslaugas; b) AB statusas leis-
tų išlaikyti esamą miškų ūkio finansavimo 
modelį ir užtikrinti adekvačią grąžą valstybei 
iš jai priklausančių miškų.

VMU pertvarkant į AB, valstybinės 
reikšmės miškai išliktų išimtinėje LR nuo-
savybėje. Miškų urėdija valstybinius miškus 
ir toliau įstatymų nustatyta tvarka valdytų 
patikėjimo teise, būtų nacionaliniam saugu-
mui užtikrinti svarbia įmone, jos tikslai ir 
veiklos apimtis nesikeistų bei išliktų svar-
biausiu miškų politiką valstybiniuose miš-
kuose įgyvendinančiu subjektu.

Pagrindinis AB valdymo organas – bend-
rovės valdyba (stebėtojų taryba), kuri tvirtintų 
bendrovės strategiją, skirtų ir atšauktų vadovą. 
Jos statusas leidžia depolitizuoti miškų urėdijos 
valdymą (keistųsi ministro funkcijos).

N. Kupstaitis teigė, kad nuo įmonės sta-
tuso nepriklauso Miškų urėdijos struktūra 
ir darbuotojų skaičius. Ypač svarbu palaikyti 
gyvybingą ir konkurencingą miškų sektorių, 
išlaikant kuo daugiau darbo vietų. Visos svar-
biausios miškų urėdijos veiklos pobūdį ir apimtį 
reglamentuojančios nuostatos ir saugikliai yra 
ir ateityje išliks Miškų įstatyme – jo pakeitimas 
pertvarkymui į AB būtinas ir labai svarbus. 

MG inf.
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Europos genetinių išteklių 
strategija ir EUFORGEN
Darius KavaliausKas, Kęstutis ČesnaviČius, 
virgilijus BaliucKas

tarp rūšių ir ekosistemų bei lemiantis rūšių 
evoliuciją ir adaptaciją. Vykstanti aplinkos 
sąlygų ir klimato kaita kelia pavojų miškų ir juos 
sudarančių rūšių išlikimui bei prisitaikymui, 
todėl efektyvus genetinės įvairovės ir miškų 
genetinių išteklių išsaugojimas turi būti viena 
iš prioritetinių sričių miškų valdyme. Taigi, 
Briuselyje pristatyta Europos miškų genetinių 
išteklių strategija suteikia pagrindą koordi-
nuotai, panaudojant EUFORGEN programą, 
saugoti (in-situ ir ex-situ), atrinkti ir patarti 
valstybėms, kaip efektyviai naudoti miškų 
genetinius išteklius. Strategija aptaria miškų 
genetinių išteklių apsaugą, tvarų naudojimą, 
genetinių išteklių politiką, prieinamumą ir 
dalinimasį žiniomis, susijusiomis su miškų 
genetiniais ištekliais. Strategijoje yra patei-
kiamas veiksmų planas ir net 28 pagrindiniai 
įsipareigojimai su atsakingomis instituci-
jomis ir šalimis, kad būtų pasiekti strategijos 
tikslai, aiškiai nurodomi tikslų įgyvendinimo 
terminai. Pvz., įsipareigojimai nr. 9, 10 ir 11 
teigia, kad Europos šalys ir EUFORGEN pro-
gramos dalyviai įsipareigoja steigti naujus 
miškų genetinių išteklių apsaugos objektus 
bei atlikti aktyvų miškų genetinių išteklių 
tvarkymą ir monitoringą. Taigi Europos miš-
kų genetinių išteklių strategija yra vienas iš 
svarbiausių dokumentų, tvarkant ir saugant 
miškų genetinius išteklius Europoje (galima 
atsisiųsti: www.euforgen.org/FGRStrategy-
4Europe).

Po Europos genetinių išteklių strategi-
jos pristatymo 2021 m. gruodžio 1–2 d. vyko 
16-asis EUFORGEN vykdomojo komiteto 
susitikimas, kurio metu pristatytas 2021 
metais prasidėjęs tarptautinis projektas 
„FORGENIUS“ (https://cordis.europa.eu/
project/id/862221). Projekto siekis kartu su 
EUFORGEN bendruomene ir suinteresuo-
tomis šalimis (pvz. LR AM Valstybinė miškų 
tarnyba) tobulinti EUFGIS miškų genetinių 
išteklių informacinę sistemą, kuri apima visus 
Europos miškų genetinius išteklius (daugiau 
nei 3500 miško genetinių išteklių objektų, 
skirtų daugiau nei 100 medžių rūšių), esančius 
36 Europos šalyse taip pat ir Lietuvoje. Vėliau Europos genetinių išteklių strategijos (centre) ir Europos miškų genetinių išteklių strategijos (dešinėje) leidiniai

susitikimo metu buvo diskutuojama apie 
miškų dauginamosios medžiagos kilmės kont-
rolės sistemų sinchronizavimo ir tobulinimo 
galimybes Europos Sąjungos šalyse, naudojant 
FOREMATIS sistemą (Forest Reproductive 
Material Information System) ir pasitelkiant 
tobulėjančias kilmės kontrolės atsekamumo 
technologijas, pvz., panaudojant medžių rūšims 
specifinius DNR žymenis.

Taip pat EUFORGEN susitikimo metu 
Europos Sąjungos komisijos atstovė Diana 
Charels (Sveikatos ir maisto saugos Genera-
linis Direktoratas DG SANTE) pristatė 
iniciatyvą atnaujinti Europos Sąjungos di-
rektyvas, susijusias su augalų ir miškų daugi-
namosios medžiagos (sėklų ir sodmenų) 
prekyba, pvz., ES TARYBOS DIREKTYVA 
1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja 
medžiaga; ES TARYBOS DIREKTYVA 
98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų 
dauginamąja medžiaga; ir kt. Europos Komisi-
jos atlikta studija parodė, kad dabartiniai 
dauginamosios medžiagos prekybą apimantys 
teisės aktai (net 12 ES direktyvų) iki šiol veikė 
pakankamai gerai, tačiau kai kurie iš jų jau yra 
pasenę ir galėtų būti atnaujinti bei patobulinti 
atsižvelgiant į naująjį Europos Žaliajį Kursą, ku-
riuo siekiama užtikrinti tvarią žemės ir miškų 

ūkio produktų gamybą, ilgalaikį aprūpinimą ir 
prisitaikymą prie kintančių klimato ir aplinkos 
sąlygų. Be to, prekybos dauginamąja medžiaga 
direktyvos turi būti pritaikytos prie naujausių 
technologinių pokyčių, tokių kaip miškų daugi-
namosios medžiagos kilmės kontrolė naudojant 
DNR žymenis. Komisija svarsto galimybę 
papildyti Tarybos direktyvą 1999/105/EB 
išplečiant ne miško tikslams skirtų medžių 
rūšių panaudojimo reglamentavimą. Tuo tiks-
lu siūloma sudaryti atskirą tokių rūšių sąrašą 
bei nustatyti jų panaudojimo taisykles. Tam 
griežtai nepritaria kai kurios šalys, todėl šiuo 
metu tęsiamos diskusijos ir konsultacijos. Visi 
siūlomi pakeitimai prisidėtų prie ES Biologinės 
įvairovės ir ES Miškų strategijos keliamų tikslų. 
Vienas iš konkrečių direktyvų peržiūros tikslų 
yra skatinti augalų ir miško genetinių išteklių 
išsaugojimą ir tvarų naudojimą. Taigi Europos 
Komisija ketina toliau vykdyti konsultacijas su 
visomis suinteresuotomis šalimis, tarp jų ir su 
EUFORGEN bendruomene, dėl ES direktyvų, 
susijusių su miškų dauginamosios medžiagos 
prekyba, atnaujinimo.

Dėkojame LR Aplinkos Ministerijai 
už paramą ir suteiktą galimybę dalyvauti 
EUFORGEN programos veikloje.
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Medžių ilgalaikę adaptaciją bei augimą 
gali įtakoti ir aplinkos sąlygos dauginimo metu 

Dr. valDa guDynaitė-FrancKeviČienė, dr. (HP) alFas Pliūra

Lietuva, siekdama įgyvendinti Naciona-
linėje energetinės nepriklausomybės strate-
gijoje numatytas priemones aplinkos taršai 
mažinti, pastaraisiais metais pereina prie 
augalų biomasės naudojimo energijos gavybai. 
Iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagaminta 
energija 2020 m. Lietuvoje sudarė apie 27,36 
proc. bendro galutinio suvartoto energijos 
kiekio (Energijos balansas, 2021). Malkinės 
medienos, o ypatingai susmulkintojo miško 
kuro vartojimas didėja tiek pramonėje, tiek 
ir žemės ūkyje. Taip pat auga ir medienos 
biomasės poreikis popieriaus gamybai. Nu-
matoma, jog 2030 metais mažiausiai 45 proc. 
Lietuvoje sunaudojamos elektros energijos bus 
pagaminta naudojant atsinaujinančius energi-
jos šaltinius, tarp jų ir biokurą.

Ekologiško, atsinaujinančio, mažiau 
aplinką teršiančio ir svarbiausia vietinio 
kuro poreikis tik didės, todėl susmulkinto 
miško kuro medienos biomasės energijos 
gamyboje bus naudojama vis daugiau. Sie-
kiant patenkinti vis augančius poreikius, 
kartu išsaugant natūralius miškus ir didi-
nant saugomų teritorijų plotus, reikės plėsti 
trumpos apyvartos plantacinių miškų plotus. 
Plantacinės miškininkystės efektyvumas visų 
pirma priklauso nuo tinkamų medžių rūšių, 
jų hibridų ir klonų parinkimo atitinkamoms 
regiono aplinkos sąlygoms. Šiuo metu me-
dienos pluošto ir bioenergetinės žaliavos 
gamyba trumpos rotacijos plantaciniuose 
želdynuose Europoje ir Šiaurės Amerikoje 
daugiausia remiasi tuopų rūšių hibridų, klonų 
ir net patentuotų veislių, gautų kryžminant 
didžiąją, juodąją, plaukuotavaisę, amūrinę, 
baltąją, smulkiadantę tuopas ir paprastąją 
drebulę, auginimu. Išvesta nemažai naujų 
tuopų veislių, kurioms būdingas dar spartes-
nis augimas ir didesnis medienos tankis. 
Hibridinės tuopos yra naujos ir perspekty-
vios medžių rūšys, kurios Lietuvoje vertingos 
ne tik ūkiniu požiūriu (išaugintos medienai 
popieriaus gamybai ir malkinei medienai – 
biokurui) intensyviosios sutrumpintos rotaci-
jos plantacinės miškininkystės plėtrai, bet ir 
ekologiniu – drebulės ir tuopos bioįvairovės 
aspektu yra vienos vertingiausių medžių 

rūšių, ypač klimato šiltėjimo sąlygomis. Grei-
tai augantys, aplinkos taršai atsparūs tuopų 
hibridai, kurie pasižymi ir didele fenotipine 
įvairove, yra tinkami miesto parkuose, urba-
nistiniuose želdiniuose, naujuose gyvenamųjų 
namų kvartaluose. 

Dėl klimato šiltėjimo dažnėja oro 
temperatūros ir kritulių ekstremumai, tai-
gi stresinis aplinkos poveikis medžiams 
didėja. Lietuva yra tuopų paplitimo area-
lo šiauriniame pakraštyje ir ekstremalūs 
aplinkos veiksniai gali stipriai pakenkti ar 
net pražudyti hibridinių tuopų ir hibridinių 
drebulių želdinius, todėl itin svarbu nustaty-
ti, kurių tuopų rūšių hibridai bei jų klonai ir 
veislės mūsų šalyje yra tinkamiausi auginti 
kintančio klimato sąlygomis. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų cen-
tro Miškų instituto mokslininkai 2013 metais 
dviejose savo klimatinėmis sąlygomis besi-
skiriančiose Lietuvos vietovėse (Dubravoje 
ir Anykščiuose) įveisė kloninius hibridinių 
drebulių ir hibridinių tuopų bandomuosius-
kolekcinius želdinius, skirtus skirtingų tuopų 
klonų ir eksperimentinių veislių savybėms 
tirti bei selekcijai plėtoti. Jonavoje 2019 m. 
įveisti nauji hibridinių tuopų želdiniai, kurių 
sodinamoji medžiaga buvo šaknydinta ir 

auginta skirtingomis, kontroliuojamomis ap-
linkos sąlygomis, siekiant tirti epigenetinius 
reiškinius. Lietuvos teritorija yra nedidelė, 
tačiau klimatinės sąlygos skirtinguose regio-
nuose nėra vienodos, o tai daro reikšmingą 
įtaką ir želdinių augimui. Klimato ypatybės 
priklauso nuo reljefo absoliučiojo aukščio, 
dirvožemio savybių ir augalinės dangos, todėl 
šalies teritorijoje klimatas skiriasi – einant 
iš vakarų į rytus, klimatas darosi vis labiau 
žemyninis: didėja metinė ir paros temperatūros 
amplitudė; žiemos darosi šaltesnės, ilgiau išsi-
laiko sniego danga, oras sausėja. Skirtingose 
vietovėse įveisti želdiniai leidžia geriau įvertinti 
hibridinių drebulių ir tuopų prisitaikymą augti 
Lietuvos klimato sąlygoms. 

