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Vasario 1 d. Lietuvos gamtininkų organizacijos ir specialistai iš įvairių gamtinių institucijų
paskelbė 2022 m. rūšių dešimtuką. Ši tradicija, kuri
skatina geriau pažinti biologinę įvairovę ir ją saugoti, mūsų šalyje gyvuoja ketvirtus metus.
Šių metų organizmais išrinkti paprastasis
amalas, smiltyninis gyslotis, riestalapė raguotė,
sklaidžioji vaškaplutė, rudagalvė antis, prožirninė
kuprotoji cikada, gyvavedis driežas, paprastasis kūjagalvis, raštuotasis lūšiavoris bei tamsusis šeškas.
Lietuvoje gyvena daugiau nei 30 tūkst. skirtingų sistematinių grupių organizmų rūšių, nuo
plika akimi neįžiūrimų iki pačių stambiausių. Vienos žinomos kiekvienam, kitos – paslaptingos savo
gyvenimo būdu, nepažintos, nors nebūtinai retos
arba saugomos.
Metų organizmai renkami visame pasaulyje.
Kaimyninėse valstybėse (Latvijoje, Estijoje) gamtininkų organizacijos kasmet skelbia metų organizmų
rūšis. Populiarus ir visuomenės tiesioginis dalyvavimas kaupiant duomenis apie metų rūšis piliečių
mokslo projektuose.
Vasario 1 d. Lietuvos mokinių rašinių ir piešinių
konkurso „Kodėl aš noriu būti miškininku“ dalyvių
darbų paroda pasiekė LR Seimą. Ši vaikų kūryba ir
noras tapti miškininkais įamžinta ir knygoje, kurioje publikuojami 34 rašiniai ir 160 piešinių.
Į parodos ir knygos pristatymą Seime atvyko
moksleiviai, kurie supažindino parlamentarus su savo svajonėmis tapti miško ir gamtos puoselėtojais.
Po pristatymo vyko vaikų ir parlamentarų diskusija
„Kodėl aš noriu būti miškininku“, kurios metu buvo
galima susipažinti, kaip į mišką žvelgia vaikai –
būsimoji miškininkų karta – ir kokius lūkesčius jie
kelia miškininko profesijai.
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Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.
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Lietuvos mokinių rašinių ir piešinių konkurso
„Kodėl aš noriu būti miškininku“ dalyvių darbų
pristatymą inicijavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.
Vasario 1 d. AM informavo, kad 2021–2022
m. vilkų medžiojimo sezonas baigėsi, nes sumedžiotas visas nustatytas jų limitas – 190 vilkų.
Tokius duomenis pateikė medžiotojai.
Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles šiuos žvėris galima medžioti nuo

spalio 15 d. iki kovo 31 d., tačiau sumedžiojus jų
tiek, kiek buvo patvirtinta, sezonas nutraukiamas.
2021–2022 m. medžioklės sezoną vilkų buvo
sumedžiota 47 rajonų savivaldybėse. Daugiausiai
Kėdainių r. savivaldybėje – 13, po 12 vilkų sumedžiota Anykščių ir Rokiškio r. savivaldybėse, o Ukmergės r. savivaldybėje – 11 vilkų.
Vasario 8 d. Valstybinių miškų urėdija (VMU)
informavo, kad Kaišiadorių rajone, Palapojės kaime, Paparčių girininkijoje nugriuvo Lapojos upelio
užtvanka. Užlieta dalis aplink esančio miško bei
dalis miško kelio, apie 10 ha. Tai viena iš užtvankų,
pastatytų sovietmečiu, maždaug prieš 60 metų, jos
savininkas nežinomas.
„Šiandienos situacija tik įrodo, kad dabartinė
strategija užtvankų klausimu yra teisinga. Nekokybiškas užtvankas griauname ir to nesustosime daryti. Užtvankos ne tik užkerta kelią žuvų migracijai ir
sveikai upių ekosistemai, tačiau kartu kelia grėsmę
ir aplinkinėms teritorijoms“, – situaciją komentavo
aplinkos ministras S. Gentvilas.
Į įvykio vietą atvykę miškininkai ir Kaišiadorių
savivaldybės atstovai ją apžiūrėję teigė, kad situacija
kontroliuojama ir pavojaus nėra. Aplink upelį yra
išskirtos miško teritorijos, paliktos gyvajai raidai, tad
vertinti žalą sudėtinga. Anksčiau buvęs vidutiniškai
apie 1 m pločio upelis šiuo metu išsiplėtęs iki
maždaug 20 m, tačiau VMU Trakų regioninio padalinio vadovas Vaidotas Pauželis mano, kad vanduo
greitai atslūgs. Upelio srovė jau silpnėja.
Dėl blogėjančios techninės užtvankų būklės
AM sulaukė ne vieno kreipimosi iš įvairių savivaldybių, mokslinių institucijų ir organizacijų.
Mokslininkų skaičiavimais, apie 20 proc. šalyje
esančių užtvankų yra blogos techninės būklės.
Neprižiūrimų užtvankų avarijos jau yra įvykusios
Mažeikių, Radviliškio, Kretingos, Telšių, Plungės,
Šilutės, Pakruojo, Vilniaus r. savivaldybėse.
Vasario 9 d. pranešta, kad Nacionalinė žemės
tarnyba (NŽT) perduoda Valstybinių miškų urėdijai
valdyti dar 167 valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės sklypus, kurių bendras plotas – daugiau nei
2,9 tūkst. ha. Tam trečiadienį pritarė Vyriausybė.
„Miškais turi būti rūpinamasi profesionaliai,
žingsnis po žingsnio rezervinius NŽT valdomus
miškus perduodame profesionaliai urėdijos priežiūrai ir ūkininkavimui“, – sako aplinkos ministras S.
Gentvilas.
Daugiausia valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės bus perduota Radviliškio (daugiau nei 1,1
tūkst. ha), Ignalinos (daugiau nei 0,6 tūkst. ha) ir
Lazdijų (apie 0,3 tūkst. ha) rajonų savivaldybėse.
Perduoti sklypai bus skirti kompleksinei miškų
ūkio veiklai – miškams įveisti, atkurti, prižiūrėti, apsaugoti, racionaliai naudoti miškų išteklius. Kadangi
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dalyje perduodamų sklypų miškas dar tik bus
įveisiamas, didinant urėdijos valdomus plotus kartu sudaromos galimybės didinti šalies
miškingumą.
Vasario 16 d. AM informavo, kad įstaigos,
organizacijos ir asmenys, kurie planuoja introdukuoti ar reintrodukuoti gamtoje laukinių augalų, grybų ar gyvūnų rūšis turės gauti leidimą iš Aplinkos apsaugos agentūros
(AAA). Iki šiol šiuos leidimus išduodavo
Aplinkos ministerija. Norintiesiems perkelti
augalus ar grybus nebereikės rengti plano ar
programos, jų derinti su ministerija.
Ketinant išleisti į laisvę arba perkelti laukinius gyvūnus, privalu pateikti pranešimą
Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) ir
gauti jo pritarimą.
Vasario 22 d. Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) viena iš devynių darbo grupių
jau užbaigė savo darbą ir susitarė ateityje kurti
geresnes sąlygas su miškais susijusiuose sektoriuose dirbantiems žmonėms. Tai labai svarbus momentas NMS procese, parodantis, kad
dirbant konstruktyviai ir kryptingai einant link
bendro tikslo galima pasiekti gerą rezultatą.
Darbo grupė išsigrynino 3 prioritetines sritis, kuriose suformulavo 17 konkrečių susitarimų. Juose akcentuojama, kaip turėtų būti
užtikrinamas reikiamas su miškais susijusių
sektorių darbuotojų skaičius, išsaugant esamas ir kuriant naujas darbo vietas, geros
darbo sąlygos, sveikatos apsauga, socialinės
garantijos, patrauklus darbo užmokestis, stiprinamas profesinis imunitetas ir kolektyvinis
darbuotojų atstovavimas.
Susitarta, kaip didinti miškininko profesijos prestižą visuomenėje ir paskatinti rinktis šią
profesiją, didinti miškų sektoriaus darbuotojų
kompetencijas atliepiant naujus iššūkius, ko
reikia, kad miškininkai ir kiti su miškais susijusiuose sektoriuose dirbantys darbuotojai būtų
gerbiami ir nesupriešinami tarpusavyje.
Šie susitarimai keliaus į bendrą NMS
dokumentą kartu su kitų aštuonių grupių darbo rezultatais, kai tik likusios grupės susitars.
Darbo grupė susitarė, kad ateityje esamuose ir kuriamuose miškininkystės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų centruose būtų steigiamos naujos darbo vietos, apimančios ūkinę,
mokslo, ekologijos ir kultūros sritis. Taip pat kuriamos naujos darbo vietos agromiškininkystės,
plantacinės miškininkystės, pirminio medienos apdirbimo, medinės statybos pramonėje
bei kaskadinėje ekonomikoje. Siekiant su miškais susijusių sektorių veiklos integralumo,

būtų pritraukiama daugiau tarpdisciplinines
žinias turinčių ūkinės, ekologinės, mokslo ir
kultūros sričių darbuotojų.
Ne mažiau svarbus siekis – pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, taikant naujas darbų
ir skaitmenines technologijas, mažinant perteklinį reglamentavimą ir biurokratiją bei sulyginant tų pačių pareigybių darbo krūvius.
Pabrėžiama, kad sektoriaus įmonių ir įstaigų
darbuotojų skaičius turi užtikrinti, kad realios
darbo normos bei pareiginės funkcijos būtų
įvykdytos per normuotą darbo dieną.
Siekiama, kad sektoriaus įmonėse ir įstaigose būtų nustatomos subalansuotos atlygio
sistemos, kuriose atlyginimai skirtųsi ne daugiau kaip 3–4 kartais, vidutinis darbo užmokestis sektoriuje siektų ne mažiau 110 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio ir kasmet būtų
indeksuojamas ne mažiau kaip infliacijos lygiu.
Miško darbams minimalūs įkainiai turėtų būti
nustatomi ūkio šakos tarifiniu susitarimu.
Vieningai susitarta, kad turėtų būti stiprinamas kolektyvinis atstovavimas, sektoriaus
darbuotojai skatinami jungtis į profesines sąjungas, taikant skatinamąsias priemones.
Sprendžiant specifines sveikatos apsaugos
problemas, sektoriaus darbuotojams vakcinavimas nuo erkinio encefalito ir kraujo tyrimai dėl
Laimo ligos turėtų būti atliekami darbdavių
lėšomis, o Laimo liga pripažįstama profesine.
Stabilesnių pajamų užtikrinimui, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje galėtų būti sudaromos
prielaidos išplėsti pajamų šaltinius iš papildomų
veiklų, o valstybė nesiektų gauti iš jos veiklos
maksimaliai įmanomos finansinės grąžos.
Vasario 26 d. KMAIK iškilmių salėje įvyko
visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos XVII
suvažiavimas. Miškininkus sveikino europarla-

mentaras Juozas Olekas, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, VMU generalinis direktorius
Valdas Kaubrė, kuris taip pat padarė pranešimą
apie įmonės veiklą ir pasiekimus. Švedijos ŽŪ
mokslų universiteto prof. Vilis Brukas analizavo Lietuvos miškų ūkį Šiaurės Europos kontekste. LMS veiklos ataskaitą skaitė prezidentas dr. Vidmantas Verbyla, išklausyta revizijos
komisijos ataskaita.
Naujuoju LMS prezidentu balsų dauguma
išrinktas Aidas Pivoriūnas. (plačiau – 6 p.)
Vasario 27 d. Aplinkos ministerijos pavaldžios įstaigos: Valstybinių miškų urėdija,
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir
Aplinkos apsaugos departamentas į Ukrainą
siunčia 58 džipus, 123 termovizorius, 60
neperšaunamų ir 80 šarvinių liemenių, 115
valčių bei 284 vienetus žiūronų.

„Ukrainos karas yra mūsų karas. Rusijos
okupacinių pajėgų sukelta radiacija Černobylio
AE, sprogdinami dujotiekiai tik įrodo, kad visa
Lietuvos aplinkosauga turi perdėlioti prioritetus. Visos Aplinkos tarnybos perduos savo turimus resursus Ukrainos civilinėms tarnyboms“,
– perduodamą paramą Ukrainai komentavo
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Šią įrangą nuo vasario 28 d. gabens Aplinkos apsaugos departamento darbuotojai.

Norintys paremti Ukrainą,
tai padaryti gali šiais būdais:
■ Ukrainiečiams padėti finansine parama ir paaukoti norimą sumą
interneto puslapyje www.aukok.lt;
■ Aukoti bankiniu pavedimu ir pervesti norimą sumą:
Gavėjas: VšĮ Mėlyna ir geltona (www.blue-yellow.lt)
Banko sąskaita: LT17 7300 0101 4089 4869, Bankas Swedbank
Mokėjimo paskirtis: PARAMA
Paaukoti
trumpuoju telefono numeriu 1485, auka – 5 eurai;
■
Galinčius
suteikti būstą, ar kitaip savanoriškai prisidėti,
■
užpildyti savanorio anketą interneto puslapyje www.stipruskartu.lt;
■ Kaip paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas pervedant pinigus
galima sužinoti KAM tinklapyje ar facebook paskyroje ;
■ Prieglobstis Ukrainos gyvūnams – www.lietuvagyvunams.lt.