Įvairūs gamtiniai-klimatiniai veiksniai 
tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia stresą me-
džiams, sutrikdo jų augimo ritmą, vystymąsi, 
skatina defoliaciją, trikdo fiziologinius proce-
sus ir sukelia biocheminės reakcijos pokyčius. 
Dabartiniai aplinkos pokyčiai yra daug grei-
tesni nei tie, kuriuos augalai patyrė didelių 
klimato pokyčių metu – poledynmečiu. Bū-
tent tokiais atvejais ir galime pastebėti epi-
genetinius reiškinius, adaptyvius pokyčius, 
nulemtus genų ekspresijos pasikeitimų, ku-
rie atsiranda dėl aplinkos sąlygų pokyčių ar 

Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė stažuotės Suomijos 
gamtos išteklių institute metu dirbo šaknų laboratorijoje

Dr. (HP) Alfas Pliūra hibridinės tuopos želdiniuose, 
VMU Dubravos RP
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stresorių poveikio, ypač dauginimo metu 
ir juvenilinėje augimo bei vystymosi stadi-
joje. Toks stiprus stresas gali sukelti ne tik 
sezoninius ir fiziologinius rūšies pokyčius, 
bet, sustiprėjus natūraliai atrankai, gali pa-
kisti palikuonių genotipas bei sumažėti 
genetinė įvairovė. Trumpalaikė adaptacija 
gali būti pasiekta fiziologiniu, fenotipiniu ir 
morfologiniu plastiškumu, tačiau ilgalaikį 
genetinį prisitaikymą prie didelių aplinkos 
pokyčių ir net rūšių evoliuciją gali užtikrinti 
tik genetinė variacija ir selekcija. 

Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais 
susiduriame vykdant medžių rūšių selekciją 
ir juos veisiant, auginant, yra tai, kad sunku 
nuspėti medžių (ir jų savybių) gebėjimą prisi-
taikyti prie besikeičiančių klimato sąlygų. 
Šiame selekcijos etape svarbus ekogenetinis 
plastiškumas, kuris parodo genotipo (klono, 
šeimos ar populiacijos) bruožų amplitudę 
bent dviejose skirtingose aplinkos sąlygose. 
Epigenetikos reikšmė medžių adaptacijo-
je buvo tiriama jau kurį laiką. Yra žinoma, 
kad epigenetiniai procesai nustato paveldi-
mus genų funkcijos pokyčius, bet nekeičia 
pirminės DNR sekos. Ankstesnis aplinkos 
poveikis turi įtakos medžio gebėjimui rea-
guoti į esamą aplinką, lemia jo išlikimą arba 
tam tikrų savybių pasireiškimą. Pavyzdžiui, 
Norvegijoje atlikti tyrimai įrodė, kad pietinėje 
šalies dalyje įveistose paprastosios eglės 
miško sėklinėse plantacijose iš auginamų 
šiaurinių regionų genotipų sėklų gautų so-

dinukų savybės dėl epigenetinių reiškinių 
pagal savo adaptacines savybes (augimo 
ritmu, fenologija ir kt.) tampa artimesnės 
pietinių genotipų savybėms (Skroppa et al. 
2007). Panašiai modifikuojasi ir atskirų augi-
nimo metu nevienodomis vegetacijos sezono 
meteorologinėmis sąlygomis sėklinėse plan-
tacijose išaugintų sėklų palikuonių augimo 
ritmas. Skirtingų šalių paprastosios eglės 
populiacijų palikuonių bandymuose Norvegi-
joje taip pat nustatyta, kad pietinių populiacijų 
palikuonys gauti ir auginami Norvegijos 
sąlygomis pagal adaptacines savybes tampa 
artimesni vietinių populiacijų palikuonims, 
kas palanku adaptacijai paspartinti (Skroppa 
2009). Tyrimai rodo (pvz. Johnsen et al 2014), 
kad panašiai gali modifikuotis ir reguliuo-
jamomis kontrastinėmis aplinkos sąlygomis 
dauginamų ar šiltnamiuose auginamų sod-
menų adaptacinės savybės (pvz. fenologija, ats-
parumas šalnoms ir kt.). Tokie sodmenys gali 
tapti mažiau tinkami veisti ir auginti miškams 
nepalankesnėmis gamtinėmis sąlygomis.

Kloniniu būdu dauginamos tuopos yra pui-
ki medžiaga epigenetiniams tyrimams – jos gali 
būti sodinamos skirtingose geografinėse vieto-
se, taip sukuriant genetiškai identiškų rametų 
populiacijas, pasižyminčias savo vietine aplin-
ka ir istorija. JAV, norint ištirti ilgalaikį klonų 
istorijos poveikį dabartiniam augalų augimui, 
to paties genotipo gyvašakės buvo paimtos iš 
skirtingų geografinių vietovių, pasodintos ir 
auginamos vienodomis aplinkos sąlygomis. 

Vėliau medeliams buvo sukeltas sausros stre-
sas ir tiriamas transkripto atsakas. Dviejuose iš 
trijų tirtų genotipų buvo nustatyti transkriptų 
gausos modelių pokyčiai, reaguojant į sausrą, 
pagrįsti kloniškai daugintų (t. y. vienodą genų 
rinkinį turinčių) medžių geografinės kilmės 
skirtumais (Raj et al 2011). Įdomu ir tai, jog kuo 
ilgiau genotipas auga tam tikroje aplinkoje ar 
geografinėje zonoje, tuo stipriau pasireiškia 
epigenetiniai pokyčiai, sukelti konkrečių tos 
aplinkos sąlygų. 

Svarbu išsiaiškinti, kokios aplinkos sąlygos 
vegetatyvinio dauginimosi metu turi ne tik 
trumpalaikį poveikį medžių gyvybingumui ar 
augimui, bet ir padeda prisitaikyti prie klima-
to kaitos sąlygų bei sėkmingai augti ilgalaikėje 
perspektyvoje. Svarbu nustatyti, kokie medžių 
rodikliai indikuoja epigenetinį adaptacinį 
atsaką. Fotosintezės pigmentai vaidina svarbų 
vaidmenį trumpalaikiuose augalų atsakuose 
į klimato stresą, tačiau trūksta žinių apie jų 
vaidmenį ilgalaikio prisitaikymo procesuose. 
Ilgalaikė adaptacija ypatingai svarbi tiek rūšių 
ir ekosistemų išsaugojimui, tiek tam tikrų jų 
savybių gerinimui. 

Epigenetika gali kompensuoti sumažėju-
sią genetinę įvairovę. 

Plačiai paplitusios Sardinijos tuopų po-
puliacijos yra vegetatyviškai dauginamos ir 
gyvena skirtingose natūraliose aplinkose, 
sudarydamos didelius monokloninius me-
dynus. Pagrindiniai šio tyrimo tikslai buvo: 

Hibridinės drebulės klonų bandymai Dubravoje
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Vidutinis tuopų hibridų, padaugintų ir augintų skirtingomis įsišaknijimo-auginimo sąlygomis, aukštis (m) lauko bandymuo-
se 2020 m.  Įsišaknijimo-auginimo sąlygų santrumpos: įsiškanijimas ir auginimas lauke (ŠL + AL),  įsišaknijimas lauke, 

auginimas fitotrone (ŠL + AF),  įsišaknijimas fitotrone ir auginimas lauke (ŠF + AL), įsišaknijimas ir auginimas fitotrone (ŠF 
+ AF), įsišaknijimas šildant šaknis ir auginimas lauke (ŠŠ + AL), įsišaknijimas šildant šaknis ir auginimas fitotrone (ŠŠ + 
AF). Hibridų tipų santrumpos: B × T—P. balsamifera × P. trichocarpa, D × N—P. deltoides × P. nigra, D × T—P. deltoides × P. 

trichocarpa, M × T—P. maximowiczii × P. trichocarpa, T × T—P. trichocarpa × P. trichocarpa, D × D—P. tremula.

Hibridinių tuopų šaknydijimas LAMMC MI fitotrone

i) ištirti/išmatuoti tuopų populiacijų epi-
genetinę įvairovę, nustatant jų DNR metilin-
imo būklę; ii) įvertinti, ar ir kaip metilinimo 
būsena įtakoja populiacijos grupavimąsi; iii) 
atskleisti pokyčius, vykstančius to paties tuo-
pos klono rametų epigenome. Šiuo tikslu 
įvairiose Sardinijos salos vietose buvo paimti 
83 baltųjų tuopų mėginiai. Metiliacijai jautri 
amplifikuoto polimorfizmo analizė buvo at-
likta genominėje DNR, išskirtoje iš lapų toje 
pačioje jaunystės stadijoje. 

Tyrimas Sardinijoje (Guarino et al 2015) 
parodė, kad baltųjų tuopų genetinė ir biologinė 
įvairovė šioje saloje yra gana ribota, tačiau ją ats-
veria epigenetinis kintamumas tarp populiacijų. 
Palyginus skiritingus DNR fragmentacijos pro-
filius, paaiškėjo, kad aplinkos sąlygos stipriai 
veikia vidinio citozino hemimetilinimą. Nors 

lygomis: viena dalis tų pačių klonų sodinukų 
buvo šaknydijama lauke, kita dalis – fitotrone, 
o trečia – fitotrone šildant dirvožemį. Mede-
liams įsišaknijus dalis jų buvo pernešta į kitas 
modifikuojančias aplinkos sąlygas. Kitą vege-
tacijos sezoną medeliai buvo pasodinti Jonavos 
bandomuosiuose želdiniuose siekiant nustatyti 
išliekamuosius epigenetinius efektus. 

Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad ap-
linkos sąlygos augalų dauginimo metu turi 
ne tik trumpalaikį efektą augalo augimui ir 
gyvybingumui, bet taip pat gali padėti augalui 
adaptuotis prie klimato kaitos sukeltų pokyčių 
ir sėkmingai augti ilgalaikėje perspektyvoje. 
Nustatyta, kad hibridinių tuopų klonų medžių 
augimui ir biocheminėms savybėms (chloro-
filui A ir B, karotenoidų kiekiui ir chlorofilų 
A/B santykiui) bei šių savybių genetiniams 
parametrams įtakos turėjo temperatūros są-
lygos vegetatyvinio dauginimo (įsišaknijimo 
ir augimo) fazėje. 

Didžiausias chlorofilo A kiekis buvo gau-
tas tų klonų lapuose, kurie buvo šaknydinti ir 
auginti šiltnamyje, o chlorofilo B – šaknydinti 
šildant šaknis ir auginti šiltnamyje. Chloro-
filas A yra pagrindinis pigmentas, vykdantis 
augalų fotozintezę, todėl bet kokie streso 
sukelti pokyčiai šio pigmento struktūrai, 
kiekiui ar funkcijoms tiesiogiai paveikia fo-
tosintezę ir medžio augimą. Chlorofilas B 
yra papildomas pigmentas, kuris surenka 
mažesnio intensyvumo saulės šviesą. Be to, 
abu minėti pigmentai absorbuoja skirtingo 
ilgio šviesos bangas, o tai padidina galimybę 
sėkmingai fotosintetinti. Karotenoidai ap-
saugo fotosintetinius organizmus, įskaitant 
chlorofilus, nuo žalingo perteklinio šviesos 

baltųjų tuopų želdiniuose vyravo tas pats klo-
nas, tačiau jo rametos buvo skirtingai meti-
lintos, atsižvelgiant į jų geografinę padėtį. Tai 
svarbus atradimas, nes vis dar įprasta manyti, 
jog nenatūraliuose ar kloniniuose medynuose 
genetinė įvairovė yra grėsmingai sumažėjusi. 
Augalų biologinės įvairovės tyrimai nebeturėtų 
apsiriboti vien tik genetiniais aspektais, ypač 
vegetatyviškai dauginamų augalų rūšių atveju.

Bandomuosiuose Anykščių ir Dubravos 
želdiniuose buvo įveisti ir natūraliomis są-
lygomis išbandyti 34 hibridinių drebulių bei 
70 hibridinių tuopų hibridų klonai. Tyrimai 
atskleidė, jog Lietuvos gamtinėmis sąlygomis 
didelis produktyvumas ir adaptabilumas bū-
dingas 70 proc. tirtų hibridinių drebulių klonų 
ir tik 20 proc. tirtų hibridinių tuopų klonų. Tie 
patys hibridinių drebulių ir tuopų klonai buvo 
testuojami ir dirbtinėmis sąlygomis, imituojant 
labiausiai tikėtinus neigiamus klimato pokyčius 
– vėlyvas pavasario šalnas, vasaros sausras, 
šiltas žiemas, padidėjusių UV-B spinduliuotę. 
Atlikus eksperimentus natūraliomis ir sumo-
deliuotomis aplinkos sąlygomis, nustatyta, 
kurie iš išbandytų 70 hibridinių tuopų bei 34 
hibridinių drebulių eksperimentinių klonų 
ir veislių yra tinkamiausi auginti Lietuvoje ir 
kurie iš jų geriausiai augs kintančio klimato 
sąlygomis. Atrinktų klonų sąrašas buvo pateik-
tas žurnalo „Mūsų girios“ 2021 m. sausio mėn. 
numeryje. Veisiant naujuosius bandomuosius 
želdinius Jonavoje, atsižvelgta į jau išbandytų 
hibridinių tuopų klonų augimo spartą, iš-
likimą, būklę. Atrinkti vidutiniai ir geriausi (20 
skirtingų vidurrūšinių ir tarprūšinių) klonai 
buvo padauginti vegetavyviškai ir šaknydijami 
bei auginami skirtingomis kontrastinėmis są-

Fotosintezės pigmentų nustatymas hibridinių tuopų 
lapų mėginiuose
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poveikio. Karotenoidų kiekis paprastai yra 1,5–2 kartus mažesnis 
nei chlorofilo. Mūsų tyrimuose karotenoidų lygis taip pat buvo 
mažesnis nei chlorofilų. Padidėjęs karotinoidų kiekis gali padi-
dinti prisitaikymą prie esamų sąlygų, nes jie išplečia šviesos bangų 
ilgių diapazoną, galintį paskatinti fotosintezę. Karotenoidai atlieka 
gyvybiškai svarbų vaidmenį perduodant sausros streso signalus, 
neutralizuojantys oksidacinį stresą ir aklimatizuojant augalus, pvz., 
karotenoidų inicijuota fitohormono abscizino rūgšties gamyba lemia 
žiotelių užsidarymą ir slopina transpiraciją.