2022 vasaris

5

aktualijos

Įnešama Lietuvos miškininkų
sąjungos vėliava

LMS XVII suvažiavimui pasibaigus
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos iškilmių salėje š. m. vasario 26 d. įvyko visuotinis XVII miškininkų
sąjungos suvažiavimas. LMS sąrašuose tą dieną buvo 177 nariai. Į suvažiavimą atvyko 81 narys, o nuotoliniu būdu renginyje dalyvavo 14 narių. Dalyvaujančių narių dauguma (53,7 proc.) suteikė galimybę
suvažiavimą pradėti.
Be delegatų į renginį atvyko aplinkos ministras Simonas Gentvilas, Seimo Kaimo reikalų pirmininkas
prof. Viktoras Pranckietis, Aplinkos apsaugos komiteto narys Justinas Urbanavičius, VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė, kiti svečiai.
Lietuvos miškininkų suvažiavimas šiemet
vyko esant įtemptai tarptautinei situacijai,
trečią dieną nuo karo pradžios Ukrainoje.
Nepaisant vidinės įtampos, nerimo, LMS susirinkimas praėjo sklandžiai ir sutelktai.
Po LMS vėliavos įnešimo, sugiedojus
Lietuvos valstybės himną, pirmininkaujantys Gražina Banienė ir Saulius Adomavičius

VMU Dubravos RP Padauguvos girininko
K. Markevičiaus iniciatyva pagerbti
Ukrainos žmonės, žuvę Rusijos invazijos metu
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pakvietė susirinkusius pagerbti tylos minute
2020–2021 m. Anapilin išėjusius miškininkus.
VMU Dubravos RP Padauguvos girininkas
Kęstutis Markevičius suvažiavimo dalyviams
priminė 2018 m. miškininkų ir organizacijos
„LDK palikuonys“ išvyką į Ukrainą. Delegacija
tuomet nuvežė 2100 ąžuolų, kuriuos kartu su
žuvusiųjų 2014-2018 m. nuo separatistų artimaisiais pasodino Dniepro upės Chortycia saloje. Laikydamas išskleistą ukrainiečių
dovanotą valstybės vėliavą su Donecko oro
uosto gynėjų parašais, K. Markevičius pakvietė
suvažiavimo dalyvius tylos minute pagerbti šių
dienų Rusijos invazijos aukas.

■ Pirmasis sveikinimo žodį tarė aplinkos
ministras S. Gentvilas. Pabrėžęs situacijos Europoje sudėtingumą, jis užtikrino, kad mūsų
valstybė yra pasirengusi bet kokiems iššūkiams.
Apžvelgdamas nuveiktus darbus, aplinkos
ministras akcentavo Nacionalinio miškų susitarimo svarbą, kalbėjo apie šiemet numatytus
realius pokyčius VMU, VSTT ir VMT.
VSTT pertvarka jau prasidėjo. Ji bus
reikšminga ir turės apčiuopiamos naudos

tarnybai: dėl darbuotojų užimtumo paskirstymo, normalių tvarkų, gerų atlyginimų,
skaitmenizacijos. Aplinkos ministerija sieks,
kad būtų kuo mažiau tuščių kalbų, neretai
užgožiančių aktyvių darbuotojų iniciatyvas.
Pokyčiai numatomi ir Valstybinių miškų
urėdijoje. Suformuota nauja VMU valdyba,
planuojama pertvarka girininkijose. Tarp

Seimo narys, miškininkas J. Urbanavičius (dešinėje)
už nuoširdų darbą LMS prezidentui V. Verbylai
įteikė atminimo dovaną „Laisvės angelas”

aktualijos

Naujai išrinktas LMS prezidentas Aidas Pivoriūmas

svarbių uždavinių – darbo užmokesčio didinimas, darbo sąlygų gerinimas, bus siekiama užsakyti žymiai daugiau darbų mokslo,
mokymo institucijoms.
Baigdamas pasisakymą, ministras pakvietė atviram dialogui dėl VMU aukcionų
tvarkos pakeitimo, miškų kirtimo leidimų
sistemos tobulinimo, administracinės naštos
mažinimo bei pokyčių girininkijose.
Seimo narys, miškininkas Justinas Urbanavičius akcentavo, jog būtina stiprinti miškininko prestižą visuomenėje. Už nuoširdų
darbą LMS prezidentui Vidmantui Verbylai, jis
įteikė įrėmintą „Laisvės angelo“ paveikslą.

■ Valstybinių miškų urėdijos generalinis
direktorius Valdas Kaubrė pasveikino dalyvius ir pristatė pranešimą „Valstybinių miškų
urėdija šiandien“. Jis informavo apie 42 miškų
urėdijų ir Valstybinio miškotvarkos instituto
apjungimo į vieną įmonę eigą bei reorganizavimo sunkumus.
Direktoriaus teigimu, įsteigus vieną įmonę
tapo aiškios centrinės administracijos bei regioninių padalinių struktūra ir atsakomybės;
sukurta vieninga darbo užmokesčio sistema;
pasikeitė darbo kultūra; atnaujinama darbo
technika ir darbo priemonės; įgyvendinami
socialinės atsakomybės projektai ir kt. Dabar
įmonėje dirba 62,8 proc. specialistų ir 37,2
proc. darbininkų; moterų – 18,3 proc. ir vyrų
– 81,7 proc.; darbuotojų amžiaus vidurkis –
49 metai. V. Kaubrė teigė, kad pastaraisiais
metais padidėjo darbuotojų pasitenkinimas
darbu, vidinę karjerą 2021 m. padarė 83 specialistai, t. y. 1,5 karto daugiau nei 2020 m.
VMU 2021 m. įveisė 593 ha, o atkūrė 9520
ha miškų, šiemet numatoma įveisti 748 ha,
atkurti 9176 ha miškų.

Anot direktoriaus, kasmet paruošiama apie
3,6 mln. ktm medienos; VMU disponuoja 23
medkirtėmis, 41 medveže; 25 proc. darbų atlieka
pati įmonė, 75 proc. – rangovų pagalba.
Regioninių padalinių ir girininkijų specialistų
bendrame pasitarime išsakytos nuomonės dėl optimalaus girininkijos dydžio, darbo krūvį įtakojančių
veiklos kriterijų, reikalingų darbo priemonių bei
darbo užmokesčio; pateiktas 31 siūlymas/nuomonės; pristatyti RP siūlymai, apibendrintos išvados bei
kriterijai/skaičiavimai, kuriais bus nustatoma kiekvienos girininkijos veiklos apimtis.
VMU pajamos 2020 m. buvo 147,6 mln. Eur,
2021 m. – 205,4 mln. Eur, koreguotas grynasis pelnas
atitinkamai siekė 23,9 mln. Eur ir 75,9 mln. Eur.
Darbuotojams bus skirta metinė kintama atlygio
dalis (KAD) nuo pasiektų RP ar įmonės nustatytų
tikslų (rodiklių). KAD bus išmokėta darbuotojams –
po 2021 m. audituotų finansinių ataskaitų patvirtinimo (2022 m. balandžio pab.).
Daug investuota atnaujinant ruošos, priešgaisrinę techniką ir automobilių parką; perkant darbo
drabužius; investuojant į IT technologijas ir modernias darbo priemones; modernizuojant medelynus ir
Dubravos aižyklą; vykdant vieningos miškų valdymo
sistemos diegimo projektą.
Pasibaigus architektūrinio projekto konkursui, po 4 metų į naują būstinę prie Vievio persikels
centrinės administracijos darbuotojai (apie 180 žm.).

■ Pranešimą „Kur link einame? Lietuvos miškų ūkis Šiaurės Europos kontekste“ skaitė Švedijos
žemės ūkio mokslų universiteto prof. Vilis Brukas.
Anot pranešėjo, miško plotas tenkantis 1 gyventojui
Lietuvoje (0,79 ha) yra didesnis už Europos vidurkį
(0,33 ha), bet gerokai mažesnis už Švedijos (2,81 ha),
Suomijos (4,06 ha), Latvijos (1,77 ha) ir Estijos (1,84
ha). Panašiai yra su miškų sektoriaus dalimi šalies
bendrajame nacionaliniame produkte BNP. Lyginant su Europos vidurkiu (0,72 proc.), Lietuvoje jis
didesnis ir siekia 2,5 proc. Mus lenkia Latvija (4,5
proc.), Estija (4,3 proc.) ir Suomija (4,2 proc.).
Žemės ūkio naudmenos Lietuvoje užima 3,4 mln.
ha, miškai – apie 2,2 mln. ha. Miškas (lyginant su žemės
ūkiu) yra ekologiška žemėnauda, o miškininkavimas
yra itin ekologiška ūkio šaka nepriklausomai nuo
nuosavybės formos, miškininkavimo intensyvumo,
medynų amžiaus, rūšies ir kitų charakteristikų. Lygindamas miško ir visuomenės santykį miškininko,
ekologo ir sisteminiu požiūriu, prof. V. Brukas daro
išvadą, kad lietuviškoje miškų politikoje bei viešajame
diskurse labai trūksta visuminio, sisteminio požiūrio
į santykį tarp miško ir visuomenės. Tiesa yra ta, kad
miškas teikia daugialypę naudą, daugybę svarbių ekonominių, socialinių ir ekologinių paslaugų. Klimato
kaitos švelninimas tampa prioritetiniu uždaviniu.
Kalbant apie ekonomines paslaugas, būtina turėti

Suvažiavimo dalyvius pasveikino
europarlamentaras J. Olekas ir...

...aplinkos ministras S. Gentvilas

VMU generalinis direktorius V. Kaubrė skaitė
pranešimą apie įmonės veiklą ir pasiekimus

Pagrindines rinkiminės programos tezes pristatė
buvusios Kauno miškų urėdijos vadovas, dabartinės
„Kauno švaros” generalinis direktorius S. Lazauskas
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miškų sektoriuje, nes atėjo pats laikas nacionalinei viso miškų sektoriaus programai.

■ LMS visuotinio suvažiavimo dalyvius
dar sveikino europarlamentaras Juozas Olekas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, pasisakė LMSA
pirmininkas dr. Algis Gaižutis, savo poziciją
išdėstė sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ pirmininkas Gintautas Kniūkšta.

Foje veikė paroda 1941 m. Birželio sukilimui atminti,
kuriuo buvo siekta atkurti Lietuvos nepriklausomybę

omenyje, kad pagrindinė pridėtinė vertė kuriama ne miške, o miško pramonėje. Tai reiškia,
kad miškininkai ne šiaip augina kubus dėl kubų,
miškininkavime turėtų būtu atsižvelgiama į
rinkos poreikius, būtina galvoti sistemiškai apie
visą miškų sektorių. Miško pramonė Lietuvoje yra viena svarbiausių ekonomikos šakų, be
to, paremta savais, atsinaujinančiais ištekliais.
Sužlugdyti miško pramonę būtų tiesiog nusikaltimas. Ekologiniai ir ekonominiai aspektai
yra glaudžiai susiję ir persipynę. Tarkim, anglis
gali būti kaupiama tiek miškuose, tiek ir miško
pramonės produktuose.
V. Brukas analizavo Lietuvos miško išteklius,
miškų būklės kaitą Nepriklausomybės laikotarpiu, nustatyto kirtimo amžiaus trūkumus,
miškų paskirstymą pagal grupes.
Apibendrindamas profesorius sakė, kad
gražūs mūsų miškai, didelis tvaraus miškininkavimo potencialas yra reikšmingas
miškininkų pasiekimas. Jo manymu, būtina
mažinti reguliavimą ir auginti pasitikėjimą miškininkais ir miško savininkais. O išgryninant
miško grupes laimėtų ir gamta, ir ekonomika.
Norėtųsi aiškesnės lyderystės ir susiklausymo
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■ LMS prezidentas dr. Vidmantas Verbyla ataskaitiniame pranešime apžvelgė 2020–
2021 m. sąjungos veiklą. Jis patvirtino, kad dabartiniu metu Miškininkų sąjungos duomenų
bazėje registruoti 177 nariai. Daugiausia LM
sąjungai priklauso VMU darbuotojų – 101; 59
nariai – miško savininkai, senjorai, AM, VMT
darbuotojai, rangovai, politikai, medienos
pramonės įmonių atstovai; 17 narių – mokslo
ir mokymo įstaigų atstovai.
Siekdami suaktyvinti LMS veiklą, nariai
būrėsi pagal interesus ir pomėgius į sekcijas:
JMB; Miškų politikos ir teisės aktų tobulinimo; Miškininkystės; Sportinio judėjimo; Visuomenės nuomonės tyrimo ir formavimo;
Miškininkų sąjungos propagavimo per LMS
svetainę; Istorijos, miškininkų įamžinimo; Medžioklės ir jos tradicijų; Miškininkių moterų;
Senjorų sekcija „Giriūnai“.
LMS jausdama atsakomybę už svarbių
sprendimų, susijusių su valstybiniais ir privačiais miškais priėmimą, dalyvavo įvairiuose
pasitarimuose, vertino ir teikė pastabas
rengiant įvairaus lygio miškų ūkio veiklą
reglamentuojančius dokumentus. Parengta ir
pristatyta pagrindinėms politinėms partijoms
Sąjungos pozicija miškininkavimo klausimais,
dalyvauta svarstant strategines miškų politikos
gaires, AM konsultacinėje Miškų taryboje.

Teiktos pastabos Aplinkos apsaugos ir
klimato valdymo plėtros programos, Miško
kirtimo taisyklių, Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų, kitų teisės aktų projektams, Naujajai ES miškų strategijai iki 2030 metų, dėl EB
svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo
rekomendacijų įvertinimo. Pateikti siūlymai
Nemuno kilpų RP (Punios šilo) planavimo
schemos korektūrai, Punios šilo genetinių
miško medžių išteklių apsaugos klausimais.
LMS nariai dalyvavo MA konferencijoje „Europos žaliasis kursas“, Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto ir Daugiafunkcinių miškų
puoselėjimo grupės posėdyje bei LMS inicijuotoje diskusijoje AM „Dėl Valstybinių miškų
valdymo reorganizacijos į akcinę bendrovę“, aktyviai teikė siūlymus Nacionalinio miškų susitarimo debatuose.
Naujausia informacija nuolat skelbta atkurtame LMS tinklapyje www.miskininkusajunga.lt ir Facebook paskyroje, populiarintas žurnalas „Mūsų girios“.
Įvyko ilgai planuotas Lenkijos miškininkų
sąjungos narių vizitas. Jo metu pasikeista
nuomonėmis dėl EK siūlymų mažinti miškų
naudojimą, aptarta galima bendra koncepcija,
pasikeista patirtimi apie Miškininkų sąjungos
veiklą informuojant plačiąją visuomenę apie
miškininkų darbus, miškininkų įvaizdžio
kūrimą, jų autoriteto kėlimą bei dalyvavimą
miškininkus vienijančių organizacijų veikloje.
JMB veiklai organizuoti pasirašyta trišalė sutartis tarp AM, VMU ir LMS. Nors
didžiausias darbo krūvis tenka VMU, prie šios
veiklos prisideda ir sąjunga.
LMS nariai tradiciškai 2021 m. dalyvavo
Europos miškininkų orientavimosi sporto
čempionate (EFOL), vykusiame Latvijos Madonos mieste. Smagu, kad apie 2/3 komandos
narių nors vienoje rungtyje iškovojo medalius.
2022 m. čempionatas turėtų įvykti Italijoje.
Šiemet planuojamas Lietuvos miškininkų orientavimosi sporto čempionatas, kurį numatoma surengti VMU Trakų RP teritorijoje.
Organizuota 2 dienų kelionė po Mažąją
Lietuvą, kurioje aplankyti specifiniai miškininkystės objektai: buko ir pušies, ąžuolo, liepos
ir kiti medynai, pabuvota Aukštumalos pelkėje,
Ventės rago ornitologiniame draustinyje, plaukiota laivu po Miniją, Upytės upę, Krokų lanką,
aplankyta daug kultūrinių objektų.
J. Urbanavičius organizavo JMB narių
vizitą į Seimą. Siekiant susipažinti su Juozo
Girino miško selekcijos ir sėklininkystės objektais bei želdinių apsaugos priemonėmis, jų
taikymo įvairiais variantais, organizuota išvyka
į Kėdainius.
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Miškininkų sąjunga prisidėjo prie moksleivių rašinių ir piešinių parodos „Kodėl
aš noriu būti miškininku“ organizavimo Girionyse.
Baigdamas kalbą LMS prezidentas Vidmantas Verbyla padėkojo sąjungos prezidiumo nariams, ypatingai akad. S. Karazijai, prof. A. Kuliešiui, G. Banienei, A.
Pivoriūnui ir daugeliui kitų.

■ Dr. Vidmantui Verbylai atsisakius kandidatuoti į sąjungos vadovus, pristatytos
buvusios Kauno miškų urėdijos vadovo, dabartinio UAB „Kauno švara“ generalinio
direktoriaus Sauliaus Lazausko ir Privačių miško savininkų asociacijos direktoriaus
Aido Pivoriūno kandidatūros. Kiekvienas iš kandidatų pateikė savo veiklos vizijas.
■ Pradėdamas savo pristatymą, S. Lazauskas sakė, kad labai ilgai dvejojęs apie
kandidatavimą į LMS prezidento postą, bet jį paakino įstrigęs epizodas, kai prof.
Edmundo Bartkevičiaus, dekano kadencijos baigimo proga, pasveikinti atvyko
saujelė, gal dešimties studentų grupė. „O kur kiti?“ – klausiau šalia esančio buvusio
KMAIK direktoriaus Albino Tebėros. Jo atsakymas, kad tiek nedaug jų gal ir yra,
mane pritrenkė. Vadinasi, jei neliks parengtų miškininkų specialistų, tai žinybai
ims vadovauti elektrikai, staliai, baldininkai ar kiti, kurie garsiau rėks.
„Kitas dalykas mane sukrėtė, kai buvusi vyriausybė pasiūlė prekybos mediena
tvarką kompanijai, norėjusiai viską paimti į savo rankas. Kam jiems reikalingi miškų
urėdai, užsiimantys komercija? Tegul jie tik vargsta: sodina ir prižiūri miškus, o pinigus jau bus kam pasiimti. Aš kovosiu prieš tai.”, - sakė S. Lazauskas.
Trečias siekis – atkurti miškų urėdijas. Kodėl dabar sukurtas regioninis
padalinys? Kodėl padalinys, o ne miškų urėdija. Pasiūlyti Seimui įstatymų pakeitimai, kuriais būtų atkurtos miškų urėdijos ir ten būtų įrašyta „miškų urėdija,
„girininkija“, kad valstybės valdomi miškai būtų įtraukti į nacionaliniam saugumui svarbių objektų sąrašą. Dabar esančių 26 padalinių nereikia griauti, juos tiesiog pavadinkime miškų urėdijomis, suteikime joms juridinio asmens statusą ir
ekonominį savarankiškumą, o vadovus vadinkime miškų urėdais. Urėdijų plotas
turėtų būti nuo 25 iki 55 tūkst. ha, o girininkijos plotas iki 5 tūkst. ha.
■ Aidas Pivoriūnas pabrėžė, kad vienas svarbiausių jo siekių yra susitarimai
su profesinėmis sąjungomis, t. y. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų
profesinių sąjungų federacija ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų
profesinė sąjunga, kurių atstovai būtų pakviesti į naująjį LMS prezidiumą.
Svarbiu uždaviniu kandidatas mato darbą VMU darbuotojų labui. Ne paslaptis,
jog iš įmonės išeina žmonės. Jo manymu, bent kol kas vyksta nelinksmi procesai.
„LMS užduotis būtų siekti, kad VMU taptų gera vieta dirbti“, – pabrėžė A. Pivoriūnas.
Dar viena kryptis – bendradarbiavimas su mokslo ir mokymo įstaigomis:
LAMMC Miškų institutu, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetu, KMAIK.
Svarbu, kad čia būtų ruošiami aukštos kvalifikacijos profesionalai, o miškų ūkio
įmonėse ir ypač VMU turėtų dirbti miškininkai specialistai, o ne atsitiktiniai
žmonės. Būtina neapleisti darbo su jaunaisiais miško bičiuliais, kurių veikla atgaivinta ir pamažu įsibėgėja nauju pagreičiu.
„Lietuvos miškininkų sąjunga gali padėti ramiai depolitizuoti miškų valdymą.“ – baigdamas pristatymą akcentavo Aidas Pivoriūnas.

Architektai
pateikė vizijas
Pasibaigus VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracinio
pastato Trakų g. 1, Pylimų kaime, Vievio seniūnijoje, architektūrinio
projekto darbų pateikimo datai, visi konkursui pateikti projektai yra viešinami ir su jais galima susipažinti urėdijos interneto
svetainėje. Konkurso pabaiga žymi naują etapą VMU istorijoje – po
reformos ir pokyčių laikotarpio miškininkai įsikurs jų darbo vertybes atitinkančiame pastate, kuris kartu su savo infrastruktūra
taps ne tik biuru su moderniomis darbo vietomis, jame numatyta
ir miškininkystės istoriją menanti ekspozicija, erdvės bendroms
miškininkų ir visuomenės veikloms.
„Sulaukėme didelio architektų susidomėjimo – pateikta net 12
darbų, kuriuos pirmiausia vertins recenzentai, vėliau vertinimo komisija. Tikimės, kad po kelių mėnesių turėsime laimėtojus ir su jų vizija,
kaip atrodys miškininkų biuras Vievyje, galėsime pereiti prie pastato
projektavimo“, – sakė VMU generalinis direktorius V. Kaubrė.
Architektūrinio projekto pirkime numatytos 3 prizinės vietos.
Laimėtojas rengs ir techninį darbo projektą. Planai įkurdinti VMU
biurą Vievio seniūnijoje perėjo į įgyvendinimo etapą Vyriausybės
nutarimu urėdijai perdavus Turto bankui priklausiusią ir nenaudojamą buvusią moksleivių stovyklą.
Į naują centrinę būstinę persikeltų centrinės administracijos darbuotojai, šiuo metu įsikūrę Vilniuje ir Kaune – iš viso apie 180 žmonių
– ne tik miškininkai, bet ir daug bendrųjų kompetencijų specialistų.
Vyriausybės programoje nuo 2024 m. visuomeninius pastatus siūloma statyti iš medienos ir organinių medžiagų, kurios
sudarytų 50 proc. viso statinio statybos medžiagų.
Parengta pagal VMU inf.

■ Pasibaigus kandidatų prisistatymui, vyko rinkimai. Balsų dauguma Lietuvos
miškininkų sąjungos prezidentu išrinktas Aidas Pivoriūnas.
Patvirtinta nauja LMS prezidiumo sudėtis: Zita Bitvinskaitė, Vitas Marozas,
Marius Valukynas, Algis Vaitkevičius, Marius Aleinikovas, Vaidas Laukys, Saulius
Lazauskas, Gražina Banienė, Edmundas Bartkevičius, Vidmantas Verbyla, Kęstutis
Markevičius, Martas Lynikas, Marijonas Bernotavičius, Saulius Adomavičius. Į revizijos komisiją išrinkti Kęstutis Armolaitis, Diana Lukminė, Vytautas Bareika.
■ LMS XVII suvažiavimas nutarė parengti rezoliuciją „Dėl valstybinių miškų
akcinės bendrovės steigimo“. Nuspręsta kreiptis į Ukrainos miškininkus su pasiūlymu suteikti pagalbą jiems ir jų šeimų nariams bei kreiptis į Rusijos ir Baltarusijos
miškininkus su prašymu neremti savo šalių agresinės politikos.
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Aukštojo miškų
mokslo pradžia
Lietuvos universitete
Prof. Rom ualdas Deltuvas
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Dar tebesklandant universiteto atidarymo idėjai, agronomas Petras Variakojis pareiškė, kad kaimuose tučtuojau reikalingi agronomai, kooperatoriai ir šiaip nusimaną ūkyje inteligentai. Vienas po kito
1918 m. iš Rusijos į Lietuvą grįžo visas būrys aktyvių agronomų: Jonas
Kriščiūnas, Juozas Tonkūnas, Jonas Aleksa, Viktoras Ruokis, Vladas
Kriaučiūnas. Miškininkai tokių pajėgų neturėjo – iš esmės tebuvo vienas Povilas Matulionis. Būtent tiems žmonėms teko esminis vaidmuo,
kuriant aukštąjį žemės ir miško ūkio mokslą Lietuvoje. Kelios dienos
prieš universiteto Kaune atidarymą agronomas Jurgis Krikščiūnas
teigė, kad agronomijos institutą mums reikėtų steigti Lietuvos sostinėj
prie universiteto, bet ne kur kitur. Niekas neagitavo dėl miškininkystės
aukštojo mokslo reikalingumo, tačiau agronomija ir miškininkystė per
visas nepriklausomos Lietuvos aukštojo mokslo kūrimosi peripetijas
žengė ir jų poreikiai vertinti kartu. Agronomų ir miškininkų rengimo
problemą bandyta spręsti įsteigus tarpįstaiginę komisiją prie Švietimo
ministerijos, kuri turėjo skirstyti stipendijas. Komisija 1920 m. kovo
mėnesį parinko 59 stipendininkus-kandidatus, tarp jų – 2 miškų ūkiui
ir 3 agronomijai. Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija 1920 m. liepos 3 d. paskelbė studentų agronomų, girininkų ir veterinorių domei,
kad norintieji toliau tęsti mokslą užsieny arba Lietuvoje ir neturintieji
mokslui eiti ištekliaus, gali gauti stipendijų.
Universiteto Matematikos-gamtos fakulteto taryba, vadovaudamasi Steigiamojo Seimo priimtu ir 1922 m. balandžio 22 d. paskelbtu Lietuvos universiteto statutu, birželio 21 d. suskirstė Fakultetą į 4
skyrius. Trys iš jų – Matematikos-fizikos, Fizikos-chemijos ir Biologijos – darbą pradėjo iš karto. Matematikos-gamtos fakulteto taryba
norėjo išplėsti Agronomijos skyriaus veiklą ir rengti ne vien žemės
ūkio, bet ir miško ūkio specialistus – tarp 22 Fakulteto katedrų buvo
numatyta ir Girininkystės katedra. Agronomijos-miškininkystės sky-
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ietuvai 1918 m. vasario 16 d. paskelbus savo, kaip valstybės,
savarankiškumą ir nepriklausomybę, Nepriklausomybės
akto signataras Petras Klimas jau balandžio 25 d. Lietuvos aido laikraštyje pareiškė, kad aukštosios mokyklos steigimas
Lietuvoje, mums einant į nepriklausomą būtį, yra visai neatidėtinas
ir pirmaeilis mūsų reikalas. Intensyviai dirbant, gruodžio 24 d.
buvo paskelbtas Vilniaus universiteto, kaip 1832 m. Rusijos carinės
valdžios uždaryto Vilniaus universiteto turtų paveldėtojo, statutas.
Deja, sausio 1d. Vilnius buvo porai dešimtmečių prarastas. Žlugus
viltims atkurti universitetą Vilniuje, Kaunui tapus Lietuvos sostine,
esant įtemptai padėčiai Nepriklausomybės kovų frontuose, Vyriausybei neturint finansinių išteklių steigti universitetą, imtasi Aukštųjų
kursų idėjos. Aukštieji kursai, atidaryti 1920 m. sausio 27 d. Švietimo
ministerijos salėje (dabartinė Maironio gimnazija Kaune), suteikę
galimybę jaunimui siekti aukštojo mokslo, daugeliu atžvilgių buvo
tikras Lietuvos Universiteto pirmtakas. Žinoma, kursai negalėjo
pakeisti tikro universiteto, todėl judėjimas dėl šio įkūrimo, 1920 m.
šiek tiek nurimęs, 1921 m. vėl kilo su nauja jėga. Iniciatyvos ėmėsi
patys Aukštųjų kursų klausytojai. Nutarta prašyti vyriausybės, kad,
nežiūrint jokių politinių aplinkybių, būtų atidarytas universitetas ir
jau 1922 m. metų rudenį pradėtų darbą. Aukštųjų kursų Gamtos skyriaus klausytojai 1921 m. rugsėjo 9 d. susirinkime, išklausę pranešimą
apie universitetą, projektuojamą be Gamtos fakulteto ir sunerimę dėl
savo ateities, nutarė prašyti vyriausybės ir Steigiamojo Seimo, įsteigti,
be kitų fakultetų, Gamtos, Agronomijos, Matematikos ir Technikos
fakultetus. Valdžia išgirdo visus tuos reikalavimus ir universiteto
kūrimo reikalai pajudėjo. Steigiamam Lietuvos universitetui spalio
mėnesį pradėtas remontuoti buvusios komercijos mokyklos būstas,
K. Donelaičio ir A. Mickevičiaus gatvių kampe, pačiame Kauno viduryje. Nepaisant nesutarimų ir kritikos, 1922 m. vasario 16 d., per
Nepriklausomybės šventę, buvo padėtas dar naujas, tvirčiausias Lietuvos nepriklausomybės akmuo – liko atidarytas Lietuvos universitetas, paskelbė laikraštis Lietuva. 1922 m. vasario 19 d. Universiteto
rektoriumi buvo paskirtas prof. Jonas Šimkus, o penkių fakultetų
dekanais tapo: prel. Jonas Mačiulis-Maironis – Teologijos fakulteto,
prof. Augustinas Voldemaras – Socialinio, prof. Zigmas Žemaitis –
Matematikos ir gamtos, prof. Petras Avižonis – Medicinos ir prof.
Pranas Jodelė – Technikos. Tiesa, žymusis Lietuvos politikos veikėjas,
profesorius A. Voldemaras, nežinia kokių jausmų vedinas, šaipėsi,
kad sukurtasis universitetas – tai brangus, bet bevaisis medis, nes
Lietuva staiga gavo daugybę ordinarių, ekstraordinarių profesorių
bei docentų, žinomų ne iš jų darbų, bet iš įdėtų į žurnalą Atspindžiai
fotografijų, todėl Kauno universitetas nepalyginamai žemesnis už
bolševikų universitetus.