Variacinės analizės ANOVA metu nustatyta reikšminga hibridų 
sąveika su auginimo ypatybėmis parodė, kad skirtingi hibridai, per-
sodinti lauko bandymuose, specifiškai keičia savo augimo spartą 
lauko bandymuose, priklausomai nuo augalų įsišaknijimo ir augimo 
temperatūros sąlygų fitotrone vegetatyvinio dauginimo metu. Hib-
ridai P. balsamifera × P. trichocarpa ir P. trichocarpa × P. tri-
chocarpa lauko bandymų metu parodė didžiausius biocheminių 
savybių (pigmentų kiekio ir jų santykio) skirtumus atsižvelgiant į 
vegetatyvinio dauginimo metu buvusias aplinkos sąlygas. Apskri-
tai, fotosintezės pigmentų kiekiui lapuose reikšmingą įtaką darė ne 
tik vegetatyvinio dauginimo metu buvusios sąlygos, bet ir augimo 
sąlygos, hibridas bei jų tarpusavio sąveika. 

Įsišaknijimo ir pirminio augimo metu buvusios aplinkos sąlygos 
taip pat turėjo įtakos persodintų ir lauko bandymuose auginamų 
hibridinių tuopų klonų genetiniams parametrams. Didžiausia chlo-
rofilo A geno-tipinė variacija nustatyta klonuose, kurių augūnai buvo 
šaknydinami lauke, o po to auginami fitotrone – CVg siekė 37,70 proc., 
tačiau sumažėjo tiems medeliams, kurie buvo šaknydinti šildant šaknis, 
o vėliau auginami lauke – 20,97 proc. Laikoma, kad aukštesnė genetinė 
variacija parodo ir didesnį bendrą augalo požymio adatabilumą prie 
besikeičiančių aplinkos sąlygų. Įsišaknijimo bei pirminio augimo 
metu buvusios temperatūros sąlygos turėjo įtakos ir įvairių savybių 
paveldėjimo koeficientui (Hi2). Didžiausias chlorofilo A paveldėjimo 
koeficientas gautas klonams, kurių augūnai buvo šaknydijami lauke, o 
auginami fitotrone – Hi2=0,65, o žemiausia rodiklio reikšmė  Hi2=0,28 
gauta augūnus šaknydijant šildant jų šaknis, o vėliau auginant lauke. 
Chlorofilo B paveldėjimo koeficientas taip pat skyrėsi priklausomai nuo 
aplinkos sąlygų vegetatyvinio dauginimo metu. Aukštos paveldėjimo 
koeficiento individų lygmeniu reikšmės rodo, kad požymiai yra stip-
riai kontroliuojami genetiškai ir mažiau atsitiktinių veiksnių. Kuo 
aukštesnis paveldėjimo koeficientas, tuo požymis laikomas selekciškai 
vertingesniu. Akivaizdu, kad vegetatyvinio dauginimo metu buvusios 
aplinkos sąlygos gali turėti įtakos hibridinių tuopų požymių genetinei 
naudai ir apskritai, tolimesnei selekcijai. 

Geriausiu išlikimu pasižymėjo klonų medeliai, kurių augūnai buvo 
šaknydijami fitotrone, šildant šaknis, bet po to augūnai buvo auginti lauke 
– jų gyvybingumas siekė 87 proc. Prasčiausiai prigijo medeliai, kurių 
augūnai buvo šaknydinti lauke, o vėliau perkelti į fitotroną – prigijo ir 
pirmąją žiemą išgyveno 78 proc. sodinukų. P. deltoides × P. trichocarpa 
hibridai pasižymėjo geriausiu išlikimu po dviejų vegetacijos sezonų lauko 
sąlygomis. P. deltoides × P. trichocarpa gyvybingumas, šaknydijant 
fitorone, šildant šaknis, bet po to auginant augūnus lauke siekė 100 proc. 
Didžiausias vidutinis aukštis buvo išmatuotas medžiams, kurie buvo 
šaknydinti ir po to auginti lauke bei tiems, kurie buvo šaknydinti fito-
trone, o auginti lauke, atinkamai 1,39 m ir 1,37 m. Hibridas P. deltoides 
× P. trichocarpa pasižymėjo didžiausiu vidutiniu aukščiu tarp visų 
hibridų (1,28 m) ir prilygo drebulės, kaip kontrolės, vidutiniam aukščiui. 
Atsižvelgiant į skirtingas šaknydijimo ir auginimo sąlygas, gauti dideli 

vidutinio aukščio skirtumai P. deltoides × P. nigra hibridui. Įdomu 
tai, kai buvo šaknydijama bei auginama vėsiomis sąlygomis šio hibrido 
medžio aukštis siekė 1,79 ± 0,16 m, tačiau šaknydinus bei auginus šil-
tomis sąlygomis buvo net 1 m mažesnis – tik 0,77 ± 0,08 m. P. deltoides 
× P. nigra yra pietinės kilmės hibridas. Nors P. deltoides natūraliai auga 
drėgnose buveinėse, tačiau jam reikia ir aukštesnės oro temperatūros. 
P. nigra buveinė Europoje nesiplečia toli į šiaurę, o tai rodo, kad šaltis 
yra augimą ribojantis veiksnys. Persodinimas iš optimalių, vegetatyvi-
nio dauginimo metu buvusių salygų į lauką galėjo sukelti didelį stresą ir 
sutrikdyti augimą. Tikriausiai dviejų auginimo sezonų nepakako prisi-
taikyti prie atvirame bandymo lauke esančių aplinkos sąlygų. Tuo tarpu, 
kai P. deltoides × P. nigra buvo dauginamas panašiomis, natūralią gamtą 
primenančiomis klimato sąlygomis, persodinus į bandymo vietą, hibri-
das sėkmingai augo nepaisant pietinės kilmės. 

Geriausiai Lietuvos aplinkos ir klimatos sąlygomis tinkami veisti 
bei kryžminti tuopų ir drebulių hibridai jau yra atrinkti pagal požymių 
kompleksą (aukštis, skersmuo, gyvybingumas ir pan.), tačiau detalesni tyri-
mai dar reikalingi. Siekiant įrodyti epigenetinių reiškinių įtaką ilgalaikei 
adaptacijai, svarbu ištirti, kaip reaguojant į stresą keičiasi fiziologiniai ir 
biocheminiai procesai, kiek ilgai ir kokią įtaką tai turi augimui, išlikimui, 
medžio būklei ir šių rodiklių genetiniams parametrams. 

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo 
lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų 
tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę 
mokslinę veiklą“.

Hibridinių tuopų želdiniai VMU Dubravos RP
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Paprastasis amalas 
(Viscum album)
Dr. Banga grigaliūnaitė, dr. antanas matelis
Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto 
Augalų patologijos laboratorija
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Paprastasis amalas – amalinių (Viscaceae) š. pusiau parazitinis, dvišakiai 
besišakojantis, visžalis puskrūmis. Gyvena 70 metų. Žinomos trys biologinės amalo 
rūšys, kurių viena kartais aptinkama ant pušų, kita ant kėnio, o pastaroji ant obelų, 
tuopų, beržų, rečiau ant baltažiedžių robinijų, klevų, ievų, gluosnių šakų. 

Paprastasis amalas labiau paplitęs pietinėje Lietuvos dalyje. Amalas infekuoja per 
450 rūšių sumedėjusių augalų Europoje, Šiaurės Amerikoje, Kanadoje, Korėjoje ir kt. 

Paprastojo amalo lapai standūs, liežuviški, žiedai neryškūs, maži, sukrauti skė-
čiuose po 3–5, kuokeliniai – sudaryti iš keturiaskiaučio, trumpu vamzdeliu apyžiedžio 
ir keturių su juo suaugusių kuokelių. Augalas žydi kovą–balandį. Žieduose esantis nek-
taras pritraukia gausius vabzdžių būrius. Nuodingus vaisius veda 4–5 metų sulaukęs, 
dauginasi sėklomis, kurių yra tik viena, baltuose, žirnio dydžio klijinga medžiaga ap-
trauktuose vaisiuose, jas lesa ir platina amaliniai strazdai ir svirbeliai. Kietos sėklos per 
paukščių virškinamąjį traktą pereina nesuvirškintos, o išmestos ant augalo maitintojo 
šakų, sudygsta. Sėklos prilimpa ir prie paukščių plunksnų, snapų ir tokiu būdu amalas 
plinta ant atitinkamų medžių. Dygstančios sėklos įsišaknija augalo maitintojo šakose 
ir siurbtukais prisijungia prie vandens indų. Amalas pradeda augti, iš medžio pastoviai 
gaudamas vandenį su mineralinėmis medžiagomis, o angliavandenius pasigamina 
autotrofiškai, lapai turi chlorofilą ir iš aplinkos asimiliuoja anglies dvideginį. 

Liaudies medicinoje amalą nuo seniausių laikų žmonės naudoja gydymosi 
tikslams. Amalo preparatai ramina centrinę nervų sistemą, reguliuoja kraujospūdį, 
gerina miegą. Amalo toksinas – baltymas leptinas žinomas kaip stiprus nuodas, 
veikiantis storosios žarnos vėžines ląsteles. Taip pat užsienyje nuo onkologinių 
ligų naudojamos amalų, augančių ant obelų, ąžuolų, tuopų, klevų, migdolų, beržų, 

gudobelių, uosių ir kt. vandeninės ištraukos, išgautos 
iš jų lapų, stiebų, žiedų, vaisių.

Saikingai naudojant, visžalis, dekoratyvus amalas 
labai tinka žiemos švenčių puokštėms.

Beržas su amalo krūmais

Beržo šaka su dideliu amalo krūmu Amalas įsitvirtinęs beržo šakoje
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Didelių priešų amalas neturi, tik jo 
plitimą kartais stabdo paukščiai, sulesę 
prilipusias prie šakų sėklas, palikdami tik 
kevaliukus. Nustatytas ir grybas Phaeobot-
ryosphaeria visci ardantis amalo šakeles, 
lapus, žiedus ir net vaisius. Jis jau gali būti 
naudojamas kaip biologinė kovos priemonė 
stabdanti amalų plitimą.

Ant medžio šakos esantis vienas nedi-
delis amalo krūmelis žalos nepadaro, o tan-
kesniuose krūmeliuose peri paukščiai. Jei 
krūmelių būna daug ir stambių, tada pradeda 
džiūti šakos, ypač sausros metu, kada medžiui 
ir taip trūksta drėgmės. Šakos lūžta ir žiemą, 
nes joms sunkiau išsilaikyti esant gausiam 
sniegui ar smarkiam vėjui. Amalas neatlaiko 
labai didelių šalčių ir žūsta, bet pavasarį vėl 
atsigauna iš išlikusių smulkiausių šaknelių, 
esančių po medžio žieve. 

Paprastasis amalas yra saugomas ir yra 
įtrauktas į Apribotų ir draudžiamų rinkti ir 
prekiauti laukinių augalų sąrašą.Nukirsto beržo kamienas sveikas, o šakos nuo amalo 

džiūsta

Vaisiai su sėklomis

Amalas kalėdinėje dekoracijoje
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Žvelgiant nuo Baluošo ežero kranto

Kazimieras vaitKus

Baluošo ežero pakrančių ąžuolai 
1996 m. vasarą, atsikėlę gyventi į Strazdų 

etnokultūrinį kaimą ant Baluošo ežero kran-
to, sodyboje radome tris ąžuolus. Du iš jų seni, 
stambūs medžiai, tikriausiai, išliko iš tų laikų, 
kai Ažvinčių girioje (Strazdų kaimas įsikūręs 
Ažvinčių girios teritorijoje) augo daug ąžuolų. 
Vieno jų, seniausio, jau nebėra. Nugriuvo 
neatlaikęs metų naštos. Šakos lūžo ir krito 

ant žemės, kai nebuvo jokio vėjo. Kas galėtų 
paaiškinti, kodėl jos nelūžo siaučiant audroms. 
Niekas nesiryžo spėlioti, kiek jam metų. Gaila, 
kad niekas nesugalvojo išmatuoti jo aukščio 
ir apimties. Tačiau nemačiusieji senolio gali 
mėginti jį įsivaizduoti žinodami, kad į jo drevę 
sutilpdavo keletas žmonių. 

Antras 4,6 m apimties senasis ąžuolas, 
jaunesnis už pirmąjį, dar tebegyvena. Dėl 

Žvelgiant nuo Baluošo ežero kranto

išskirtinių jo matmenų į jį buvo žiūrima su pa-
garba, jis buvo reikšmingas kaimo gyvenime. 
Prieš daugelį metų piemenys baigdavo ganyti 
gyvulius, kai ąžuolas numesdavo lapus. Tačiau 
ąžuolas mesti lapų neskubėdavo. Jau pageltę 
lapai dar ilgai ir tvirtai laikydavosi šakose, o 
piemenims tekdavo ilgai kęsti žvarbius ru-
dens orus. Atsitiko taip, kad maždaug pusėje 
jo kamieno atsirado puvinys. Puvinys plėtėsi, 
kamiene susiformavo ertmė. Ertmę pastebėjo 
antys ir daugelį metų čia perėjo. Įspūdingi an-
čių skrydžiai stebindavo sodybos gyventojus. 
2001 m. liepos 17 d. 8.40 val. ąžuolas lūžo ties 
puvinio vieta 15,5 m aukštyje, jo viršutinė dalis 
su dideliu trenksmu rėžėsi į žemę. Laimei tuo 
metu po juo nebuvo nei žmonių nei gyvulių. 
Įdomu, kad tą rytą irgi nebuvo jokio vėjo. Ta-
čiau tuo ąžuolo nelaimės nesibaigė. 2015 m. 
rugpjūčio 18 d. 12.20 val. nulūžo trečdalis ąžuo-
lo likusios dalies. 2016 m. vasario 12 d. nulūžo 
dar viena stora šaka. Beliko stuobrys su dviem 
stambiomis šakomis. 