Lietuvos universiteto rūmai 1922 m.

švietimas

Prof. Jonas Šimkus

Prof. Povilas Matulionis

rius įrašytas Matematikos–gamtos fakulteto
tarybos 1922 m. birželio 21 d. patvirtintose skyrių, dėstomų dalykų ir mokslų eigos taisyklėse. Vis tik šio skyriaus steigimas
užtruko, nors sumanymas jį organizuoti turėjo
Steigiamojo Seimo pritarimą. Žemės ūkio
ministras J. Aleksa vis keitė savo nuomonę
dėl Agronomijos-miškininkystės skyriaus reikalingumo. Bene didžiausiu agronomijos ir
miškininkystės studijų programų universitete
gynėju tapo matematikas, Gamtos-matematikos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis.
Apskritai, jei kalbėtume apie agronomijos ir
miškininkystės aukštojo mokslo pradžią Lietuvoje, reikėtų sutikti, kad, nužvelgiant mūsų
pirmtakų kelią, kuriuo ėjo T. Ivanauskas, P.
Matulionis, M. Kaveckis, P. Šinkūnas ir kiti,
matai šalia jų artojiškai įkalnin palinkusį ir
mūsų profesorių Z. Žemaitį. Matematikosgamtos fakulteto taryba 1922 m. kovo mėnesį
sudarė vieno miškininko ir dviejų agronomų
komisiją (P. Matulionis, doc. J. Tonkūnas ir e.
doc. p. M. Kvašninas-Samarinas) Agronomijos–miškininkystės skyriui organizuoti.
Agronomijos–miškininkystės skyriaus
studijų organizavimo prielaida buvo mokslo
planai. Reikėjo sudaryti bendrųjų ir specialybės dalykų sąrašą, nustatyti tų dalykų
apimtį ir paskirstymą semestrais. Matematikos–gamtos fakulteto tarybos posėdyje
1922 m. kovo 22 d. nutarta sudaryti tam
reikalui komisiją iš P. Matulionio, J. Kriščiūno
ir J. Tūbelio. Fakulteto dekanas prof. Z.
Žemaitis į mokymo planų projekto svarstymo
posėdžius kviesdavo visus Kaune gyvenančius
agronomus ir miškininkus. Atsižvelgusi į minėtos komisijos siūlymus ir pasitarimų rezultatus, Matematikos–gamtos fakulteto taryba
gegužės 30 d. pritarė agronomijos (31 dalykas)
ir miškininkystės (25 dalykai) studijų planams. Nustatyta 7 semestrų mokslo trukmė.
Pirmuosius dvejus metus (keturis semestrus) turėjo būti dėstomi bendrieji dalykai.

Prof. Zigmas Žemaitis

Specialybės dalykų paskaitos tiek agronomijos, tiek miškininkystės studentams turėjo
prasidėti 1924 m. rudenį, todėl tų metų sausio
30 d. sudaryta Agronomijos-miškininkystės
skyriaus komisija (specialiųjų dalykų dėstytojų
branduolys): pirmininkas J. Tonkūnas, nariai
– prof. P. Matulionis, e. doc. p. M. KvašninasSamarinas ir lektorius Marijonas Tomašauskas.
Studentų priėmimas į Agronomijos–
miškininkystės skyrių prasidėjo 1922 m. liepos mėnesį. Universiteto Biologijos skyriaus
klausytojų susirinkime 1922 m. rugsėjo 30
d. paaiškėjo, kad didelė jų dalis nori mokytis
agronomijos ir miškininkystės. Nutarta kreiptis į Universiteto vadovybę ir prašyti nuo tų
pat metų rudens atidaryti Agronomijos-miš-

Medžiaga dendrologijos kursui

kininkystės skyriaus II-ą kursą. Atsiradus ganėtinam studentų skaičiui (36 žmonės – 34
lietuviai ir 2 žydai), jiems leista mokytis bendruosius ir parengiamuosius specialiuosius
dalykus. Taigi, aukštoji žemės ūkio ir miškų
mokykla, kaip Universiteto Agronomijos-miškininkystės skyrius, faktiškai pradėjo veikti
nuo 1922 m. rudens semestro pradžios.
Žemės ūkio ministerijos Miškų departamentas 1922 m. spalio mėnesį paskelbė

stipendijų skyrimo aukštajam miškų mokslui
eiti Ėbersvaldo miškų akademijoje (Eberswalde, Vokietija) arba Kauno universitete
taisykles. Metinis stipendininkų skaičius
neturėjo viršyti penkių. P. Matulionis, kaip
žemės ūkio ir valstybės turtų viceministras, tapo stipendijų skyrimo komisijos nariu
kartu su Miškų departamento direktoriumi
ir Valstybės kontrolės atstovu. Matematikosgamtos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis
tikėjosi Agronomijos-miškininkystės skyriuje
nuo 1923 m. rudens pradėti eiti vien specialinius mokslus ir praktiką.
Vienas iš minėtų agronomų ir miškininkų
susirinkimų, skirtų Agronomijos-miškininkystės skyriaus studijų planams rengti, įvykęs 1923 m. sausio 15 d., pilnai
įvertindamas p. Matulionio prityrimą ir
darbuotę, vienbalsiai pasiūlė jį į Agronomijos–miškininkystės skyrių dėstytoju, kaip
pilnai tinkamą specialistą. Matematikos–
gamtos fakulteto taryba, gavusi susirinkimo teikimą, 1923 m. sausio 30 d. svarstė
galimybę kviesti jį eiti profesoriaus pareigų.
Susipažinus su P. Matulionio gyvenimo
aprašymu, jo atliktais darbais, konstatuota,
kad P. Matulionis yra pasižymėjęs kaip specialistas praktikas miškotvarkio ir taksacijos
srity ir tą savo pasiruošimą pilnai pateisino
ne tik ilgų metų vaisinga praktika, bet ir
ištisoj eilėj įvairiais laikais rusų ir lietuvių
spaudoj tilpusių rimtų straipsnių;kad lietuvių
tarpe p. Matulionis yra vienintėlis toj srity
rimtas ir prityręs specialistas; kad p. Matulioniui, kaip matyti iš jo darbuotės, rūpėjo ne
vien tik jo specialybė, bet ir bendrieji mūsų
krašto reikalai. Visais balsais nutarta kviesti P. Matulionį Girininkystės katedrai ordinarinio profesoriaus titulu, Miškotvarkio ir
taksacijos kursui dėstyti, laikinai pavedant
jam dėstyti miškamokslį ir dendrologiją.
Taip P. Matulionis nuo 1923 m. sausio 15 d.
įskaitytas Lietuvos universiteto ordinariniu profesoriumi. Jis raštu išreiškė padėką
už pakvietimą į fakulteto narių skaičių, kurią Fakulteto taryba vasario 18 d. priėmė
domėn. Netrukus, 1923 m. vasario 21 dieną,
naujasis Universiteto profesorius P. Matulionis skaitė savo pirmąją paskaitą Lietuvos
universitete. Tų metų pavasario semestrą jis
dėstė dendrologiją ir miškamokslį po 2 savaitines val. 17 klausytojų, rudens semestrą
– dendrologiją (4 val.) ir miškamokslį (2 val.
teorijos ir 2 – praktikos) 15 klausytojų, 1924
m. pavasario semestrą – dendrologiją (2 val.
teorijos ir 2 – praktikos) ir miškamokslį (2
val.) 25 studentams. 1924 m. sausio 1 d. Uni2022 vasaris
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švietimas

Ekskursija prie vandens telkinio

versitete buvo įsteigtas Miškamokslio kabinetas ir prof. P. Matulionis paskirtas jo vedėju. Matematikos-gamtos fakulteto taryba nutarė kabinetui perduoti iš prof. P. Matulionio anksčiau pirktąsias knygas, o už auką pilno rinkinio
Liesnoj žurnal nuo 1872 iki 1917 metų pareiškė aukotojui padėką. Miškininko
J. Kuprionio žiniomis, P. Matulionis Miškamokslio kabinetui padovanojo
savo konstrukcijos kilnojamosios kankorėžių džiovyklos maketą. Beviltiškai
trūkstant metodinės studijų medžiagos, P. Matulionis parengė, o Matematikos-gamtos fakultetas 1923 m. išleido metodinę priemonę dendrologijos
užsiėmimams Sumedėjusių augalų skirstimui medega. Tai pirmasis metodinis leidinys lietuvių kalba Lietuvos miškų mokslo istorijoje.
Tačiau virš Agronomijos-miškininkystės skyriaus kaupėsi niūrūs debesys iš Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos pusės. Norėdamas, kad būtų
laiku bei tinkamai pasirengta specialybės dalykams dėstyti, prof. Z. Žemaitis
kreipėsi į ministrą J. Aleksą, kviesdamas ministerijos atstovus atvykti 1922
m. gruodžio 20 d. į pasitarimą. Ministras ignoravo kvietimą. Pakartotinį
posėdį Universitete norėta sukviesti 1923 m. sausio 9 d. Dekanas vėl kreipėsi
į ministrą. Šį kartą prašymas atsidūrė pas viceministrą P. Matulionį, kuris
ant kvietimo užrašytoje rezoliucijoje į posėdį pasiūlė mokslingą girininką
Medardą Bagdonavičių ir agronomą Joną Tallat-Kelpšą. M. Bagdonavičius,
1913 m. baigęs Peterburgo miškų institutą, tuomet dirbo Žemės ūkio ir
valstybės turtų ministerijos Miškų departamento vicedirektoriumi, J. TallatKelpša, baigęs Rygos politechnikos instituto Agronomijos skyrių, dirbo tos
Išvyka į mišką 1924 m.

12

2022 vasaris

pat ministerijos Švietimo skyriaus referentu, planavo ir kūrė žemės
ūkio mokyklų tinklą Lietuvoje. Pasitarimas nieko neišsprendė.
Žemės ūkio ministrui J. Aleksai atrodė galutinai aišku, kad
Agronomijos-miškininkystės skyrius nereikalingas. Negalėdamas
tiesiogiai paveikti Universiteto sprendimų, jis 1923 m. balandžio
mėnesį priminė švietimo ministrui, kad Žemės ūkio ministerija
prieštarauja Agronomijos-miškininkystės skyriaus atidarymui,
nes tai dar per ankstyvas ir nepalaikytinas darbas. Geriau būtų
jaunimą siųsti į užsienio aukštąsias mokyklas. Tokį sprendimą
palaikantys asmenys tvirtino, kad Lietuvai užtektų kasmet
pasiųsti studijuoti užsienyje du agronomus ar miškininkus. Universiteto Agronomijos-miškininkystės skyriaus studentai 1923
m. gegužės 5 d. visuotiniame susirinkime priimtoje rezoliucijoje,
pripažinę, kad Agronomijos-miškininkystės skyriaus likvidavimas arba netinkamas mokslo pastatymas yra studentų apvylimas
ir kad Lietuvai, kaipo žemės ūkio šaliai, būtinai reikalinga aukštoji
Agronomijos-miškininkystės mokykla, suprato ją tik kaip Universiteto sudėtinę dalį. Griebdamasis šiaudelio, prof. Z. Žemaitis 1923
m. gegužės 28 d. rašte ministrui J. Aleksai dar bandė apeliuoti,
kad priimtieji į Agronomijos-miškininkystės skyrių studentai
(vyresnioji IV semestro studentų grupė) jau išklausė bendruosius dalykus, todėl nuo rudens jiems reikėtų pradėti specialiųjų
mokslų studijas. Žinodamas ministro nuomonę apie negalimumą
ir negeistinumą dėl tam tikrų priežasčių steigti Agronomijos–
miškininkystės skyrių, po 2 dienų, gegužės 30 d., jis nusiuntė
ministrui numatomų dėstyti rudens semestre dalykų sąrašą ir
sąmatos projektą.
Ministrų kabinetas 1923 m. birželio 1 d. pritarė ministro
J. Aleksos nuomonei, kad Agronomijos-miškininkystės skyrių
Universitete reikia uždaryti ir nuo rugsėjo 1 dienos neskirti lėšų
jam išlaikyti. P. Matulionis pavadino ministerijų ir Universiteto
nesutarimus dėl visai Lietuvai svarbaus dalyko – agronomijos ir
miškininkystės studijų – skaudžiu ginču. Jis, kaip visada, atvirai
pareiškė, kad du ministrai – švietimo bei žemės ūkio ir valstybės
turtų – raštais pasipriešino Agronomijos-miškininkystės skyriaus steigimui, manydami, būsiant geriau duoti stipendijas keliems abiturientams eiti mokslus svetur. P. Matulionis įžvelgė
tokiuose veiksmuose pasitikėjimo sava valstybe stoką, nes, jeigu
jau dėl Universiteto plėtros vilties trūksta, tai, matyti, pritrūko
to jausmo, kuris mus šiandien gyvus laiko. J. Aleksa, belikus
vos trims dienoms iki jo kadencijos žemės ūkio ministro pareigose pabaigos, 1923 m. birželio 26 d. Seimo posėdyje išliko
kategoriškas: ministerija buvo tos nuomonės ir dabar jos laikosi,
kad tuo tarpu Agronomijos-miškininkystės skyrių išlaikyti prie
universiteto neturim galimybės.
Požiūris į aukštųjų agronomijos ir miškininkystės mokslų
galimybes Lietuvoje iš esmės pasikeitė po 1923 m. gegužės
12–13 d. rinkimų į II Seimą, kai buvo suformuota nauja Lietuvos
Vyriausybė ir žemės ūkio ministru birželio 29 d. tapo kun. Mykolas Krupavičius. Naujasis Ministrų kabinetas rugsėjo 10 dieną
pakeitė ankstesnį birželio mėnesio nutarimą apie Agronomijosmiškininkystės skyriaus panaikinimą. Skyrius galėjo pradėti veikti.
Matematikos–gamtos fakultetas įpareigotas dėstyti ne tik teorinius dalykus, bet ir pakeisti trūkstamą lietuvišką žemės ūkio ir
miškininkystės mokyklą. Deja, Girininkystės katedra Universitete
taip ir liko nesuformuota, nes prasidėjo Žemės ūkio akademijos
agronomams ir miškininkams steigimo Dotnuvoje peripetijos...