Po pirmosios avarijos prie likusios ąžuolo 
dalies pasodintas penkialapis vinvytis kamie-
nu užkopė iki viršaus ir uždengė jo didžiulę 
žaizdą. Kiekvieną pavasarį, išsiskleidus ąžuolo 
žiedams, jo išlikusiose šakose ūžia bitės, rink-
damos žiedadulkes ir nektarą. Bičių čia pilna 
ir vinvyčiui žydint. Vėlyvą rudenį suskrenda 
sparnuočiai paskanauti vinvyčio uogų. 

Trečias pagal amžių ąžuolas, jau pasiekęs 
pakankamai įspūdingų matmenų, atrodo 
puikiai, gyvens dar daug metų. Žydi jis maž-K. Vaitkaus sodybos ąžuolas

Baluošo ežeras
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KAzIMIERAS VAITKUS – žemaitis miškininkas, buvęs Ignalinos miškų ūkio, 
Miškų ūkio ministerijos vyr. miškininkas, Eksperimentinio projektavimo, konst-
ravimo ir technologijos biuro miškų ūkio technologinio projektavimo skyriaus 
vadovas, parengęs ne vieną valstybinių miško medelynų, sėklinių miško medžių 
plantacijų, poilsiaviečių projektą. Išėjęs į pensiją gyvena prie Ažvinčių girios prigludu-
siame etnografiniame Strazdų kaime ant vaizdingo Baluošo ežero kranto. Šiais 
metais paminėjęs gražų 85-ąjį jubiliejų, Kazimieras ir dabar neabejingas miškams, 
Aukštaitijos gamtai ir istorijai: kelia ir bando spręsti problemas, susijusias su aplai-
dumu ir neprofesionalumu miškininkystėje, gamtotvarkoje, renka ir saugo šio krašto 
etnografinę, istorinę medžiagą. Prieš keletą metų iš įvairių rašytinių šaltinių surinko 
ir sudarė leidinuką „Žvelgiant nuo Baluošo ežero kranto“, kuris papildo ant Baluošo 
kranto Strazdų kaime jo paties sukauptą etnokultūrinį muziejėlį. Leidinuke išeities 
tašku paimtas Baluošas: visa, kas jame paliesta, vienaip ar kitaip susiję su šiuo ežeru 
ar jo pakrančių gyventojais. Baluošo ežeras plyti Aukštaitijos nacionalinio parko 
centrinėje dalyje ir praeityje buvo vadinamas parko širdimi.

Kazimieras – buvęs mano bendradarbis, mokęs ne tik miškininkystės, bet ir as-
meniniu pavyzdžiu įkvėpęs profesinėje veikloje būti stipriai, principingai, darbe va-
dovautis ir ieškoti sąžiningų argumentų.

 Zita BITVINSKAITė
Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės patarėja 

daug dešimčia dienų vėliau už savo vyresnįjį 
brolį, todėl bitėms darbo netrūksta. 

2009 m. sodyboje pasodinome ketvirtą 
– vienmetį ąžuoliuką Lietuvos vardo tūks-
tantmečio paminėjimo proga. Iš pradžių 
ąžuoliukas į aukštį augo nenoriai, buvo linkęs 
krūmytis. Tada apsodinome jį eglutėmis. 
Dabar, eglučių spaudžiamas, aukštyn auga 
gerai ir tiksliai skaičiuoja Lietuvos vardo 
paminėjimo antrąjį tūkstantmetį. 

Trainiškio kaime, įsikūrusiame prie Ba-
luošo ežero, augo įspūdingas ąžuolas. Deja, 
2016 m. spalio mėnesį, naktį iš penktos į šeštą, 
stiprūs vėjai jį nulaužė. Išliko tik kažkada atlik-
ti jo apmatavimo duomenys: aukštis 22 metrai, 
kamieno apimtis 6,4 metro. Amžius 800 m. ir 

jam priklausė seniausio medžio titulas Aukš-
taitijos nacionaliniame parke. 

Ąžuolai siekia 20–35 (40) m aukštį, 0,7–1,5 
(3–4,5) m skersmens. Gyvena 500–600, retai – 
iki 1000–1500 metų. Didinga išvaizda, tvirtu-
mu, ilgaamžiškumu, pavieniai augančių medžių 
dekoratyvumu, atsparumu vėjams ir sausroms 
žavi visus neabejingus gamtai. Įspūdinga jo ir 
požeminė dalis – plati šaknų sistema gali pra-
siskverbti gilyn iki 10 m. Pavieniai ąžuoliukai 
ar net ąžuoliukų giraitės sodinamos pačiomis 
įvairiausiomis progomis. Miškuose pasodin-
ti ąžuoliukai saugomi nuo žvėrių, graužikų 
pakenkimų: aplink medelius pašalinamos 
žolės (apsauga nuo pelių), stiebeliai aprišami 
įvairiomis medžiagomis ar net aptveriami tvo-

romis ąžuoliukais užsodinti sklypai (apsauga 
nuo kanopinių žvėrių). Medynuose geram 
ąžuolų augimui reikalinga medžių apsuptis, 
neuždengiant viršūnių. Sakoma „ąžuolams 
augti reikalingi kailiniai be kepurės“. 

Visi medžiai savaip gražūs. Kiekviena 
medžių rūšis, ne tik ąžuolas, kuo nors ypatin-
ga. Blindė nepriskiriama prie dekoratyvinių 
medžių, neauginama medelynuose (išskyrus 
dekoratyvines formas), miškininkų pravar-
džiuojama šiukšle. Ugdant medynus blindės 
visada pajunta kirvio ašmenų aštrumą. Tačiau 
kai pražysta ankstyvą pavasarį lapams dar 
neišsiskleidus, dažną priverčia nusišypsoti. 
Bitininkas, pamatęs žydinčias blindes, regi 
gerokai pasunkėjusius avilius.

Būkos upės hidrografiniame draustinyje Ažvinčių girioje
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Kažin, ar tarp miškininkų berastume 
tų, kurie daugiau kaip prieš sep-
tynis dešimtmečius, pokario 1946-

ais buvo pirmakursiai Vilniaus miškų techni-
kume, o botanikos mokslo mokė dėstytojas 
JONAS GELAŽEVIČIUS (1921 11 16 – 2002 
06 17). Šiam šviesios atminties žmogui lapkritį 
būtų sukakę šimtas metų. Jonas gimė Utenos r. 
Baltakarčių kaime, o amžinam poilsiui atgulė 
netoli tėviškės Sudeikių kapinaitėse.

Išliko jo paties prisiminimai apie nelengvą 
našlaičio vaikystę. J. Gelaževičius 1942 metais 
baigė Vilniaus vidurinę miškų mokyklą, karo 
metais dirbo girininku Švenčionių, Utenos, 
Labanoro miškų urėdijose. Miškininkystės 
studijas pradėjo 1945 m. Vilniaus univesitete, 
o baigė Kaune, fakultetą prijungus prie Lietu-
vos žemės ūkio akademijos. Dar studijų metais 
(1946 m.) buvo pakviestas dėstyti botanikos 
mokslo Vilniaus miškų technikume. Taip jis 
beveik keturis dešimtmečius dėstytojavo Vil-
niaus ir Kauno miškų technikumuose.

Anot Jo, mokė miškininkiškos botanikos 
siekdamas, kad moksleiviai nuo I kurso pa-
mėgtų būsimą profesiją. Pokario metu trūko 
vadovėlių, vaizdinių priemonių. Kiek leido ga-
limybės, jas gamindavo patys. J. Gelaževičiaus 
įkurtoje ir laikui bėgant vis turtingesnėje 
miškų botanikos laboratorijoje moksleiviai su-
žinodavo daugiau negu būdavo parašyta moky-
mo priemonėse. Jonas pats parašė mokymui 
skirtą „Miško ūkinę botaniką“.

Siekdamas, kad miškininkai labiau domė-
tųsi savo istorija, J. Gelaževičius parašė pata-
rimus „Miškininkystės istorijos medžiagos 
kaupimas ir panaudojimas“. Tai pirmasis tokio 
pobūdžio metodinys leidinys. Jis parengė pla-
čią apybraižą „Prof. Tadas  Ivanauskas pas miš-
kininkus“. Dar studijuodamas Jonas domėjosi 
ir rinko medžiagą apie tada dar mažai žinomą 
raudonąjį ąžuolą. 

J. Gelaževičius kelis dešimtmečius pašven-
tė profesoriaus Povilo Matulionio įamžinimui. 
Dirbo su buvusiu kolega doc. Samueliu Kar-
čiausku, o šiam išėjus Anapilin, tęsė darbą 
vienas. Kupiškio miškų urėdijos miškininkų 
jėgomis rekonstruotame profesoriaus name-
lyje 1990 m. buvo atidarytas P. Matulionio var-

do memorialinis muziejus, kuriame bene dau-
giausia J. Gelaževičiaus dovanotų eksponatų. 
Deja, dabar muziejaus nebėra – jis sunaikintas 
mūsų pačių rankomis. Apmaudu, kad pro-
fesoriaus namelis tikriausiai bus parduotas 
aukcione. Naujasis savininkas, be abejo, tuoj 
pat jį nugriaus, o vietoj jo Kupiškyje prof. Povi-
lo Matulionio vardu pavadintoje gatvėje bus 
pastatytas ištaigingas kotedžas. Gal tada ir 
pavardė nebebus svarbi. Juk ir sovietmečiu ši 
gatvė buvo „perkrikštyta“ į Maksimo Gorkio. 
Panašus likimas, turbūt, laukia ir šalia muzie-
jaus buvusios jaunųjų miško bičiulių būstinės. 

Nuo pat jaunystės kauptą pedagoginės, 
mokslinės literatūros biblioteką, daugiau kaip 
dešimčia kalbų botanine, zoologine ir miš-
kininkystės tematika J. Gelaževičius padova-
nojo Vilniaus universitetui. Anot bibliotekos 
darbuotojų, ši knygų ir rankraščių kolekcija yra 
viena reikšmingiausių turiniu ir skaičiumi per 
visą jo istoriją – daugiau nei 17000 spaudinių. 
Dalis jų su autografais, iš kurių daug labai 
retų. Išskirtinę vietą užima vadinama smul-
kioji spauda gamtine tematika – tūkstančiai 
atvirukų, vokų, pašto ženklų, plakatų ir kalen-
dorėlių, fotografijų, žemėlapių, plokštelių.

Antroji biblioteka padovanota Druski-
ninkų „Girios aidui“. Daug spaudinių ir kitų 
eksponatų skirta  Kazlų Rūdos miškų urėdijos 
miško muziejui. Savo Mokytojo prof. Tado 
Ivanausko įkurtam zoologijos muziejui Jonas 
padovanojo beveik 5000 pašto ženklų, vokų su 
pasaulio gyvūnų atvaizdais. Dabar čia įrengta 
nuolatinė moksliškai susisteminta ekspozicija 
„Pasaulio fauna pašto ženkluose“. Tūkstančiai 
pašto ženklų floristine tematika perduoti Kau-
no Vytauto Didžiojo karo muziejui. 

Anykščių r. Niūronyse įkurtame Arklio 
muziejuje, galima pamatyti J. Gelaževičiaus 
padovanotas knygas, plakatus, pašto ženklus, 
prisegamuosius ženkliukus, monetas ir bank-
notus, kalendorius apie arklius, žirgus, žirginį 
sportą, arklinę žemdirbystę ir kt. Ypatingai 
įdomūs Jono dovanoti moliniai arkliukai–švil-
pukai, kurių paskirtį ir išbandyti galima...

Kartu su broliu rašytoju Gediminu Isoku 
jis rinko informaciją biografiniam leidiniui 
apie Lietuvos miškininkus. Nuo jo išleidimo 

praėjo daugiau kaip du dešimtmečiai. Gal 
pats laikas šį leidinį atnaujinti?..

Jonas Gelaževičius parašė atsiminimus 
apie ilgametį Vilniaus miškų technikumo 
dėstytoją astronomą Antaną Jušką (1902-
1985). Šis žymus nepriklausomos Lietuvos  
pedagogas ir visuomenės veikėjas viename 
Petro Cvirkos pamflete buvo išjuoktas ir 
pažemintas. Atgimimo metais savaitraščio 
„Literatūra ir menas“ straipsnyje „Kai P. Cvir-
ka netekdavo pusiausvyros“, Jonas nepanei-
giamais dokumentiniais faktais reabilitavo 
savo buvusį kolegą.

Deja, bėgant metams, Joną vis dažniau 
ėmė pulti ligos. Nepaisant blogos savijautos, 
J. Gelaževičius susigulėjusias mintis išliedavo 
popieriuje parašytais žodžiais. Taip gimė 
vaikystės ir jaunystės prisiminimai, iš at-
minties atkurtos tėviškės apylinkių dainos, 
dainuotos daugiau kaip prieš pusšimtį metų, 
aprašyti įsimintini susitikimai ir pokalbiai su 
įdomiais žmonėmis.