Vytauto knyvos nuotrauka

metų
žinduolis
Metų
žinduolis
miškininkystė

Metų rūšis – juodasis šeškas
selemonas paltanavičius

M

ūsų gamtoje juodasis šeškas –
pakankamai reta ir mįslinga
rūšis. Tą lemia šio nedidelio
žvėrelio slapus būdas ir jo buveinės žmonių
rečiau lankomose vietose. Net ir medžiotojai
pripažįsta šešką jo natūralioje aplinkoje
regėję tik kartą kitą. Kuo ypatingas šis
kiauninių šeimos atstovas?
Visų pirma, jis nedidelis, kūno ilgis apie
40–50 cm, uodegos 15–18 cm. Kojos trumpos, kas lemia skirtingų buveinių pasirinkimą
žiemą ir vasarą. Jį sutiksime miškuose, prie
upelių, durpynuose, ten, kur likę įvairūs statiniai, hidrotechnikos įranga.
Žiemą šeškui išlikti gamtoje sunkiau,
nes jis, skirtingai nuo kiaunių, šermuonėlio
ir žebenkšties, klimpsta giliai į sniegą. Negalėdamas rasti maisto, šeškas šiam periodui
renkasi žmogaus aplinką – ūkinius pastatus,
sandėlius. Tam labai tinka netvarkingi ūkiai,
kuriuose daug užkaborių ir kur veisiasi bei
žiemai iš laukų susirenka graužikai.

Pas mus gyvenanti rūšis kažkodėl pavadinta juoduoju šešku, nors tai turi nedaug bendro
su tikrąja kailio spalva: visas poplaukis yra baltai
gelsvas, tik styrančių apyrečių akuotplaukių
galai juodai rudi. Charakteringa „kaukė“ daro
jį lengvai atpažįstamą, nes panašaus dydžio
kiaunės ir audinės tokios neturi.
Šeško kailis visada buvo trokštamas laimikis, XX a. pirmoje pusėje galėjęs pastebimai papildyti šeimos biudžetą. Nieko keista
– taip pat geidžiami buvo ir kiaunių ar ūdrų
kailiai. O šeško kailis tankus, sunkiai primirkstantis – pilvo srityje 1 cm2 yra apie
6000, nugaros – 9000 plaukelių.
Dar viena šeško savybė, tapusi daugybės pasakojimų, dažniausiai linksmų ir
pagražintų, esme – jo analinių liaukų išskiriamas sekretas, pasižymintis stipriu kvapu. Juo žvėrelis ženklina savo teritoriją, bet
esant pavojui jį panaudoja savigynai. Užpultas
šuns, šeškas efektyviai apsigina, o kol šuo atsigauna nuo „įspūdžio“, šeškas spėja pasprukti.

Preparuojant šešką, svarbu nepažeisti šių
liaukų, nes jų kvapą labai sunku pašalinti nuo
rankų ar rūbų.
Šeškas nelaipioja į medžius, retai kada
užlipa į palėpes, nors esant reikalui gali tą
daryti. Puikiai plaukia, vasarą aptinkamas
prie pelkių, raistų, bebraviečių. Čia jo grobiu
tampa žuvys, vandeniniai pelėnai, kirstukai
ir ypač varlės. Jų atsargas šeškai kaupia urveliuose. Juos kasasi patys, tačiau gali įsikurti
senuose svetimuose urvuose, bebrų trobelės
sienoje, hidrotechninių statinių ertmėse.
Šeško apsilankymas prie sodybos nėra
laukiamas – jie gali galabyti vištas ir kitus naminius paukščius, triušius, grobti
kiaušinius. Medžioklės azartas juos skatina
pribaigti daugiau gyvūnų nei reikia.
Mūsų gamtoje šeškas yra vietinė rūšis,
puikiai deranti ekosistemoje. Gamtiškai retas, bet pakankamai plastiškas, prisitaikantis prie kintančios aplinkos, jis išlieka svarbiu vietinių gamtinių kompleksų elementu.
2022 vasaris
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Miškininkystė

Valstybinių miškų urėdijoje

Žvelgiant
nuo Baluošo ežero kranto (III)
kazimieras vaitkus
Miškų veisimas ir atkūrimas
Lietuvoje ilgai nestokota miškų, todėl girios buvo kertamos, o jų veisimu nesirūpinta.
Atsikurti, atželti miškas pradėdavo savaime. Tačiau tik kur ne kur spygliuočius keitė
spygliuočiai. Dažniausiai spėriai tarpo baltalksnynai, drebulynai, beržynai.
1557 m. valakų įstatymu mišku leidžiama
naudotis tik revizorių nurodytose vietose
taip, kad vienur jis būtų kertamas, kitur – savaime atželtų. Tuo pačiu įstatymu uždrausta ir
lydiminė žemdirbystė, nes ji naikino miškus.
Dirbtiniu būdu miškai pradėti veisti tik
XVIII a. pabaigoje. 1777 m. instrukcijoje numatyta apsėti kankorėžiais miškų aikšteles.
L. Pliateris 1807 m. siūlė pušeles sėti su
avižomis. Pirmieji miško želdiniai sodinimu buvo įveisti 1810 m. Kuršių nerijos Kopgalyje ir Smiltynėje, kad sulaikytų pustomą
smėlį. Telšių apskrityje 1839 m. įveisiami
pušynėliai, 1849 m. įveistas garsusis Degsnės
lenkinio maumedžio 2 ha medynas iš Lenkijos Sentokžyžo miškų atvežtomis sėklomis.
1850 m. įveisti Kuršių nerijos kalninės pušies
želdiniai, 1885 m. Karšuvos girioje įveistas 1,1
ha Jūravos ąžuolynas gilėmis iš Karaliaučius
miškų. Naryškino dvaruose 1886–1888 m.
įveista 38 dešimtinės pušų ir eglių želdinių.
Tauriškių dvare 1893–1899 m. gilės, pušų
ir eglių sėklos pasėtos su javais. Čia užaugo
miškas. 1945–1965 m. sėjimu ir sodinimu
įveista 310,2 tūkst. ha miško, kasmetinės
darbų apimtys siekė 16–20 tūkst. ha.
Visą XIX a. Linkmenų valstybinių miškų
dačoje iškirsti miškai buvo atkuriami savaiminiu būdu. Tam tarnavo siaurabiržių plynų
kirtimų sistema, tikintis savaiminio iškirstų
biržių apsisėjimo nuo gretimų medynų. Tačiau dalis kirtaviečių neatželdavo. Geresni
rezultatai buvo gaunami plynas biržes laiki14
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nai (2–3 metams) pavertus žemės ūkio naudmenomis. Jose geriau vykdavo savaiminis
atžėlimas, be to, buvo galima paskutiniaisiais
metais daryti pušų įsėlius. Todėl 1880 m.
miškotvarka Linkmenų dačoje visas suprojektuotas biržes siūlė 2–3 metams paversti žemės
ūkio naudmenomis. Tačiau praktikoje viltys,
dėtos į savaiminį atžėlimą, nepasiteisino: tik
dalyje plotų miškai atžėlė pakankamai.
Miškotvarka pirmą kartą Linkmenų
dačoje 1899 m. suprojektavo dirbtinius
miško želdinius sėjimo ir sodinimo būdu.
Dirva buvo ruošiama vagomis, juostomis,
aikštelėmis. Sėjama buvo paprastai 1,42 m
x 1,42 m (2x2 aršinų; 1 aršinas – 71,12 cm)
atstumais, vienoje dešimtinėje išberiant 1,64
kg (4 svarus, 1 svaras – 409,512 g) sėklų.
Sodinama buvo irgi tais pačiais atstumais
vienerių metų daigais. Taigi miško želdiniai
buvo sodinami retai, o jų tankumą bandyta
didinti iškirstose biržėse paliekant 1 ha 25–
30 sėklinių medžių, tačiau sėkliniai medžiai
savo paskirties dažniausiai neatlikdavo.
1902–1914 m. Linkmenų dačoje buvo
įveista 180,4 ha miško želdinių, iš jų sėjant
168,9 ha (94 proc.) ir sodinant 11,5 ha (6 proc.).
Miškotvarka 1914 m. atkūrimo darbus
siūlė intensyvinti: kasmet želdinti po 27,4
ha, želdinius prižiūrėti (ravėti) 45,4 ha plote,
papildyti 25,1 ha plote. Pasiūlyta atstumą
tarp eilių ir eilėse sumažinti iki 1,5 aršino,
t. y. iki 1,1 m. Tačiau pagrindiniu želdinių
įveisimo būdu numatyta palikti sėjimą.
Lenkams okupavus Vilnių ir Vilniaus
kraštą, dauguma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje likusių miškų buvo priskirti Zarasų (iki
1929 m. Ežerėnų) miškų urėdijai. Jos urėdu ilgiausiai (1920–1922 m. ir 1932–1939 m.) dirbo
vienas iš žymesnių senosios kartos Lietuvos
miškininkų Vladas Vaitkus (1887–1982). Jis

buvo geras specialistas, publikavęs keletą
svarbių straipsnių „Mūsų giriose“, aktyvus
visuomenininkas, 1935 m. apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu.
Reikšmingą indėlį šio krašto miškams
ir miškų ūkiui paliko Jonas Strazdas. Nuo
1927 m. jis dirbo įvairiose pareigose Zarasų
miškų urėdijoje ir Vilniaus miško pramonės
ūkyje. Pokariu buvo Ažvinčių miško ruošos
punkto, nuo 1949 m. – Ignalinos punkto
viršininku. Įkūrus Ignalinos miškų ūkį 1958
m., buvo paskirtas pirmuoju direktoriumi ir
juo buvo iki išėjimo į pensiją 1960 m. Jis Ignalinos krašto miškams, kaip specialistas ir
vadovas, atidavė 33 m. pačiu sudėtingiausiu
ir sunkiausiu laikmečiu.
„Mūsų girių“ 1930 m. 6 numerio straipsnyje „Užvinčių miškai“ J. Strazdas rašė,
kad, nežiūrint buvusių vokiečių okupacijos
metu be jokios tvarkos plynai iškirstų plotų,
didžiulių gaisraviečių, Ažvinčių girininkijoje, išskyrus paskutinio dešimtmečio kai
kurias plyno kirtimo biržes ir mažas miško
aikšteles, neapželdintų plotų nėra. Želdinama
buvo sodinant ir veik visų metų želdiniai
pasisekė puikiausiai. Pažymima, kad neblogai
vyksta ir savaiminis žėlimas, ypač paskutinio
dešimtmečio biržėse.
Atrėžtose plyno kirtimo biržėse buvo
leidžiama rinkti samanas kraikui. Samanos
buvo renkamos ir savaiminiam miško žėlimui
pagerinti, priešgaisrinės apsaugos tikslais samanas leista rinkti pakelėse. Miškininkas Kučinskas, 1940 m. lankydamasis Ažvinčių girioje, išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu: jo
manymu, paklotę galima leisti rinkti iš biržių,
kurios bus kertamos po 5–6 m. Imant paklotę
išraunami ir pažeidžiami jauni medžių daigeliai, paimama nemažai nesudygusių sėklų.
Visa tai kenkia miško savaiminiam atžėlimui.
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Per 5–6 m. bus sėkliniai metai, sunaikintų
daigų vietoje išaugs nauji, kokybiškesni
daigai, nes trumpesnį laiką bus stelbiami.
Nukirtus medyną galima laukti savaiminio
miško atžėlimo.
Į penktą XX a. dešimtmetį šio krašto
miškai atėjo labai įvairialypiai ir prieštaringi:
iš vienos pusės – smėlynų dykynės, rekonstruotini keružynai, daugybė neatžėlusių
kirtaviečių (tai labiau buvo būdinga buvusiems privatiems miškams), iš kitos pusės –
našūs, labai kokybiški, persiritę per šimtmetį
pušynai, netgi atskiri sengirių lopinėliai.
Kolūkinės santvarkos pradžioje labai
suintensyvėjo savaiminis miško žėlimas buvusiose žemės ūkio naudmenose. Nuo 1946
m. pradėtas intensyvus kirtaviečių, aikščių
ir įvairių dykviečių želdinimas savo apogėjų
pasiekė VI dešimtmečio pirmoje pusėje. Taigi XX a. viduryje ėmė formuotis vientisesni
ir kompaktiškesni miškų masyvai, didėti
bendras krašto miškingumas.
Vilniaus krašte Lenkijos tvarkomuose
valstybiniuose miškuose kirtavietės buvo
atkuriamos gana efektyviai, daugiausiai sodinant. Sodinių tankumas, ypač skurdžiuose
smėlynuose, buvo didelis – dažnai viršydavo
10 tūkst. daigų 1 ha. Želdiniai buvo prižiūrimi
(ravimi) ir pildomi. Lenkų administracija
skatino miško savininkus atsodinti iškirstą
mišką. Sodinantys miškus dvarininkai buvo
atleisti nuo žemės mokesčio, steigti miško
daigynai. Bet nemažai miško žemių buvo
paverčiamos žemės ūkio naudmenomis, kurios vėliau virto smėlynais, dirvonavo, apaugo keružėmis pušelėmis.

savarankiškas per didįjį LDK medžioklį tiesiogiai jam pavaldžias girininkijas. Visose
11 girininkijų buvo suformuotos miškų ir
medžioklės tarnybos. Jas sudarė 11 girininkų,
11 medžioklių, 37 vyresnieji osočnikai (dešimtininkai), 1002 osočnikai, 421 šaulys. Iš viso
1471 tarnybininkas. Kiekvienoje girininkijoje
įkurtoms pareigybėms buvo parengti atskiri
konkrečios girininkijos nuostatai.
Girininkas privalėjo žinoti priskirtų
miškų ribas, stebėti ir prižiūrėti, kad iš jo
karališkos malonybės miškų niekas nieko
negrobstytų, negadintų rubežių, nedarytų
žalos medžiams ir žvėrims, kad niekas neteisėtai nesinaudotų įėjimais į girią. Be specialaus karališko leidimo girininkas neturėjo
teisės kam nors duoti, net dvaro ir savo
paties reikmėms naudoti stačio, tinkamo
statybai miško. Tiek gulinčius, tiek stačius
sausuolius girininkas turėjo išduoti pagal
kvitus, kad be jo žinios niekas iš miško jokio
medžio neiškirstų. Kiekvieną metų ketvirtį
kartu vyresniaisiais osočnikais, dalyvaujant
medžiokliui, privalėjo paruošti ataskaitą.
Tiesioginė vyresniųjų osočnikų, osočnikų
ir šaulių priežiūra buvo pavesta girininkijos medžiokliui. Medžioklis privalėjo kartu
su osočnikais saugoti, kad nebūtų daroma
žala žvėrims ir medžiams, stebėti osočnikus,
apvažiuoti barus, tikrinti vyresniųjų osočnikų
ketvirtinius pranešimus (ataskaitas), kiekvieną
metų ketvirtį padaryti pranešimą girininkui. Jeigu kurio nors vyresniojo osočniko
bare padėtis buvo kitokia nei referuota jo

pranešime, tai apie tai privalėjo pranešti girininkui, girininkas privalėjo viską išnagrinėti
ir nubausti osočnikus atitinkamai pagal jų
nusižengimus.
Girios barų priežiūrai buvo skiriami vyresnieji osočnikai. Jie privalėjo kuo dažniau
apvažiuoti savo barus ir žiūrėti, kad nebūtų
daroma žala nei medžiams, nei žvėrims. Tiek
žalių medžių, tiek sausuolių be girininko
kvito neturėjo niekam duoti. Kiekvieną metų
ketvirtį turėjo parengti girininkui ataskaitą,
dalyvaujant medžiokliui. Jei dėl girios neprižiūrėjimo atsirado pažeidimų, tai jiems
grėsė žalos atlyginimas ir atleidimas iš darbo.
Eiliniai osočnikai privalėjo kartu su vyresniaisiais osočnikais saugoti girią, statyti
girioje tiltus, tiesti kelius į gaudimvietes ir prie
gaudimviečių išvalyti takus tinklams. Kur ir
kada siųsti į medžiokles nurodyta po vieną
suaugusį, bet neseną, stiprų žmogų nuo pusės
valako. Ėjimas į medžioklę vyresniems ir eiliniams osočnikams privalomas, kai tik nurodoma, kada ir kur. Visi osočnikai, jeigu reikia,
turi duoti vežimus Jo karališkos didenybės
medžioklėms, taisyti karališką dvarą, pagal
dvaro dailidės nurodymus atvežti medieną
ir dalyvauti statybose, lygiai su kitais valdiniais taisyti keliuose tiltus, stebėti, kad niekas
girioje naujų margų, naujų šienaujamų pievų
neįrenginėtų, neitų su šunimis ir ginklais.
Girininkijos šauliai – tai šauliai, paimti iš karinės šaulių tarnybos, sutinkant Jo
karališkai malonybei. Šauliai turėjo atvykti
į medžioklę su tvarkingais drobyniniais
Ažvinčių girios rezervate

Miškų apsauga

zitos bitvinskaitės nuotraukos

Girių apsauga žinoma nuo tų laikų, kai
jose įsikūrė žmonės. Senovės Lietuvoje girias draudė kirsti kunigaikščiai, nes miškai
saugojo šventąsias vietas, strateginius objektus – pilis, kelius. Sergėjo kunigaikščiai
girias ir kaip medžioklės plotus.
XVII a. valstybei reikėjo turėti daugiau
pajamų ir pavaldinių, galinčių atlikti karinę
tarnybą. Pavaldiniams buvo atlyginama tiesiogiai žeme ir mišku ar iš jų gaunamomis pajamomis. Tam reikėjo plėsti girių kolonizaciją
ir jų eksploataciją. Taip pat buvo svarbu
išsaugoti plačius karališkųjų medžioklių plotus su gausybe stambiųjų žvėrių ir turėti gerai sutvarkytą medžioklės ūkį, reikėjo gauti
svarbios produkcijos iš tradicinio drevinės
bitininkystės verslo (medaus ir vaško).
1632 m. tapęs Abiejų Tautų Respublikos karaliumi Vladislovas Vaza įsteigė
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vežimais, pakinkytais pora gerų arklių tinklų
išvežiojimui. Turėjo atvykti stiprūs, sveiki, suaugę
ir nepasenę vyrai, kada ir kur bus liepta, su savo
maistu ir tiek savaičių, kiek bus pasakyta. Kiekvienas priėmęs iš karališko dvaro medžioklio į
savo vežimą medžioklinį tinklą, privalėjo jį nugabenti iki gaudimvietės, o po medžioklės išdžiovinti
tinklą, sveiką pargabenti į dvarą ir perduoti į to
medžioklio rankas, iš kurio paėmė. Dešimtininkai
(vyresnieji osočnikai) po medžioklės privalėjo
stebėti šiuos veiksmus, kol juos atleisdavo ponas
didysis medžioklis. Žvėrių rujos metu, pagal seną
tvarką, šauliai turėjo juos saugoti.
Už darbą girininkui buvo atlyginama trimis valakais dirbamos žemės ir šešiomis baudžiauninkų
šeimynomis, kurios turėjo tuos girininko valakus
apdirbti. Kiti tarnybininkai gaudavo tik žemės pagal
tokias normas: medžiokliui – 2 valakai, vyresniems
osočnikams ir šauliams po valaką, paprastiems
osočnikams – po pusę valako. Dvigubai didesnis
atlygis šauliams, lyginant su osočnikais, greičiausiai
siejosi su kiekvieno šaulio pareiga išlaikyti karališkų
medžioklių reikmėms po vieną gerą arklį.
Už gautus valakus medžioklis neturėjo girininkui atlikti jokių pareigų, vyresnieji osočnikai,
osočnikai – neturėjo girininkui daryti jokių darbų.
Tais metais, kai vykdavo valdovo medžioklės, girininkas neturėjo teisės šaulius apkrauti kitomis
prievolėmis. O tais metais, kai jie nėjo į medžioklę
privalėjo dvaro laikytojui mokėti činčą – po tris kapas grašių ir bačką avižų.
Carinės Rusijos valdymo metais Miškų valdybai Lietuvoje vadovavo girininkas, turintis
pulkininko ar papulkininkio laipsnį.
Girias saugojo eiguliai. Eiguvos plotas buvo
400–800 dešimtinių. Dirbti eiguliais dažniausiai
buvo priimami vietos gyventojai – valstiečiai,
kartais miestiečiai, atitarnavę kariškiai. Eigulius
į darbą priimdavo Vilniuje buvusi Žemdirbystės
ir valstybės turtų valdyba, kandidatūras teikdavo
girininkas. Eiguliams buvo keliami labai griežti
reikalavimai. Už prasižengimus buvo skiriamos
piniginės baudos nuo 1 iki 12 rublių, dažniausiai
5 ar 3 rubliai. Taigi bauda dažniausiai būdavo
mėnesinio atlyginimo dydžio. Po baudų kita
bausmė – atleidimas iš darbo. Dažniausios atleidimo formuluotės – už nepatenkinamą patikėtos
eiguvos apsaugą arba už prarastą pasitikėjimą.
Atlyginimas eiguliams buvo mokamas mažas, dažniausiai į mėnesį eigulys gaudavo apie 5
rublius. Eiguliai ir kiti valstybinės miškų tarnybos pareigūnai turėjo pirmenybę ganyti gyvulius
miškuose, jiems buvo leidžiama kirtavietes ir
aikštes panaudoti žemės ūkio naudmenoms
nemokamai. Kiti mokėjo nedidelį nuomos mokestį.
1851 m. miško sargams įkurdinti vienkiemiuose iš Ažvinčių dvaro valdų skirta žemės
16
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Pabaluošėje (dabar Šuminai), Šeriškėse (dabar
Strazdai), Užsieniuose, Želmeniškėse ir kitur.
Zubiškių vienkiemyje dar 1830 m. siūlyta įkurti
girininkiją.
Tiesioginis eigulių viršininkas buvo žvalgas.
Žvalgų neimdavo į kariuomenę, jie nemokėjo
mokesčių, turėjo teisę gauti žemės. Vienam
žvalgui buvo priskiriama vidutiniškai 10 eigulių.
Tarp žvalgų vietinių gyventojų buvo, o tarp
girininkų ir jų pavaduotojų lietuvių jau nebuvo.
Šioms pareigoms buvo skiriami rusai, lenkai
ar kitų tautybių žmonės, turintys atitinkamą
išsimokslinimą, o iki XIX a. antros pusės pakakdavo ir karinio laipsnio. 1915 m. kraštą okupavus
vokiečiams, į visas valstybines girias vokiečiai atsiuntė savo girininkus, kurie paliko senąją eigulių
tarnybą, pakeitė tik vieną kitą senesnį darbuotoją
jaunesniu. Atgavus Vilniaus kraštą dalis lenkų tautybės eigulių buvo pakeista lietuviais.
Centrinis girininkijos (dabartinės miškų
urėdijos) aparatas paprastai susidėjo iš girininko,
jo pavaduotojo arba padėjėjo (jie buvo vadinami
kunduktoriais) ir 1–3 raštininkų. Pradėjus sodinti miško želdinius, girininkijų etatuose buvo
įvesta želdinių prižiūrėtojo pareigybė. Gaisrams
kilti pavojingu laikotarpiu papildomai buvo samdomi priešgaisriniai sargai. Girininkijos tiesiogiai
priklausė gubernijos žemdirbystės ir valstybės
turtų valdybai. Valstybinių miškų tarnybai priklausė ir dvarininkų miškų priežiūra. Tačiau dėl
didelio darbo krūvio tvarkant valstybinius miškus,
jų priežiūra buvo formali ir neefektyvi.
Lietuviškas miškų ūkis savo pirmuosius
žingsnius žengė tik 1918 m. pabaigoje. Tų metų
lapkričio 17 d. Laikinosios vyriausybės Žemės
ūkio ir valstybės turtų ministerijoje įkurtas
Miškų skyrius, kuris gruodžio 5 d. buvo pervadintas Miškų departamentu.
1920 m. išleidžiamas žemės reformos įstatymas. Tų metų spalio viduryje Miškų departamentas parengė privačių miškų perėmimo tvarką
ir prasidėjo šių miškų nacionalizavimas. Jis vyko
tokiais tempais: 1920 m. prie urėdijų prijungta
57467 ha miškų ir kt. žemių, 1921 m. – 370287 ha,
1922 m. – 109636 ha, 1923 m. – 16409 ha. Iš viso –
553800 ha. Grąžinus Vilniaus kraštą Lietuvai, jau
1939 m. lapkričio mėnesį buvo pradėtas dvarininkų
miškų nacionalizavimas. Nacionalizuojamos buvo
didesnės kaip 25 ha privačios miško valdos. Šis darbas buvo tęsiamas ir 1940 m. Naujai nacionalizuotiems miškams prižiūrėti reikėjo daugiau eigulių.
Todėl Vilniuje buvo organizuoti skubūs dviejų
savaičių kursai, kuriuos baigė apie 150 žmonių.
Lietuvoje 1919 m. buvo 16 miškų urėdijų, 68
girininkijos, 934 eiguvos. Išaugus valstybinių
miškų plotui, 1939 m. veikė 45 miškų urėdijos,
315 girininkijų, 2200 eiguvų.

M

iškų žinybos reformos gali užgožti
kai kuriuos darbus
miškuose. Vienas iš jų – miško
genetinių išteklių formavimas,
priežiūra ir išsaugojimas. Šalies
miškuose 2020 m. duomenimis yra
išskirta 160 genetinių draustinių
bei medynų, kurių plotas yra 3874
ha bei 188 sėklinių draustinių
(1511 ha). Atestuota 2772 rinktinių
medžių. Įveista 90 vietų 172 ha
palikuonių bandomųjų želdinių bei
18 vietų 51 ha klonų rinkinių. Tai
didžiulis nacionalinis turtas, kuris
prezentuoja vertingiausią Lietuvos
miškų genofondą ir sąlygoja ateities
miškų pagerinimą. Mes privalome
tai išsaugoti ir racionaliai miškų
selekcijos tikslams naudoti, didinant veisiamų miškų našumą bei
kokybę. Jau šiuo metu šalyje sukurta selekcinė sėklininkystės bazė ir
dauguma miško želdinių įveisiami
selekciniais sodmenimis. Kuriamos
aukštesnės selekcinės pakopos sėklinės plantacijos, kurių nauda bus
dar didesnė.
Genetinių išteklių išsaugojimas
patikimesnis, kai to paties objekto
ištekliai saugojami
dubliuojant.
Pavyzdžiui, saugojant natūraliose
augavietėse ir perkėlus į kolekcijas
ar reprodukcinę medžiagą į Augalų
genų banko saugyklas. Ankstesnės
miško sėklinės plantacijos, kurios dėl amžiaus nustoja ar menkai
dera, siekiant nesunaikinti, transformuojamos į klonų archyvus (kolekcijas). Visų genetinių objektų
sėklų pavyzdžiai turėtų būti genų
banke. Rinkti sėklas reikia iš anksto
sėkliniais metais ne mažiau kaip nuo
50 augančių medžių. Pavyzdžių dydis turi būti toks, kad pakaktų sėklų
atželdinti sunykusį draustinį.
Medžiai, augantys draustiniuose ar pavieniui, pasiekę gamtinę
brandą nustoja derėti ir ima džiūti.
Pavyzdžiui, ąžuolo gamtinė branda
– 200 m., pušies ir uosio – 170 m.,
eglės – 120 m., beržo ir juodalksnio
– 91 m., o drebulės – 81 m. Be to,
medžiai gali sunykti ir ne vien dėl
amžiaus, bet ir dėl vabzdžių bei ligų
pakenkimų, o taip pat dėl klimato
anomalijų. Mes privalome nepa-
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Nepamirškime genetinių
išteklių išsaugojimo
Dr. Julius Danusevičius
miršti genetinius objektus nuolatos stebėti ir saugoti, o pradėjus nykti
– tomis pat sėklomis atkurti ir tęsti išsaugojimą. Pastebėję medžių
pažeidimus, privalome tuoj pat pranešti Valstybinei miškų tarnybai.
Pažvegus į tai, kad daugelis draustinių buvo atrinkti prieš 30 metų,
esant pribręstantiems bei kirtimo amžių pasiekusiems ir vyresniems
medynams, kai kurie iš jų jau pasiekė gamtinę brandą ir ima nykti.
Būtina rūpintis jų atkūrimu.
Draustiniuose leidžiama vykdyti sanitarinius ir ugdomuosius
kirtimus, o atkuriant – atrankinius, atvejinius ir išimtinais atvejais
siurabiržius kirtimus. Prieš kirtimus būtina taikyti pakloties dalinį
mineralizavimą, krūmų šalinimą ir kitas žėlimą skatinančias priemones. Labai svarbu išsaugoti žėlinių genetinę įvairovę. Laikoma,
kad į 1 ha turi būti palikta 100 sėklinių medžių. Draustinių atkūriamojo kirtimo būdui parinkti patariama vadovautis A. Juodvalkio
ir L. Kairiūkščio vadovėlyje „Medynų formavimas ir kirtimai“
(2009) nurodytais būdais (sk. „Pagrindinių kirtimų būdai ir jų taikymas“ 124–180 p.). Draustinius svarbu laiku ir kokybiškai atkurti, o
rinktinių medžių klonus perkelti į kolekcijas (archyvus). Visų objektų
sėklų pavyzdžiai turi būti saugojami Genų banke.
Saugojant, naudojant ir atkuriant draustinius privaloma laikytis
„Augalų (miško) genetinių draustinių nuostatų“, patvirtintų Aplinkos
ministerijos 2004 m. ir „Miško sėklinių draustinių nuostatų“, patvirtintų
AM 2003 m. Nuostatai įpareigoja, nuolatos stebėti genetinių objektų
būklę ir reikalui esant informuoti Valstybinę miškų tarnybą.
Draustinius pirmiausia reikia siekti atkurti savaiminiu atželdymu. Tam turime sekti sėklinių metų pasikartojimą ir nepavėluotai
parinkti tinkamą atkūrimo būdą, ne tik kad atželtų, bet būtų išsaugota genetinė įvairovė.
Iš praktikos galiu pasakyti, kad išretinus pušyną, augantį brukniniam-mėlyniniam miško tipe, pirmiausia iš netolimų beržų pateku-