Dovanos muziejams ir bibliotekoms kai-
navo didelius pinigus. Tai gali sau leisti tik 
turtingi žmonės. Jo dovanoti eksponatai buvo 
kaupiami visą darbingą gyvenimą. Minimu-
mas savo buičiai, taupumas bei racionalumas 
– Jono Glaževičiaus gyvenimo dešimtmečių 
altruizmo rezultatas. 

Gerai pažinojau šį taurų, vargo ir skriaudų 
patyrusį žmogų. Iki šiol neišdilo iš mano at-
minties Jo pasakyti žodžiai: „Tai tiek, o gabus 
žmogus ir daugiau gali padaryti. Tad, mielas 
jaunime, atsigręžk į Lietuvos švietimą, kultūrą, 
krašto tyrimą. Laukia darbo barų gausybė. 
Laukia kultūros dirvonai. Laukia entuziastų, 
pasišventusių. Sėkmės.“

Būsimų miškininkų 
MOkyTOjAs 
viDmantas marKeviČius
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selemonas PaltanaviČius

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Eglinis kryžiasnapis (Loxia curvirostra)
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Žinome, kad mūsų giriose gyvena paukštis 
kryžiasnapis. Daugelio žinios apie jį tuo ir 
baigiasi, nors kai kada šie paukščiai (o jų gali 

būti net trys rūšys) skraido po girias ir juos galima ne tik 
matyti, bet ir girdėti. 

Pradėjęs aktyviai domėtis paukščiais, ir aš ieškojau 
jų savo Kazlų Rūdos girioje. Tada dar nežinojau, kad 
vasarą juos išduoda garsus pipsėjimas, nes skrisdami 
šie paukščiai taip bendrauja su savo pulkeliu. Pavienį 
kryžiasnapį sunku įsivaizduoti, toks gali būti tik pasi-
metęs, paliegęs paukštis. Viską lėmė pirmasis susitikimas 
– vieną labai šaltą ir saulėtą sausio vidurdienį nustebau 
išgirdęs paukščio giesmę. Ilgai ieškoti nereikėjo – eglės 
viršūnėje, apkibusioje kankorėžiais, raudonavo nedidelis 
paukštis ir čiulbėjo. Praėjo daug metų, tačiau to vaizdo 
pamiršti negaliu; tai buvo eglinio kryžiasnapio patinėlis, 
dabar suprantu, kad kažkur netoliese turėjo būti ir jo liz-
das bei perinti patelė. Tas susitikimas tikrai buvo lemtin-
gas – dabar kryžiasnapius girdžiu visada ir pagal jų bal-
sus galiu spėti apie šių metų paukščių perėjimo sėkmę. O 
dabar apie viską nuo pradžių. 

Eglinis kryžiasnapis yra įprasčiausia mūsų krašto 
kryžiasnapių rūšis. Tai už žvirblį šiek tiek didesnis paukštis, 
striukas, didele galva, trumpa skelta uodega. Patinėlio visas 
kūnas raudonas, jo sparnai ir uodega pilkai rudi. Patelės 
ir jaunikliai žalsvai geltoni, su tokiais pat pilkšvai rus-
vais sparnais. Tiesa, jauni patinėliai gali turėti vadinamą 
pereinamąjį apdarą, kai ryškios raudonos plunksnelės dar 
tik rodosi pro žalsvas jaunatviškas plunksnas. 

Lietuvoje ypač retai aptinkamas pušinis kryžiasnapis 
stambesnis už eglinį, jo snapas labai masyvus, stiprus, 
kai kurios tautos jį dėl snapo dydžio vadina „papūginiu 
kryžiasnapiu“. Dar rečiau matomas už eglinį kryžiasnapį 
mažesnis margasparnis kryžiasnapis, kurio sparnuose 
yra ryškios baltos juostelės. Visi kryžiasnapiai priklauso 
kikilinių paukščių šeimai.

Kodėl juos vadiname kryžiasnapiais? Šių paukščių 
antsnapio ir posnapio galai nukreipti į priešingas puses 
ir kryžiuojasi – taip sukurtas labai patikimas ir patogus 
„įrankis“ lukštenti kankorėžius. Lizdą palikę jaunikliai 
atrodo kitaip, jų snapai tiesūs ir paukščius galima supainio-
ti su, sakykim, žaliukių vaikais. Snapų galai jiems pradeda 
krypti į priešingas puses tik maždaug po 3 savaičių. Visą šį  
laiką jie patys maitinasi neaktyviai, yra vis šeriami tėvų.

Mūsuose dažniausias eglinis kryžiasnapis peri eg-
lėse, paprastai labai aukštai. Jo lizdo pagrinde – sau-
sos eglės šakelės, toliau kerpės, samanos, šakelės, žolių 
stiebai. Vidus išklojamas plunksnomis, ašutais. Lizdo 
sienelės storos, nes jis turi būti labai šiltas – ši rūšis 

dažnai peri žiemą, nors Europoje jų lizdai su dėtimis ir jaunikliais randami visus 
mėnesius. Pasirinkimą perėti žiemą ar atšiaurų pavasario pradžios metą lemia 
jaunikliams tinkamo maisto – eglių ar pušų sėklų brandos laikas. Atrytomis 
gerokai apvirškintomis sėklomis senieji paukščiai lesina jauniklius, tokią košelę 
sukišdami  tiesiai jiems į snapus.

Eglių derėjimo ciklai labai nepastovūs. Dažnai didesnis jų derlius būna kas 4, 
7, 11 metų. Tai lemia ir eglinių kryžiasnapių perėjimo ciklų aktyvumą – derlin-
gais metais jie išveda bent 2 vadas ir tada jų pulkeliai skraido visuose miškuose, 
o paukščių čaižų, stiprų, toli girdimą pipsėjimą galima girdėti dažnai. Praeina šie 
metai, dar vieni, ir gali atrodyti, kad tokios rūšies giriose iš viso nėra.

Dėti kiaušinius ir perėti sausio ar vasario mėnesį – didelis iššūkis. Daugelis 
autorių teigia, kad eglinio kryžiasnapio patelė pradeda perėti padėjusi pirmąjį 
kiaušinį. Iš tikro, sunku būtų įsivaizduoti kitokį scenarijų.

Migracijų metu, ypač „derlingais“ metais egliniai kryžiasnapiai tampa įprasti 
kiekviename eglyne. Tiesa, nusileidę į medžius ir užimti  kankorėžiais, jie būna 
tylūs – paukščius išduoda kartkartėm į žemę krintantys kankorėžiai. Kry-
žiasnapis yra mažesnis už didelį eglės kankorėžį, bet nužnybęs jo kotą, snape 
„nešasi“ jį kur nors ant gulsčios šakos – dažniausiai tiesiog krinta kartu, sparnais 
sulėtindamas pagreitį ir nukreipdamas savo „krovinį“ į tikslą. Snapu paukštis 
karpo ir kilnoja kankorėžio žvynelius, iš po jų trauko sėklas. Jos nedidelės, jų 
reikia daug. Bet jos labai maistingos, grąžina energiją, kurią paukštis prarado 
nešdamas už save sunkesnį daiktą.

Kai kada egliniai kryžiasnapiai užskrenda į sodybas ir lukštena įvežtinių 
spygliuočių kankorėžius. Arba rudenį laukuose aižo saulėgrąžų  graižus. Bet ku-
riuo atveju turime džiaugtis matydami tokį mūsų girių paukštį ir didžiuotis, kad 
jį turime savo gamtoje. Tiesa, šią rūšį dar reikia tyrinėti, ypač vertinti jų migraci-
jas, populiacijos pakilimus ir nuosmukius. Tokia užduotis būsimiems miškuose 
dirbantiems ornitologams.
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Miškas – žmogui, žmogus – miškui
Gruodžio 3 d. Vilniuje vykusios tradicinės Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos kartu su LR Aplinkos ministerija 
organizuotos konferencijos „Miškas – žmogui, žmogus – miškui“ metu apdovanoti konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati 
miško valda 2021“ nugalėtojai. „Siekti tobulumo, mokytis iš savo klaidų ir imti geriausius kitų pavyzdžius“ – labiausiai tiktų 
apibūdinant 2021-jų metų konkurso nominantus. Renginyje dalyvavo, sveikinimo žodžius tarė aplinkos ministras Simonas 
Gentvilas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, AM Miškų politikos grupės vadovas dr. Nerijus 
Kupstaitis, Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, Žaliosios politikos instituto vadovas Remigijus Lapinskas, aso-
ciacijos LITBIOMA direktorė Vilma Gaubytė ir kt. Konferencijos moderatorius – LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

Šiemet kai kurie konkurso dalyviai savo 
valdas pristatė jau ne pirmą kartą. Rezul-
tatai parodė, kad jų savininkai, tokie kaip 
pirmosios vietos laimėtojas ANTANAS 
TARVYDAS, „mažųjų“ valdų pirmos vietos 
nugalėtojas AUDRIUS VėGėLė ar antro-
sios vietos „didžiųjų“ valdų nominacijoje 
pirmavęs DALIUS PAULAVIČIUS neapsiri-
bojo prieš kelerius metus pasiektais rezul-
tatais, o įdėjo dar daugiau darbo, meilės ir 
laiko tvarkant savąsias valdas. 

Konkurse dalyvavo ne tik taip vadinamų 
ūkinių miškų savininkai, bet ir miško sa-
vininkai prižiūrintys rekreacinius ar tik 
prieš kelerius metus įveistus miškus. Pagal 
galiojančius konkurso nuostatus šios valdos 
„nesurenka“ daug balų ir gali būti apdovano-
tos tik skatinamaisiais prizais. Gal tai gera 
užuomina konkurso organizatoriams, jog 
reikia keisti nuostatus?

Šiemet konkurso „Pavyzdingai tvar-
koma miško valda 2021“ dalyvių valdas 

apžiūrėjo gausus asociacijos atstovų būrys. 
Apžiūrėtų valdų skaičiaus rekordininku šiais 
metais tapo Antanas Žulys. Prie Gintauto 
Sventicko, Alfredo Galaunės, Romo Juozo 
Kupstaičio, Stanislovo Uzdros kompani-
jos šiais metais prisijungė Meldas Lampic-

kas, Marijus Talmantas, Justas Budriūnas, 
Saulius Tirevičius, Vaidas Žukauskas ir 
Egidijus Adomaitis. LMSA ypač dėkojo 
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio 
priežiūros skyrių specialistams, kurie apžiū-
rėjo ir įvertino didžiąją valdų dalį. 

LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis Pavyzdingiausiai besitvarkantis 
miško savininkas Antanas Tarvydas

Bendra nuotrauka su konkurso nugalėtojais
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Iki šių metų spalio 20 dienos apžiū-
rai buvo pasiūlyta 50 miško valdų. Pagal 
2017 m. patvirtintus konkurso nuosta-
tus visos valdos atitiko reikalavimus. 
Kai kurie savininkai pasiūlė net po 
kelias valdas, tačiau vadovaujantis tais 
pačiais nuostatais konkurse galėjo da-
lyvauti tik vienas miško plotas. Nuo 
spalio 20 iki lapkričio 11 dienos buvo 
apžiūrėtos ir įvertintos 42 valdos. Ka-

dangi Lietuvos pasienyje su Baltarusija įvesta nepaprastoji 
padėtis, viena valda šioje teritorijoje neapžiūrėta. Apžiūroje 
dalyvavo LMSA atstovai, VMT pareigūnai, kai kurie miško 
savininkai. Džiugina, jog šiemet konkurso nugalėtojas gavo 
itin aukštą – 42 balų įvertinimą.

Iškilmingame renginyje apdovanojimus ir padėkas 
konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 
2021“ nugalėtojams įteikė Seimo AAK pirmininkė A. Ged-
vilienė, aplinkos ministras S. Gentvilas, AM Miškų poli-
tikos grupės vadovas N. Kupstaitis.

Pavyzdingiausiai besitvarkančiu miško savininku 2021 metais 
išrinktas ANTANAS TARVYDAS iš Tauragės rajono surinkęs 42 balus. 

Tarp įmonių I-ąją vietą užėmė K. ŠIAULIO IĮ (Trakų r., 33 balai), 
II-ąją – UAB „ROMALSA“ (Rietavo r., 28 b.), III-ąją – UAB „ARVEDI-
TA“ (Ukmergės r., 21 b.).

Fiziniai asmenys (plotas iki 5 ha): I – AUDRIUS VėGėLė (Panevėžio 
r., 40 b.), II – ALVYDAS VAKAUSKAS (Alytaus r., 25 b.), III – GENADI-
JUS VOROBJOVAS (Jonavos r., 21 b.).

Fiziniai asmenys (plotas 5 ha ir daugiau): I – ALGIRDAS GAU-
RILIUS (Telšių r., 42 b.), II – DALIUS PAULAVIČIUS (Kėdainių r., 35 
b.), III – JONAS KLUSIUS (Biržų r., 32 b.).

Apskričių nugalėtojai: Alytaus – UAB „MIŠKų PIRKIMAI“ (18 b.); 
Kauno – VALDAS ir IRENA POCIAI (33 b.); Klaipėdos – SAULIUS 
ŽEBRAUSKIS (26 b.); Marijampolės – VYTAUTAS ir VIDUTė ONA 
MIELKAIČIAI (26 b.); Panevėžio – HENRIKAS SKREBė IR ALBINAS 
SKREBė (29 b.); Šiaulių – nėra nugalėtojo; Tauragės – nėra nugalėtojo; 
Telšių – JUOzAS RIČKUS (28 b.); Utenos – VLADAS DAINYS (26 b.); 
Vilniaus – GINTAUTAS ir DAIVA zINKEVIČIAI (22 b.).

Specialios padėkos ir Mocevičiaus firmos „Ginalas“ prizai už ne-
tradicinius ūkinikavimo metodus, aplinkosauginę veiklą įteikti:

JONUI KLUSIUI – už netradicinius miškininkystės sprendimus;
VYTAUTUI LEKEŠIUI – už pavyzdingą tvarkymąsi rekreaci-

nėje miško valdoje;
KAzIMIERUI JAKUČIUI – už autentiškumo ir tradicijų miške 

puoselėjimą;
DANGUOLEI BARŠAUSKIENEI (tvarko Remigijus Beconis) – 

už rekreacinius sprendimus privačioje miško valdoje;
Tradiciškai už beržynų puoselėjimą UAB „Likmerė“ prizus šiais 

metais gavo ALGIRDAS GAURILIUS ir RAIMUNDAS NAGELė, 
konkurse dalyvavęs su naujai įveistais plotais, kurių didelę dalį uži-
ma ši medžių rūšis.

Padėkomis „Už nuolatinę ugdomąją, šviečiamąją ir konsultacinę 
pagalbą miškų savininkams“ pagerbti ir prie šių metų konkurso prisidėję 
VMT pareigūnai: LIUDVIKAS PUSKUNIGIS, RIKARDAS APUL-
SKIS, ALGIMANTAS NORVAIŠA, IRMANTAS ALEŠKEVIČIUS, 
JUOzAS POLITIKA, ŽYDRŪNAS CICINAS, RASA PUzINIENė, 
JURATė ČEPUKIENė, ALGIRDAS GEDGAUDAS.

Vėliau vyko diskusija apie Nacionalinį 
miškų susitarimą, privačių miškų sekto-
riui aktualius politinius sprendimus, ku-
rios metu į klausimus atsakė Seimo AAK 
pirmininkė A. Gedvilienė,  aplinkos mi-
nistras S. Gentvilas.

Antroje dalyje pranešimus skaitė 
LMSA pirmininkas dr. A. Gaižutis „Miš-
kų savininkų veiklos aktualijos, iššūkiai 
ir spręstinos problemos“, UAB „Juode-
liai“ pirkimo ir tiekimo skyriaus direk-
torius Gediminas Lastauskas pristatė 
medienos rinkos dabartį ir perspektyvas 
Lietuvos privačiuose miškuose, o BALT-
POOL prekybos skyriaus vadovas Vai-
dotas Jonutis analizavo medienos rinkos 
tendencijas Baltijos šalyse. 

Konferencijos pabaigoje apskrito-
jo stalo diskusijoje dalyvavo ir į klau-
simus atsakinėjo V. Jonutis, N. Kups-
taitis, K. Šiaulys, M. Kasmauskis, G. 
Lastauskas, A. Gaižutis. 

Konferencijos dalyvius sveikino Seimo AAK 
pirmininkė A. Gedvilienė

Padėka miško valdų vertintojams

Apskritojo stalo diskusija
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Horizontaliai: 7. Dekoratyvinis medis gražiais šluoteliniais 
žiedais, dygliuotais vaisiais. 8. Moteriškas vardas ir augalas tuo 
pačiu vardu. 9. Viršutinis beržo žievės sluoksnis. 11. Tam tikri 
sprogstamieji užtaisai, kasami į žemę, leidžiami į vandenį. 12. De-
koro elementas – augalų lapų, žiedų, vaisių pynė, kuri kabinama už 
galų ir puslankiu nusvira žemyn. 15. Vienmetis stipraus mėtų kvapo 
žolinis augalas. 18. Kūčių patiekalo – pyragėlių pagrindinis įdaro in-
gredientas. 19. Daugiametis pupinių šeimos invazinis augalas. 20. 
Stiprus, plėšrus vanagų šeimos paukštis, kuris dažnai vaizduojamas 
valstybių herbuose. 21. Lietuvos miškų plėšrūnas, bendruome-
ninis gyvūnas, labiausiai prisitaikęs gyventi grupėje (gaujoje). 24. 
Daugiametis šakniastiebinis žolinis augalas ar puskrūmis, kurio 
lapai paprasti, lygiu pakraščiu, o kartais dantyti. 26. Perintis, mig-
ruojantis ir liekantis žiemoti plėšrus Lietuvos paukštis. 27. Sniego 
sąnašos, susidariusios dėl stipraus vėjo per sniego audras. 31. Žiemą 
labiausiai pastebimi raudongūžiai paukščiai. 33. Mažas arklys. 34. 
Bukinių šeimos lapus metantis medis, turintis ploną lygią žievę. 35. 
Erškėtinių šeimos plaukuotas, vaistinis pievų ir miškų augalas. 36. 
Uolaskėlinių šeimos laukinis ir kultūrinis, dygliuotas uogakrūmis.
Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

1. Tai vienmetis, nedidelis, 2–10 cm aukščio efemerinis augalas, auga 
drėgnose (laikinai užliejamose) nedidelėse vandens telkinių pakrančių, 
laukų, ganyklų, keliukų lomose. 2. Cheminis periodinės elementų lentelės 
elementas, žymimas Y, eilės numeris 39. 3. Žema aplinkos temperatūra ar 
žmogaus pojūtis, kai žmogus jaučia aplinkos pokyčius. 4. Plėšrus naktinis 
paukštis. 5. Įprastas mūsų krašto laukinis ir naminis paukštis. 6. Lietuvos 
medžių rūšis, kurios šiaurinė paplitimo riba driekiasi per Elektrėnus, Kauną, 
Raseinius, Kelmę, Rietavą, Skuodą. 10. Laukinis ilgaausis graužikas. 13. 40-
as pagal dydį pietinio pusrutulio žvaigždynas ir zodiako ženklas tuo pačiu 
pavadinimu. 14. Jo vardu pavadintas kalendorius sukurtas tam, kad išspręstų 
Julijaus kalendoriaus netikslumą. 16. Nevalgomas gleivingas grybas, augantis 
ant pūvančios medienos, lapų, žolių stiebų, spyglių. 17. Žvirblio dydžio žalias 
paukštis su geltonomis sparno pakraščio ir uodegos kraštų plunksnelėmis. 
22. Nemažas drugys, kurio kiekvienas sparnas su stambia akine dėme. 23. 
„Burnojantis“ augalas. 25. Vaismedis ar vaiskrūmis, kurio vaisiai panašūs į 
citrinas. 28. Atskira sniego žvaigždutė, sniego kąsnelis sningant. 29. Parkų 
ir miškų spygliuotis rausvai ruda žieve, kūgiška laja, įstrižai kylančiomis 
šakomis. 30. Varpinių šeimos vertingas pašarinis „visgantis“ augalas. 32. Vie-
nas mažiausių ir žvitriausių varninių šeimos paukščių, ištikimas žmogaus kai-
mynas, bekraudamas lizdus dažnai užkemša kaminus.
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” Nr. 11, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Pintainė. 2. Etika. 3. Planas. 4. Kuoklė. 5. Dašis. 6. Snaputis. 10. Akenis. 13. Lapkritis. 14. Durnaropė. 16. Sakalas. 17. Kikilis. 22. Meldas. 23. Šunpetrė. 25. Avižuolė. 

28. Avietė. 29. Lizdas. 30. Mauda. 32. Guotė. Horizontaliai: 7. Piktžolė. 8. Buožainė. 9. Stoka. 11. Liepa. 12. Bandkielė. 15. Snapas. 18. Suopis. 19. Dagilis. 20. Krokas. 21. Šienas. 24. 
Lapenis. 26. Duonis. 27. Spalva. 31. Svarainis. 33. Kežas. 34. Dubuo. 35. Tridantė. 36. Daratėlė.  
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Kuo toliau tuo aiškiau matau, kad 
Kalėdos ne šventė, o būsena. To-
kia, kur senovinėse atvirutėse 

piešiama kaip tobula harmonija: elegan-
cija, ramuma, grožis, šiluma, šeima, gausa, 
vaikystė, stebuklai ir dar tas, kažkas, labai 
jaukaus. Turbūt tai viltis, tikėjimas, nuojauta. 
Taip, nuojauta! Kad galop – viskas bus gerai!

Lietuviškos Kalėdos kvepia eglutės ža-
luma, kūčiukais, aguonpieniu, džiovintais ba-
ravykais ir silke. Dar dvelkia artimųjų šiluma, 
prisiminimais, persivalgymu ir draugišku 
Kalėdų ryto laukimu. O prie Afrikos krantų 
esančiuose Kanaruose – kiti privalumai. Čia 
saulė, pliažas ir vandenynas priglaudžia nuo 
snieguotų švenčių pabėgusius europiečius. 

La Palmoje Kalėdos matosi ir jaučiasi 
daugiausia tik vakare, kai sutemsta. Gau-
sioje salos žalumoje, dėl kurios ji ir tituluo-
jama amžinojo pavasario buveine, sunku 
išlaikyti žiemiškos pasakos dvasią. Tačiau 
sutemus visose gatvėse atgyja tikra šventinė 
nuotaika. Gatvės suspindi gausia šviesų iliu-
minacija, miestelių aikštėse užsidega vie-
linių kalėdinių eglių šviesos, o jų viršūnių 
žvaigždės matomos net kitame kaime. Į 
gatves, tarsi iš niekur, sušoka vieliniai švy-
tintys kupranugariai, briedžiai, kiškučiai, 
nykštukai, suskamba varpeliai. Net gatvėse 
vaikščiojančių žmonių veiduose spindi Ka-
lėdos, o lūpose nenutyla Feliz Navidad! 
(Laimingų Kalėdų – isp.).

Nors dekoracijos matosi tik naktį, tačiau 
Kalėdų laukimas La Palmoje – labai gražus! 
Visą savaitę, nuo vėlyvo vakaro iki paryčių 
gatvėse groja ir dainuoja Kalėdinės muzikos 
grupės, vadinamos Divinos (dieviškas – isp.). 
Kalėdinės giesmės, kanariškos melodijos 
apie gėlėse gimsiantį kūdikėlį, apie šokančius 
piemenis, apie mergelę su visais jos vardais. 
Dvidešimt ketvirtosios, tradicinių lietuviškų 
Kūčių vakarą La Palmoje – šeimos vakarienė 
namuose ir tuomet – visi vėl išeina į gatves 

klausytis muzikos, lankyti draugų. Vidurnaktį 
– Gaidžio mišios! (Matyt, piemenėliai dar 
šoka kalnuose!)

Prakartėlės čia taip pat labai madingos. 
Kiekviena seniūnija kultūros namuose ar 
miesto aikštėje sukuria savo miesto maketą. Jis 
nebūtinai bus kalėdinis, žiemiškas, šventiškas. 
Dažniausiai tai bus tikri jo statiniai, aikštė, 
bažnyčia, žinomos žmonių lankomos vietos, 
gyvenamieji namai, daržai, o kažkur sulip-
dytame kalne, oloje, ožkas ganančių piemenų 
būryje bus ir šventoji šeimyna.

Ar dėl besniegės žiemos, ar dėl susiklos-
čiusių tradicijų, į šią salą daugiau nei Kalėdos 
mėgsta užsukti trys Karaliai. Jie iš Afri-
kos, praktiškai – kaimynai.  Trijų Karalių 
šventei ruošiasi visi, nes karaliai atvyksta 
pompastiškai, su gausiomis dovanomis. Su 
tomis pačiomis, kurias kitur paslapčia išdalina 
Kalėdų senelis.  O Karalių atėjimui palmerų 
namuose ruošdavosi labai rūpestingai. Kam-
baryje, iš vakaro, būdavo padėta po batą, kad 
jie žinotų kur kieno dovanas sudėti. Tuomet 
būtinai padėdavo ant stalelio sausainių, kad jie 
pasivaišintų, o lauke prie durų – salotų lapų, 
karalių kupranugariams pagraužti! 

Tarpušventyje iki sausio šeštosios gatvėse 
vyksta teatralizuotos karalių šventės – spalvin-
gos procesijos. Išsipuošę karaliai sukviesdavo 
didžiulius būrius miestelėnų ir svečių. Kartą 
ir aš norėjau pamatyti šią Trijų Karalių šventę 
gatvėje. Kur ten! Per vaikų ir jų tėvų minią 
nueiti iki jų buvo sunku! Visi norėjo su jais nusi-
fotografuoti, kas nespėjo išsiųsti – įteikti laišką 
gyvai. Tikra Karališka misterija! 

kalėdų 
aromatas 
juntamas 
ir Afrikoje
Eglė mankEvičiEnėKanarų stiliaus prakartėlė
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Tad nepriėjus iki jų, anuokart nusprendžiau pasivaikščioti 
po prakartėlę! Tai grožis! Tai visas apylinkių maketas! Pasak 
vietinių, vat anksčiau, tai ji buvusi tris ar penkis kartus didesnė! 
Nulipdytame mieste ir bažnyčia bei procesija, miestelėnai dirba 
savo ūkiuose, čia ir vaisių derlių renkantys darbininkai, ant 
suolelio besišnekučiuojančios moterys, prie ugnies istorijas pasa-
kojantys piemenys su ožkų banda, šventoji šeimyna su Kūdikėliu 
ir išdidžiai ant kupranugarių jų aplankyti jojantys Trys Karaliai! 