Eglės želdosi lizdais
Mikierių sėkliniame draustinyje

siomis sėklomis atsiželdo beržo sąžalynas ir pušaitės negali želti.
Tam netoliese augančius beržus prieš draustinio retinimą būtina
pašalinti. Svarbu, kad draustiniai atsiželdintų nuo geriausių medžių.
Todėl atrankiniai kirtimai tam ir tinka. Kiek sudėtingiau atkurti
iš geresnių medžių drebulynus, nes drebulės želdosi ir atžalomis.
Patartina minusinius medžius eliminuoti žiedais nužievinant prieš
2–3 metus iki kirtimų. Tuomet drebulės nudžiūna ir neželia.
Gražus pavyzdys yra VMU Kazlų Rūdos padalinio Braziukų pušies genetinio draustinio atkūrimas rinktiniais kirtimais, kai neatžėlę
ploteliai buvo papildyti sodinukais, išaugintais iš to paties genetinio
draustinio sėklų (nuotr. apačioje). Dažnai netolygiai plote suželia
savaiminukai ne tik pušynuose, bet ir eglynuose.
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Medžių priežiūra praktikoje
Dr. Banga Grigaliūnaitė, dr. Daiva Burokienė, dr. Antanas Matelis, Antanas Stackevičius
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratortija; draugija „Žaliuojanti Vilnija“

Medžio rūšies nustatymas iš kamieno žievės
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mais. Pranešimuose atsispindėjo kaip želdiniai
miestuose nukenčia nuo ūkinės žmogaus
veiklos. Medžiai, augdami šaligatviuose ar
ypač mažuose betoniniuose aptvaruose, suspaustomis šaknimis, suplūktame dirvožemyje
kenčia dar ir nuo užteršto oro, dulkių, dūmų,
elektromagnetinių spindulių, mechaninių
sužalojimų, vibracijos, drėgmės trūkumo,
nuo barstomų druskų. Platinant ar siaurinant gatves, įrengiant naujas komunikacijas
bei statybų vietose yra smarkiai sužalojamos
medžių šaknys, vėliau išdžiūsta ir jų laja. Naujai pasodintų medelių, krūmų gyvatvorės, ar
atskirų krūmų stiebai neapjuosti apsaugos
priemonėmis yra mechaniškai sužalojami žoliapjovėmis. Sužaloti, nusilpę augalai lengvai
pažeidžiami parazitinių grybų.
Žoliniai augalai, kaip ir sumedėję, kuria
organinę medžiagą, veikiant saulei iš atmosferos ima CO2 ir išskiria deguonį. Todėl būtina visur tausoti ir žolinę dangą. Šienauti
šlaitus, pieveles, kur nesilanko žmonės, tik rugpjūčio viduryje kad išsaugotume nykstančią
augalų rūšių ir faunos įvairovę. Reiktų mažinti
šienavimo dažnį ir kelių skiriamosiose juostose.
Būtina atnaujinti šaligatvių vejas, nes jos yra
suplūktos, medžiai skursta, žmonės trypia jų
šaknis, žolė neauga. Apie medžius, trinkelėmis
išklotuose šaligatviuose, būtina palikti 1,5 kv.
m pomedžio plotą, atsisakyti paaukštintų bortelių, sulaikančių lietaus vandenį.
Naujai pasodintus medelius reiktų mulčiuoti. Mulčas išlaiko drėgmę, o jei tai šviežiai
nupjauta žolė plonai paskleista atokiau mede-

Buvusiame Vilniaus tresto arboretume

lio šaknų kaklelio, tai kartu yra ir trąša bei
apsauga nuo žoliapjovių. Po 2 metų būtina
atrišti medelių rišimo juostas, nes vėliau jos
įauga į stiebą, augalai sunyksta. Persodintus
brandesnio amžiaus medžius būtina laistyti
bent trejus metus, nepalikti jų be priežiūros.
Nuspręsta, kad išdžiūvusias, apniktas
paprastąja alksniabude bei kitais grybais
brandžias liepas, kurios yra Lukiškių aikštėje
būtina skubiai pašalinti, kad neplistų sporos. Deja, dauguma liepų, augančių Gedimino prospekte jau pažeistos. Liepos žiemą
įrėminamos dėžių formos aptvaruose, tačiau jose nėra aeracijos, susidaro palankus

bangos grigaliūnaitės nuotraukos

P

astaruoju metu miestuose labai
mažėja žaliųjų erdvių, medžiai iškertami, vietoje jų išdygsta nauji
pastatai arba formuojamos didelės, asfaltu
ar trinkelėmis išklotos aikštės. O žmonės,
gyvenantys miestuose turi kvėpuoti sveikų,
vešlių medžių išgrynintu oru, kurių tanki,
didelė lapija mažina triukšmą, lapų išskiriami
fitoncidai naikina mikrobus sukelinčias
infekcines ligas. Visiems yra labai svarbu,
kad žaliųjų plotelių būtų daugiau, kad augalai būtų sveiki, nežalojami ir vertinami
miestų želdynuose. Todėl naujai priimami
darbininkai-želdintojai, augalų priežiūros,
saugos klausimais turėtų išklausyti 120
valandų kursą ir išlaikyti egzaminus profesinio rengimo kursuose (Lietuvos darbo
rinkos mokymo tarnyboje). Pasitaiko, kad
už gerų želdinių būklę net ir atsakingi darbų vadovai ne visuomet laikosi taisyklių.
Nekokybiško darbo pavyzdžių matome gana
daug, ypač rekonstruojant gatves, jas siaurinant ar platinant bei įrengiant požemines
inžinerines komunikacijas.
UAB „Stebulė“ įkurta prieš 30 metų, atlieka teritorijų tvarkymo, medžių ir krūmų
sodinimo, persodinimo, gėlynų įrengimo,
kraštovaizdžio formavimo, drožlių gamybos darbus, taip pat atlieka įvairius darbus
žiemą. Darbų profilis yra labai platus, tad
jiems atlikti reikalingi ir kvalifikuoti darbininkai, kurių kaskart trūksta.
Bendrovė sausio pabaigoje organizavo
seminarą-mokymą augalų priežiūros klausi-

Neteisingai nugenėta eglė

Medžo rūšies nustatymas iš šakelių
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mikroklimatas plisti grybui. Ant
kelių liepų paprastoji alksniabudė
yra išplitusi net ant šakų.
Antrojoje pranešimų dalyje
buvo aiškinama darbų sauga, kaip
teisingai nukirsti medį, kuris auga
įvairiose vietose, pašalinti lūžusius
medžius ir vėjavartas, kaip genėti jaunus ir brandesnio amžiaus medžius,
nes šalyje dar pasitaiko neleistino
medžius žalojančio ir žudančio genėjimo pavyzdžių. Norint išlaikyti
gražiai suformuotą lają, pašalinamos
sausos ar ligotos šakos ir nuo kamieno apačios išpjaunamos apatinės
šakos paliekant 5 mm nuopjovą, laja
keliama į viršų, išsaugant viršūnę su
aukščiausiomis šakomis. Genima kai
augalai yra dar ramybės būsenoje.
Vėliau, atsinaujinus vegetacijai, kol
formuojasi kaliusas, kiekvienas augalas į sužalojimus reaguoja skirtingai.
Todėl, kaip atpažinti augalą belapėje
formoje, buvo aiškinama iš 120 surinktų medžių ir krūmų šakelių.
Ypatingai jautriausi žalojimams yra
beržas ir uosis – nupjovus jų viršūnes
sunyksta. Beržo negalima auginti vadinamuose šuliniuose, aptvaruose,
šaligatviuose, nes kietoji danga neturi
liesti medžio šaknų.
Vėliau seminaro dalyviai lankėsi
buvusiame Vilniaus apželdinimo
tresto dekoratyvinių augalų arboretume, kuriame dar auga labai daug
vertingų retų medžių ir krūmų. Šią
nemažą teritoriją su arboristų ir
kraštovaizdžio specialistų pagalba
būtina tvarkyti ir padaryti ją rekreacine-edukacine erdve.
Iš UAB „Stebulės“ teritorijoje
suvežtų medžių genėjimo atliekų,
vėjavartų šakų, kelmų, įvairių sumedėjusių augalų liekanų gaminamos drožlės biokurui ir mulčiui.
Ant vėjavartų aptikta purpurinė
plutpintė, sukelianti medienos puvinį, juodkotė ugniabudė, šaknų
puvinių sukėlėjai. Iš tokių atliekų
pagamintos drožlės tiktų biokurui.
Seminaro dalyviai, išklausę teorinių ir praktinių žinių kursą, gavo kvalifikacines pažymas, kurios
pravers tvarkant Vilniaus miesto
želdinius.

Juodkotė ugniabudė

Iš vėjavartų gaminamas mulčas

Paprastoji alksniabudė ant liepos

Purpurinė plutpintė

Nuo senų liepų pažeistos jaunos

Išdžiūvusios senos liepos Lukiškių aikštėje
Medžiai Algirdo g.

Juodkotė ugniabudė ant senos liepos

Nukirstos medžių šaknys Ševčenkos g.
Pomedžiuose tik cementas ir skalda
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Šventieji
Pabaltijo
ąžuolai
legendose
ir tikrovėje
Dr. Julius Bačkaitis,
dr. Kšištof Godvod
Mingėlos ąžuolas – botaninis gamtos paminklas, vienas iš kelių išskirtinių šalies ąžuolų,
turintis daugiau kaip 7 m apimties kamieną, augantis Vieštovėnų k., Plungės r.