Sakote, kokios Kalėdos, kai pasaulis eina iš proto bei verčiasi 
aukštyn kojomis? Tikrai, kaip koks smėlio laikrodis! Bet jei 
pažvelgti iš žvaigždžių aukščio, o tai dar aukščiau nei iš paukščio 
skrydžio, pamatytume, jog esame viena koja ant naujosios epo-
chos slenksčio. Laikmečio, kai sena nebeveikia, o naujo dar ne-
pažįstame. Net žvaigždės spindi kitaip ir prašo žmonijos kuo 
dažniau pažvelgti į jas ir klausyti savo širdies. Ten dabar atsiveria 
visos paslaptys, ten dabar atgimsta naujasis Kristus. 

Tebūnie Kalėdos šiandien bus tas gelbėjimosi lapas! To-
kios tikros, su daug vilties, su daug pasitikėjimo. Kalėdos be 
baimių. Tokios, kokias kievienas jaučiame savo širdyje ir nuo 
kurių gera. Nes pasaulis vistiek apsivers, jam atėjo laikas. Ne-
svarbu į kurią pusę jį įsiubuosime savo skirtumais. Svarbūs 
tik mūsų pačių pasirinkimai, nes tokiame pasirinktame pa-
saulyje ir gyvensime. 

Kalėdos visada yra naujo gimimas, artumas, šiluma, šviesa, 
susikaupimas prieš šuolį, tamsa prieš nušvintant. Ir nesvarbu 
kur esi. Tai vyksta viduje ir spinduliuoja į aplinką. Kalėdos šir-
dyje turėtų apsigyventi nuolat ir pasireikšti noru gyventi savo 
gyvenimą taip, kaip galėtum geriausiai. Tokį, kokio nori! Svajoti 
ir siekti užsibrėžtų tikslų, dovanoti dovanas ir džiaugtis priimant 
jas bei dėkoti. Kasdien. Nes didžiausia dovana ir Kalėdų paslaptis 
– ši akimirka. Dabartis. 

Trys Karaliai vistiek ateis, nors jiems ir uždrausta vaikščioti, 
reikalaujama pasų, testų, mėginama atbaidyti baudomis. Juk tiek 
bebaimių širdžių jais tiki ir jų laukia. Nežinau ką rasiu šiemet prie 
savo bato – tiek patirčių laukia. Tačiau jau šiandien džiaugiuosi, 
galėdama pažinti tolimų salų kultūrą, tradicijas, nuostabią ir 
paslaptingą La Palmą bei apie tai papasakoti kitiems. 

atradimai

Trys Karaliai žingsniuoja miesto gatvėmis

Procesija

Moterų darbai ir rūpesčiaiSalos globėjos Nieves vardu pavadinta bažnyčia. Tikrovėje ji tokia pati
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jonas
daniulis
1928 04 12 – 2021 12 11
Netekome senosios kartos miškininko... Eidamas 94-uosius metus 

mirė Jonas Daniulis – miškotvarkininkas, mokslininkas, pedagogas.
Jonas Daniulis gimė 1928 m. balandžio 12 dieną Sedoje. Tėvas Pet-

ras Daniulis buvo 1919-1922 m. Lietuvos kovų už nepriklausomybę 
dalyvis, puskarininkis, vėliau dirbęs policininku. Mama Anastazija 
Dargytė – pradinių klasių mokytoja. Tėvą kilnojant į naujas paskyrimo 
vietas, Jonas nuo 1934 m. lankė Sedos pradinę mokyklą, vėliau Viekšnių 
progimnaziją, 1939-1941 m. – Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gim-
naziją. Kiek vėliau grįžo atgal į gimtinę. Mažeikių gimnazijoje 1944 m. 
baigęs septynias klases, mokėsi Telšių mokytojų seminarijoje, kurioje 
1945 m. pavasarį gavo jos baigimo atestatą. Įsidarbino vienoje Vilniaus 
miesto pradžios mokykloje mokytoju.

Pagal tuometinius nuostatus turintiems mokytojo diplomą buvo 
galima siekti tik pedagoginio aukštojo išsilavinimo, todėl J. Daniulis 1945 
m. rugsėjį pradėjo studijas Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos 
fakultete. Po sėkmingai užbaigto pirmo semestro atsirado galimybė perei-
ti į Miškų fakultetą ir įgyvendinti nuo seno turėtą norą tapti miškininku. 
Tokiam pasirinkimui turėjo įtakos artimo giminaičio miškininko Petro 
Gaigalo pavyzdys. P. Gaigalas buvo Dotnuvos žemės ūkio technikumo 
miškininkystės skyriaus 1-osios laidos absolventas, dirbo miškotvarkoje, 
vokiečių okupacijos metais Kenos miškų urėdu, Mažeikių urėdo pavaduo-
toju. 1945 metais buvo suimtas, nuteistas katorgos darbams ir tais pačiais 

metais mirė Karagandos lageriuose. J. Daniulis dažnai jį lankyda-
vo, pirmos sovietinės okupacijos metais gyveno jo šeimoje, todėl 
miškininko darbas jam buvo žinomas ir labai patiko. 

Tačiau tolesnes studijas slėgė įtampa dėl tėvo arešto ir 
tremties. J. Daniulis su pora panašaus likimo draugų gavę lei-
dimus, 1948 m. išvyko tęsti studijų į Leningrado Miškų tech-
nikos akademiją. Joje dėstė garsūs profesoriai, turėję ir senosios 
rusų inteligentijos žavesio. 1950 m. pavasarį, skirstant diplo-
mantus į darbo vietas, Jonas pasiprašė į tuometinį Leningrado 
aerofotomiškotvarkos trestą, nes grįžti į Lietuvą buvo rizikinga. 
Ir pasirinktai miškotvarkininko specialybei liko ištikimas visą 
savo gyvenimą.

Nuo 1950 iki 1953 metų taksavo Tolimųjų Rytų, Užbaikalės 
ir Totorijos miškus, po to iki 1960 m. buvo miškotvarkos būrio 
vedėju bei projektų autoriumi Uralo, Sibiro, Vologdos, Čitos, 
Archangelsko sričių, Komi ir Karelijos respublikų bei Kolos pu-
siasalio miškuose. 

Amnestavus 1955 m. tėvą ir jam grįžus iš tremties, J. Daniulis 
1960 m. gruodį grįžo į Lietuvą ir įsidarbino miškotvarkos įmonėje 
vyriausiuoju inžinieriumi. Bet dėl vietinio saugumo priekabiavi-
mo, 1961 m. vėl turėjo grįžti į Leningradą, kur tęsė miškotvarkos 
projektų autoriaus darbą Šiaurės vakarų miškotvarkos įmonėje. 
Parengė 7 miškotvarkos projektus miškų ūkiams Vologdos, 
Čitos, Irkutsko, Naugardo ir Leningrado srityse.

Nuo 1966 m. J. Daniulis pasuko į mokslinį darbą ir iki 1972 
m. dirbo mokslinės grupės, tyrinėjusios aerofotonuotraukų 
panaudojimo miškotvarkoje klausimus, vadovu. 1969 m. apgy-
nė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją. 1972-1989 m. J. Da-
niulis dirbo tuometinio Visasąjunginio susivienijimo „Miško 
projektas“ mokslinių tyrimų filialo distancinių metodų labora-
torijos vedėju.

Pagrindinė J. Daniulio mokslinio darbo kryptis – aero ir 
kosminės nuotraukų panaudojimas miškų resursų tyrimams, 
inventorizacijai ir kartografijai. Jonas Daniulis originalios aero-
nuotraukų bei kosminių nuotraukų dešifravimo metodikos ir 
viso komplekso miško inventorizacijos, kartografavimo meto-
dikų ir technologijų autorius. Mokslinių tyrimų rezultatai 
išdėstyti 3 kolektyvinėse monografijose, apie 80 mokslinių 
straipsnių, konferencijų pranešimuose, kartu su bendradarbiais 
parašytame vadovėlyje „Miškų aeofotonuotrauka ir aviacija“ 
(rusų k.), buvusioje Liaudies ūkio laimėjimų parodoje įvertinti 1 
aukso ir 3 bronzos medaliais, apdovanotas Kosmonautikos fede-
racijos medaliu. 

Nuo 1968 m. J. Daniulis kviestas į Leningrado miško technikos 
akademiją dėstyti nuotolinių metodų miškų inventorizacijoje prin-
cipus, nuo 1975 m. dirbo antraeilėse pareigose, 1989 m. jam suteik-
tas docento vardas, tais pačiais metais už nuopelnus miškotvarkai 
suteiktas Rusijos Federacijos nusipelniusio miškininko vardas.

Savotiškoje tremtyje išbuvęs 43 metus, J. Daniulis 1989 m. 
grįžo į laisvėjančią Lietuvą visam laikui. Nuo 1990 m. dirbo 
tuometinės LŽŪA miškotvarkos katedros moksliniu bendradar-
biu, 1991-1994 m. – Lietuvos valstybinėje geodezijos ir kartografi-
jos tarnyboje  vyriausiuoju specialistu ir tuo pat metu antraeilėse 
pareigose – miškotvarkos katedros dėstytoju. Miškotvarkos ka-
tedra 1994 m. tapo pagrindine darbo vieta, iš pradžių docento, 
o nuo 2000 m. – profesoriaus pareigose. Paruošė originalų 
vadovėlį „Aerofotometodai: aerofotonuotraukų dešifravimas“, 
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skirtą ne tik miškų mokslų, bet ir žemės 
ūkio bei geodezijos specialybių studentams 
(1998). Be pedagoginio darbo J. Daniulis 
tęsė mokslinio tyrimo darbus distancinių 
metodų panaudojimo miškų ūkyje bei miš-
kotvarkos projektavimo klausimais. Nors 
Lietuvos miškotvarka iki nepriklausomybės 
atkūrimo nustatydavo tiek turinio, tiek ir 
plėtros standartus visai didžiulei teritorijai 
į rytus, tačiau darbai, susiję su distancinių 
metodų panaudojimu, buvo daugiau atsi-
tiktinio pobūdžio, dažniausia diplominio 
darbo lygmens. Jonui grįžus į tėvynę jie tapo 
žymiai reikšmingesni teoriniu ir praktiniu 
požiūriu. J. Daniulis 1990 metais pasiūlo 
distancinio tyrimo metodais pagrįstą miškų 
būklės monitoringo sistemą, skirtą taikyti 
intensyvaus miško ūkio sąlygomis, kurios 
pagrindiniai komponentai neprarado aktua-
lumo ir šiuo metu. Būtent Jis supažindino Lie-
tuvos miškininkus su nauju mokslu ir tech-
nologija – geografinėmis informacinėmis 
sistemomis (GIS), be kurių šiandien sun-

kiai įsivaizduojama tiek miškotvarka, tiek 
miškininkystė. J. Daniulis buvo vienas iš 
pagrindinių iniciatorių ir vykdytojų 1993-
1994 metais Miškotvarkos instituto kartu 
su LŽŪU Miškotvarkos katedra vykdytų 
darbų, kuriuos galima traktuoti kaip at-
spirties tašką GIS technologijoms diegti bei 
aerometodams vystyti. Čia turima omenyje 
specializuoto miškų aerofotografavimo 
naudojant Lietuvos pajėgumus bandymus, 
ortofotoplanų pagaminimą ir naudojimą 
kaip miškotvarkos planinės-kartografinės 
medžiagos pagrindą, naujoviškus spren-
dimus sklypinėje miškų inventorizacijoje, 
vedusius prie vienų iš pirmųjų Lietuvoje 
skaitmeninių GIS duomenų bazių sudary-
mo tuometinės Ukmergės miškų urėdijos 
Kernavės ir Žaliosios girininkijose. Vėliau 
J. Daniulis domėjosi progresyviais miško 
naudojimo apimties nustatymo pagal 
medynų prieaugį metodais, įgalinančiais 
geriau užtikrinti miškininkavimo tvarumą 
besikeičiančiomis sąlygomis. 

2003 m. rugsėjo 1 d. J. Daniulis savo noru 
baigė 53 metus trukusią tarnybą miškams 
ir tapo pensininku. Parašė atsiminimus 
„Tėvynė taigoje“, kuriuose apžvelgia visą 
gyvenimo ir darbo kelią. Autorius neieškojo 
rėmėjų juos išleisti,  rankraštį atidavė LMA  
Vrublevskių bibliotekai.

Kasdieniniame gyvenime Jonas buvo 
paprastas, kuklus ir draugiškas, visuomet 
geranoriškai nusiteikęs paaiškinti, patarti. 
Malonu su Juo buvo pasvarstyti ir miško 
mokslų bei miškotvarkos praktikos klau-
simus, nuolat besikeičiančio mūsų gyvenimo 
reiškinius. 

Gruodžio 16 d. būrelis buvusių bendra-
darbių, mokinių palydėjo Joną Daniulį į 
Amžinojo poilsio vietą Vilniaus Rokantiškių 
kapinėse, kur ilsisi Jo tėvas, motina ir sesuo.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui 
Petrui, dukrai Lenai, marčiai Virginijai, anū-
kams Jonui ir Dovilei, kitiems artimiesiems.

Buvę bendradarbiai, mokiniai, bičiuliai



28       2021  gruodis

mEdžiokLė

2828

-

Žodis 
sKaitytojui

28       2021  gruodis

Paskutinio Advento sekmadienio rytas. Sėdžiu prie lango. 
Skamba įkyri muzika – stambūs lietaus lašai monotoniškai 
barbena į palangę. Už lango berže tupi kuosa. Kuosa stebi mane 
ir laukia, kada pasitrauksiu. Tyko progos pripult prie zylėms 
ir žvirbliams šalia lango pakabinto lesalo. Aš stebiu kuosą ir 
naršau pasaulinį voratinklį WWW. Monotniška lietaus lašų 
muzika kartu su internetu veikia, kaip lengvųjų narkotikų ir 
silpnųjų alkoholinių gėrimų kokteilis. Plika galva pradeda gim-
dyti plaukuotas mintis.

Tradiciškai (esu visiškai tradicinis) pradedu nuo nacionalinės 
sporto šakos Nr. 1. Mūsų pažibos anapus Atlanto ir vėl nepasi-
šiukšlino. Smagu. Bet neramu, kad jie vis rečiau mėto į krepšį. 
Skaitau: „Gausiai taškus vertęs J. Valančiūnas...“. Dar neramiau, 
kad net ir pradėjus taškus vartyti, mūsų žvaigždėms vis tiek toli 
šaukia iki amerikonų. Skaitau dar: „Curry šėlsmas – sukratė 
40 taškų...“. Alio, NBA žvaigždžių kalvės! Metas pradėti ruošti 
vertėjus ir kratytuvus.

Brūkšteliu per išmaniojo ekranėlį ir iš NBA neriu tiesiai į 
Clupea harengus karalystę. Silkė pataluose, silkė po patalais, 
silkė ant patalų, silkė prie patalų, silkė su patalais, silkė be 
patalų... Ir staiga man nušvinta! Velniop gruodį! Koks dar gruo-
dis, kai aplink gruodo nė su žiburiu nerasi. Keiskim gruodį sil-
kium. Kalba turi būti gyva!

Štiš, bjaurybe! Užsisvajojau, o kuosa jau ant zylių lesalo ku-
kulio joja.

Malonaus nesenstančios klasikos skaitymo.
Gruodo ir sniego žiemą, žibuoklių ir lakštingalų pavasarį, 

saulės ir šilumos vasarą, obuolių ir grybų rudenį, ramių ir 
eilinių 2022-ųjų!-

Eugenijus TIjUŠAS

P.S. Nežinantiems: NBA – amerikoniška LKL versija, Cur-
ry – jų megažvaigždė, Clupea harengus – atlantinė silkė arba 
lietuviška amerikoniško kalakuto versija.

Geriausis žvėrų sekimui laikas yra žiema, kada visa žemė ap-
dengta sniegu. Šis baltas apsiaustas daug pasako ir parodo, 
kas tik iš jo moka skaityti.

Dauguma mūsų žvėrių, ypač plėšrieji, naktimis ir tegyvena – 
ieško maisto. Dieną sotūs būdami ilsisi, miega, o kaip tik sutemsta, jie 
pradeda savo medžioklę. Taigi ramus rytas, ypač jei sniegas prieš dieną 
nustojo snigęs, yra pats tinkamiausis sekimo laikas. Miškas tada būna 
išmargintas visokiais pėdais įvairiomis kryptimis. Prityrusi akis lengvai 
atskiria: nedidokus, viena eilute nuosagstytus, grakščius laputės pėdus; 
nors ir viena eile išmėtytus, bet visai nuvyžotus stambius vilko pėdus; 
kryžmai išbarstytus šokinėjančio zuikelio ilgakoje; nors ir kaip šokinėja 
mėto stirnelė, visvien neįstengia paslėpti sniege savo dviejų nagučių. 
Žinoma, nesuskaityti tos daugybės pėdsakų, kurie lieka iš nakties, bet 
dažnai būna svarbu ir net reikalinga nustatyti, kokio žvėrių skaičiaus 
tie pėdai palikti. Pavyzdžiui, laputė per naktį labai daug „apsiuva“; ji 
kartais viena skersai ir išilgai miškelį ir išraižo. Čia labai svarbu ir nela-
bai aiškiuose pėdsakuose nustatyti žvėries kryptį. Šiam reikia atydžiai 
apžiūrėti pėdą. Žvėris kaldama koją, ypač puriame sniege, iškelia sniego 
žiupsnį ir išberia į priekį smailaus kampo pavidalu, kurio viršūnė, lyg 
vilyčia, rodo žvėries kryptį. Statydama koją žvėris ne iš karto padaro 
duobę – pėdą, bet prieš ją išverčia sniege vagutę, kuri į priekį (bėgimo 
kryptimi) vis platėja ir gilėja. Mat, žvėris koją ne visai statmenai žemėn 
stato, o truputį į priekį, kitaip ir žingsnio nebūtų. Žvėris koją statydama 
pėdą sniege priešakinėje daly palieka statesne negu kaldama. Žinoma, 
jei nagų atspaudos būna žymios, tada uždavinys žymiai palengvėja.

Pažinus pėdą, nustačius žvėries bėgimo kryptį pasirinktame plote, 
belieka nustatyti tik žvėrių skaičių. Einant aplink pasirinktą plotą, 
suskaitomas žvėrių įbėgimų (pėdų) ir išbėginių skaičius. Jų skirtumas 
duos uždavinio atsaką. Pavyzdžiui, Turžėnų miške eigulis apėjęs kv. 
1, 12, ir 13 rado vienuolika lapės pėdsakų vedančių į tuos kvartalus, 
o išbėgta tik 8, vadinasi tame plote tuo momentu buvo 3 lapės. Nors 
pėdų yra ir daugiau, bet tai, žinoma, nereiškia, kad būtinai daugiau ir 
lapių turėjo būti, galėjo ir nebūti, o tos 3 lapės plačiai bėgiojo iš kvartalo 
į kvartalą. Tuo pačiu laiku kituose kvartaluose kaimynai eiguliai padaro 
tą patį. Visus šiuos davinius suvedus, gaunami patikimi daviniai atskiro 
miško ar atskiros girininkijos žvėrių skaičius.

Pėdos: a. bėgančio kiškio, b. šuoliais bėgančio kiškio, c. lapės, d. voverės, e. ežio, 
f. žiurkės, g. medžiuose gyv. pelės, h. ant žemės gyv. pelės, k. einančios stirnos ar 

briedžio, 1. bėgančios s. ar b., m. katės, n lapės, o. šunies, p. vilko.
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Gali kilti klausimas, o kaip atskirti iš 
pėdų kiškius pilkąjį nuo baltojo. Čia jau sun-
kiau. Daroma šitaip: pavyzdžiui, kokiame 
nors plote rasta 15 kiškių; ankstyvesnėse 
medžioklėse pastebėta, kad iš 5 išvarytų 
kiškių buvo tik 1 baltas; iš to tenka spėti, kad 
esant tokiam pat sąstatui ir čia iš 15-kos bus 
3 balti, o 12 pilkų. Eiguliai tai spėja dar iš to, 
kiek eidami pakelia pilkų ir kiek baltų kiškių 
ir iš to daro išvadas.

Paukščių sekimas jau sunkesnis. Jų 
pėdsakais nėr ko daug pasitikėti, ir ne visi 
ant žemės nusileidžia, o sparnai nepalie-
ka jokių žymių. Čia tinka tik stebėjimai. 
Pavyzdžiui, tetervinus galima apytiksliai 
suskaityti tupinčius žiemą beržuose. Jerubių 
skaičius nustatomas laike medžioklės ir ki-
tais stebėjimais. Tuo remiantis paskui nus-
tatomas skaičius ir kitiems plotams.

Žvėrių registravimo pavyzdį papasa-
kojo kartą vienas eigulys. „Sniegui šviežiai 
iškritus girininkas įsakė suskaityti visus 
mano eiguvoj esančius žvėris. Ankstį rytą, 
tik prašvitus, iš vakaro pasnigus, einu per 
eiguvą. Mano eiguva eina siauru ilgu ruožu. 
Niekad per 25 metus pas save nesu sutikęs 
briedžio; vilkas atbėga, bet neapsinakvoja. 
Brendu šviežiu sniegu, kramtau iš terbos 
virtas pupas ir žirnius, mat, buvo adventas. 
Mažai esu mokytas, o „ritmetikos“ ir vaiku 
būdamas nemėgau, tai kam man čia galvą 
varginti, visvien suklysiu. Pamatau stirnos 

įbėgta į mano eiguvą – imu iš terbos pupą ir 
dedu į dešinę kišenę, pamatau lapukės įbėgtą 
į mano eiguvą, dedu į dešinę kišenę žirnį. 
Radau tos lapės iš mano eiguvos išbėgta 
dedu žirnį kairėn kišenėn. Jei randu kitokių 
žvėrelių, tai eglės šakutė pažymi kiškį, pušies 
– kiaunę ir kt. Apėjęs aplink visą eiguvą skai-
tau žirnius ir pupas skyrium kairėje kišenėje 
ir skyrium dešinėje. Randu po lygų skaičių 
abejose kišenėse – suvalgau, o kas lieka 
dešinėje – tai mano ganomi gyvulėliai“.

Bendrai žvėrių sekimas, jų stebėjimas 
yra įdomus darbas. Miškininkas būdamas 
nuolat miške viską mato, ir jei tą registruotų, 
daug įdomios medžiagos surinktų. Seniems 
eiguliams tas darbas visai savas. Reiktų, kad 
jie ir jaunesniuosius pamokytų ir kad, tuo 
būdu, visi mokėtų suskaityti ir žinotų, kas 
jam pavestame plote randasi. Tik tada jis 
gali būt geras girios prižiūrėtojas. Tas pats 
tinka ir girininkams. Ir bendrai kiekvienas 
miškininkas turi būti gamtos mylėtojas.

Stirnos – gražiausieji miško gyventojai
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kaip sekti 
laukinius žvėris ir paukščius
juozas soKas
„Mūsų girios“, 1932 m., Nr. 1(15), 32-34 p. 
(Kalba netaisyta)
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Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) direktorius Man-

tas Staškevičius gruodžio 17 d. susitiko su Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) 
pirmininku Virginijumi Kantausku ir direkto-
riumi Laimonu Daukša. Susitikime pristatyta 
afrikinio kiaulių maro (AKM) Lietuvoje situa-
cija, VMVT ir medžiotojų vaidmuo valdant 
šią ligą ir įgyvendinant užkrečiamųjų ligų 
kontrolės priemones laukinėje faunoje.

Susitikime pasidžiaugta, kad šie metai gali 
būti istoriniai po 2014-ųjų, kuomet nenustato-
mas nei vienas AKM protrūkis kiaulių laiky-
mo vietose. Vis tik išsakytas susirūpinimas, 
kad šiemet AKM virusas šernų populiacijoje 
labai greitai išplito tarp savivaldybių – nuo 
dviejų 2021 m. pradžioje iki 15-os savivaldybių 
metų pabaigai.

Stebint AKM plitimo spartą ir fiksuojant 
augančią šernų populiaciją, galima progno-
zuoti, kad ateinančiais metais AKM dar la-
biau plis ir tikėtinas 2017–2018 m. scenarijus, 
kai šis virusas itin gausiai buvo nustatomas 

laukinėje faunoje (daugiau kaip 2,7 tūkst. 
vietų beveik 5,5 tūkst. šernų) ir buvo patekęs 
net į kelioliką šalies kiaulių ūkių.

„AKM suvaldant laukinėje faunoje, bū-
tinas atsakingas medžiotojų požiūris į šios 
užkrečiamosios ligos kontrolę ir nustatytų 
reikalavimų laikymąsi“, – sakė VMVT vado-
vas Mantas Staškevičius, kartu pabrėždamas 
būtinumą toliau tinkamai vykdyti AKM 
ligos likvidavimo priemones bei siekti, kad 
šernų populiacija nedidėtų. Priešingu atveju, 
anot jo, neišvengiamos didžiulės ekonominės 
problemos, jeigu ligos užkratas patektų į 
kiaulininkystės ūkius. Protrūkio atveju ne-
mažų finansinių nuostolių patirtų ne tik 
susirgusių kiaulių laikytojas, bet ir aplinki-
niai kiaulių ūkiai, ir valstybė, nes dėl AKM 
židinių iš užkrėsto regiono arba visos šalies 
sustotų prekyba ne tik ES viduje, tačiau ir su 
ne ES šalimis. Visuomenė AKM pasekmes 
taip pat jaučia per kintančias kiaulienos kai-
nas, kurioms įtakos turi vienoje ar kitoje 
užsienio šalyje pasireiškiantis AKM. 

Susitikime dar kartą pabrėžta, kad nuo 
AKM nėra nei vaistų, nei vakcinos ir ši už-
krečiamoji liga Lietuvoje vis dar plinta per 
šernus. Anot veterinarijos specialistų, šernai 
imuniteto neįgyja, šia liga neperserga, nors to-
kia nuomonė ir vyrauja tarp dalies medžiotojų. 
Kontaktą su AKM virusu turėję šernai nugaiš, 
todėl nereikėtų dėti vilčių į šernų populiaci-
jos atkūrimą iki kokia ji buvo iki pasireiškiant 
AKM. Auginant populiaciją, didėja ir AKM 
jautrių gyvūnų skaičius, tad ir rizika pakar-
totiniam AKM užnešimui išauga. 

VMVT atstovai priminė Kretingos ir 
Skuodo rajonų savivaldybių pavyzdžius, 
kur AKM buvo nustatytas šių metų rugsėjo 
mėnesį. Iki šios dienos šiose teritorijose rasta 
net 180 nuo AKM virusio nugaišusių šernų. 
Stebint tokį spartų viruso plitimą, kiekvienas 
Lietuvos medžioklės plotų naudotojas priva-
lo įsivertinti AKM patekimo į jo ploto vienetą 
riziką ir būti pasirengęs saugiai surinkti bei 
naikinti gaišenas. 

VMVT inf.

Aptarta afrikinio kiaulių maro situacija
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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

ATRASK
HUSQVARNA
GERIAUSIAI DARBO DIENAI