(Tęsinys. Pradžia 2022 m. 2 nr.)
Romuvos ąžuolo išvaizdos ypatumai. Kaip jau minėta, Romuvos ąžuolo kamienas buvęs 6 uolekčių skersmens (tik T. Narbutas (1835)
teigė, kad toks buvęs šio medžio kelmo skersmuo).
S. Grunau ir kiti kronikininkai pažymi, kad dievams aukojamas
kraujas buvo pilamas ant ąžuolo, todėl ąžuolas atrodė taip baisiai, kad
niekas negalėjo į jį žiūrėti be siaubo (Schuetz, 1592). Tas medis ir jo lapai
laikyti tokiais šventais, kad žmogus, gavęs bent vieną tokį lapą, jautėsi
saugus nuo apžavų ir nelaimių (Hennenberger, 1595; Hartknoch 1684).
M. Pretorijaus (1698) nuomone, ąžuolas augo labai geroje ir derlingoje žemėje, be to, kasdien buvo apšlakstomas aukų krauju (kas palaikė
jo nuolatinį žaliavimą); taip pat prie ąžuolo visą laiką degė ugnis, rūko
dūmai, kabėjo keli uždangalai, ir iš to galima daryti išvadą, kad ąžuolas
augo išbalansuotame šiltame ore; tad jis galėjo žaliuoti visą laiką. Be
abejo, ąžuolo stovėta tarp pastatų, malkų krūvų ir kalvų, gal jį šiek tiek
užstojo ir kiti medžiai, bent jau iš tos pusės, iš kurios pučia žvarbūs vėjai,
todėl jo žalumai negalėjo pakenkti atšiaurus oras.
Šias M. Pretorijaus prielaidas bent iš dalies galima patvirtinti, nes,
pavyzdžiui, mums žinomas ne vienas atvejis, kuomet įvairių rūšių
medžiai augantys ant/prie nesandarių šiluminių trasų, vėlai rudenį ir
netgi žiemą lapų nemeta. Kita vertus, ne vienai medžių rūšiai (tame
tarpe ir kai kuriems ąžuolams) nesant šalto oro ir sniego yra būdinga
lapus bent dalinai išlaikyti (jie vadinami „pusiau visžaliais“).
T. Narbutas (1835), pateikdamas nuorodas į senesnius šaltinius
manė, kad Romuvos ąžuolo nuolatinis žaliavimas buvo dėl gausių amalo
sąžalynų jo lajoje. Jo manymu, Romuvos ir ąžuolo augusio Švedijoje prie
Upsalos (pagal Adomą Bremenietį (1050->1081)) lajose amalai galbūt
įveisti dirbtiniu būdu, kad medžio „lapai būtų nepaprastai tankūs, o
žiemą amalo žaluma nuspalvintų jo vainiką“ (Narbutas, 1835).
20
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Anot P. Dundulienės (2008), Romuvos ąžuolas buvęs trikamienis. Tai, be abejo, nėra neįmanomas dalykas, žinant, kad keliakamieniai medžiai lietuvių buvo laikomi ypatingais, šventais.
Romuvos ąžuolo sunaikinimas. Lenkų ir prūsų istorikai,
o taip pat ir vokiečų kronikininkas S. Grunau (1526) rašo, kad pirmasis Lenkijos karalius Boleslovas I Narsusis (967–1025), galimai
keršydamas už šv. Adalberto (Vaitiekaus) nužudymą (997 m.), šitą
garsųjį ąžuolą 1015 m. (kartais nurodomi 1014, 1017, 1018 m.)
nukirto. Beje, neteisingai supratus S. Grunau kroniką, kartais nurodoma, kad šį ąžuolą 1113 m. nukirto Boleslovas III Kreivaburnis.
Tačiau, pavyzdžiui, T. Treteras (1604) rašo, kad Romuvos ąžuolas
stovėjo ir magistro Winricho Kniprodės laikais (1351–1382 m.), kuris
ir įsakė ąžuolą nukirsti (Varmės vyskupo (1350–1355) Johanno I
prašomas). Visgi tai neatrodo įtikėtina, nes, pavyzdžiui, K. Hennenbergeris (1595), M. Miechovita (1517) ir kiti istorikai aiškiai sako, kad
prūsai, sugriovus jų dievų ir krivio buveinę, netrukus susirasdavo
kitą Romuvą ir ten atlikinėdavo savo šventąsias apeigas.
Žinoma gali būti, kad ir senosios Romuvos vietoje buvo išaugęs ir
kitas ąžuolas, panašus į pirmąjį (iš Boleslovo I laikų), kurį magistras
W. Kniprodė liepė nukirsti.
Pripažįstant T. Tretero liudijimą, būtų galima pasakyti, kad Boleslovas I nuo pirmosios Romuvos nuplėšė jos puikybę, t. y. sužalojo
šito nuostabiai suaugusio ąžuolo šakas, o Johanno I laikais bus
tebestovėjęs to paties medžio stuobrys arba iš to paties stuobrio ar
kelmo vėl iškerojęs keistai nuaugęs, stabmeldžių tautos garbinamas
ąžuolas, kurį ir nukirto Johannas I (Pretorijus, 1698). Kai Romuvos
ąžuolas buvo nukirstas, esą dar ilgai iš kelmo sunkėsi kraujas, kuris
daugybės paaukotų žmonių buvo pralietas (...).
Prūsų legendose, kaip ir Lietuvos metraščiuose, yra užfiksuotas
ir laipsniškas baltų kulto centro kėlimasis iš vakarų į rytus. M. Pre-
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torijus užsimena, kad prūsų šventovė (dėl dažno lenkų puldinėjimo)
galėjo būti perkelta iš Notangos į toliau nuo jūros esančią, su daugybe
pelkių, girių ir upių, Nadruvos sritį. M. Pretorijus mano, kad kulto
vietos Lietuvoje, Kurše, Žemaitijoje ir kituose baltų kraštuose buvo
įkurtos tik kryžiuočiams sunaikinus bendrą visų baltų šventovę
Nadruvoje (Vėlius, 1983).
V. Vaitkevičius (2003) kelia hipotezę, kad VI a. pradžioje
legendinių V(a)idevučio ir Prutenio įkurta ir įtvirtinta Varmijoje, prie
Heiligenbeilo (Kulakovas, Šimėnas, 1999), šioji Romuva apie 1015 m.
(o ne 1110 m. kaip nurodo V. V. – aut. past.) buvo sunaikinta Boleslovo I (Grunau, 1526). Tuomet ji perkelta į Sembą (?) (ar Notangą), iš
ten į Nadruvą (matomai Priegliaus ir Auksinės upių santakos rajoną),
pagaliau (po 1274 m.) – į Lietuvos teritoriją, Nevėžio žemupį, Romainius (Mierzyński, 1900). Šioje vietoje apie 1294 m. (Dusburg, 1326) sunaikinta, Romuva dar kelis kartus kėlėsi kitur, kol 1413 m., pradedant
Žemaitijos krikštą esą buvus išgriauta prie Dubysos (originale rašoma
„už Nevėžio“ (Długosz, 1480)).
Tiesa, istoriografijoje išsiskiria J. Foigto (1827) nuomonė, kad
skirtingose vietose „atrandamas“ Romuvas reikėtų vertinti kaip
savarankiškas tų kraštų šventoves, jų tinklą.

Torunės ąžuolas
Prie Torunės miesto (dabartinėje Lenkijoje, virš Vislos upės) ant
kalno, į kurį ėjo siauras kelias, augo labai didelis ąžuolas. Šio ąžuolo
dydis istoriniuose šaltiniuose nėra nurodomas, tačiau po šituo ąžuolu
nuo lietaus ir sniego galėjo apsisaugoti 7 Ordino broliai su savo palydomis, mažiausia po 30 žmonių kiekviena) (Pretorijus, 1698).
Pirmasis Prūsijos landmeisteris Hermanas Balkas (1199-1239)
minėtą ąžuolą aptiko 1230 m., kuomet atvyko į tą vietovę krikštyti
prūsų ir lietuvių. Kadangi ąžuolo būta labai storo, liepė jį taip įtvirtinti,
kad atstotų bokštą ir taptų tvirtove prieš prūsus, kurie nepaliaujamai
siekė jį atkovoti. Kaip teigė K. Hartknochas, aplink ąžuolą buvusi gerai
įtvirtinta šventykla, kurią kryžiuočiai paėmė (Hartknoch, 1684).
Vėliau aplink šią tvirtovę pastatytas miestas (Senoji Torunė), kuris
Turmu ar Thornu vadintas. Tai dar nebuvęs dabartinis (Torunės) mies-

tas, kadangi jį kasmet užliedavę potvyniai – dabartinis Torunės miestas
įkurtas per mylią toliau, geresnėje vietoje (Šimėnas, 1999).
Nors ąžuolo lajos dengiamas plotas atrodo gana fantastiškas
(talpino bent apie 220 vyrų!), tačiau, pavyzdžiui, Lietuvoje ir šiuo
metu yra ąžuolų, kurių lajų dengiamas plotas siekia po 640–830 m2
(Liukpetrių, Milvydų, Adamavo, Daugėlių III, Genių ąžuolai), t. y. vienam ordino broliui po jais tektų daugmaž po 3–4 m2.

Heiligenbeilio (Šventapilės) ąžuolas
Anot M. Pretorijaus (1698), Heilingenbeilio (Hailibo (germ.
Šventasis kraštas), Hieropolio, vok. Heiligenstadt, Heiligenbeil, lenk. Świętomiejsce) ąžuolas buvo prūsų dievaičio, valgymo
ir gėrimo globėjo, Kurcho (Gurcho) buveinė. Šį ąžuolą esą dar pats
prūsų ir alanų karalius Vaidevutis pašventinęs Gurchui (Treteri,
1604), kuris buvęs garbinamas iškultais javais, miltais, medumi,
pienu ir t. t. Aukos degintos ugnimi, kuri čionai pastoviai buvusi
kūrenama. Ąžuolas žaliuodavęs tiek žiemą, tiek vasarą.
Ąžuolą 1258 m. iškirtęs pirmasis Varmijos vyskupas Anzelmas I.
Kertant ąžuolą, dviašmenis kirvis, vos prisilietęs prie ąžuolo, atšoko ir
gana sunkiai sužeidė kirtusįjį, o tai prūsai palaikę dievo kerštu. Tada
vyskupas pats čiupo kirvį ir kartu su saviškiais nukirtęs ąžuolą sumetė
jį į ugnį ir kartu su stabu sunaikino (Clagius, 1659). Kaimiečiai tą kirvį,
kaip stabmeldiškos šventenybės paminklą, laikė atskiroje koplyčioje
(Narbutas, 1835), o pabrėžiant, kad krikščionių kirvio šventumas
didesnis už stabmeldiško ąžuolo šventumą, vietovė buvo pavadinta
Heyligen Beil (o prūsiškai – Szwenta Miesta (Šventas miestas, vieta))
(Praetorius, 1698).
Kaip jau minėta, nesigilindami į tai, kad čia garbintas vienas dievas, o ne trys, kaip tikrojoje Romuvoje, ne vienas autorius, pavyzdžiui,
A. Guagnini (1578), M. Strijkovskis (1582), J. Bretkūnas (1588), G.
Beresnevičius (1996) ir kt., neargumentuotai teigė, kad ši šventykla
sutampa su Romove. Tą atsieit patvirtina netoliese esantis milžiniškas
baltų kraštams Grünwalde piliakalnis su 182x205 m dydžio (3,73
ha ploto!) aikštele, kurioje net 0,4 m storio kultūrinis sluoksnis
(Vaitkevičius, 2003). Kažkur Heiligenbeilio apylinkėse minimas ir
palivarkas Rejoten bei Romansgut vietovė (Winckler, 1865).
A. Rogge (1877) taip pat tvirtino, kad Romuva buvo Heiligenbeilio apygardoje tarp Thomasdorf ir Schirten kaimų, Jarft upelio kairiajame krante, kur senovėje buvo deginamos ritualinės viduvasario
ugnys. Netoliese esantį kaimą Regitten jis tapatina su antruoju Romuvos pavadinimu – Rikajotu. Istorikas K. Šiucas (1592), o juo sekdamas
ir B. Vinkleris (1865), rašė, kad Varmėje Romovę ar Rikajotą Varmėje
XIII a. išgriovė karalius Otokaras II (valdė 1252-1278 m.).

Vėluvos ąžuolas

Vietos, kur lokalizuojama Romuva su ąžuolu (•): 1. Šventapilė (vok. Heiligenbeil,
rus. Мамоново); 2. Rohmsdorf (lenk. Romankowo); 3. Romyčiai - Patoliai (vok.
Romitten, rus. Славяновка – Осокино); 4. Romainis (vok. Romehnen); 5. Ramonupiai (vok. Romanuppen, rus. Савино); 6. Ramonupiai (vok. Romanuppen); 7.
Romainiai; 8. Romava (vok. Romau, rus. Ровное) (Vaitkevičius, 2003)

Prie Vėluvos miesto (Welau, Wehlau, Znamenskas, Karaliaučiaus srityje), Apių (Oppen) kaime, virš Pragaro (šiuo metu
Priegliaus) upės, prie kelio iš Karaliaučiaus į Ragainę, sode buvęs
milžiniško dydžio ąžuolas, kurio apimtis prie žemės buvo 27 uolekčiai
(Hennenberger, 1595).
Šitas ąžuolas minėtuoju laiku buvo tuščiaviduris, jo drevė tokia
plati, kad žmogus galėjo įjoti su dideliu arkliu ir su juo viduje sukiotis,
ką ir padarė pirmasis Prūsijos kunigaikštystės kunigaikštis Albrechtas Branderburgietis (1490–1568) ir jo sūnus hercogas (1553–1618)
Albrechtas Frydrichas.
Ąžuolas tikriausiai būtų galėjęs stovėti ilgiau, jeigu jo lankytojai
jame nebūtų iškalę ar išdrožę savo vardų, simbolių ir metų, nes nuo
2022 vasaris
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miškininkystė

Kiti įspūdingų matmenų (nešventi) ąžuolai

Berštininkų ąžuolas. M. Pretorijus 1664 m. Berštininkų (vok.
Bersteniken, Bersteningken) girioje, Įsruties srityje, matė ąžuolą, kuris
sulig vyro ūgiu nuo žemės buvo 18 uolekčių apimties, o palei žemę siekė
25 uolektis. „Tą retą ąžuolą, kurio ir aukštis buvo labai didelis ir
kurio stuobrys iki šakų buvo mažiausiai kokių 7 sieksnių, valstietis su savo trimis sūnumis ir šeimyna per vieną naktį nukirto,
supjaustė į strampus ir parsivežė namo“ (Praetorius, 1698).
I. Lukšaitės žiniomis, yra žinomos 4 vietovės, vadintos Berštininkais, tačiau M. Pretorijus matomai mini Berštininkų mišką, buvusį jo Nybudžių parapijos teritorijoje.
Dievogalos ąžuolas. Kauno r., Dievogalos kaime, apie 1900
metus turtuolis Marčiulionis, sugalvojęs apsitverti stipria tvora,
nupjovė plačiai žinomą ano meto gamtos paminklą – didžiulį ąžuolą.
Pasakojama, kad į jo šovą tilpę 12 vyrų, o įlipus į viršūnę – Kaunas
buvo matyti. Pasigrožėti šiuo ąžuolu atvykdavo lankytojai net iš
Paryžiaus (Korsakovas, 1984).
Kadangi matomai kalbama apie Dievogalą prie Zapyškio miestelio, tad iki Kauno buvo apie 15 km...
Stelmužės ąžuolas. Šiuo metu šio ąžuolo apimtis (1,3 m H)
yra ~9,7 m, skersmuo – ~3,09 m, aukštis – ~21 m, o tikėtinas apytikslis amžius – tik ~450-600 metų. Tuo tarpu gausiuose literatūros
šaltiniuose šio ąžuolo aukštis nurodomas nuo 17 iki 30 m, skersmuo
– nuo 2,7 iki 5,4 m, o amžius – nuo 700 iki 2000 metų.
Lenkaičių (Medingėnų) ąžuolas. Šio ąžuolo skersmuo buvo
~2,86±0,15 m, aukštis – ~27 m, tūris – ~67-75 m3, o amžius – ~400500 metų. Labai tikėtina, kad iki žūties (1967 m.) šis ąžuolas buvo
~10 cm storesnis už Stelmužės ąžuolą. Pastebėtina, kad 1926 m.
„Žvaigždutės“ 7 Nr. buvo rašoma, kad šis ąžuolas yra net 9,75 m apimties (t. y. 3,1 m D) ir kad ekskursijos metu į medžio vidų suėjo net 28
mokiniai.
Kybarčių (Rusteikų) ąžuolas. Šiuo metu šio ąžuolo apimtis
yra ~7,88 m, skersmuo – ~2,51 m, aukštis – 14 m, tačiau spėjama, kad
jis galėjęs būti 2,7–3,0 m skersmens. Medžio vidus visiškai išpuvęs,
kažkada išdegintas ir pasidalinęs į 2 atskiras dalis (kurių viena sausa), tad šiuo metu gana sunku pasakyti koks anksčiau buvo tikrasis
medžio skersmuo. Gaila, bet nepavyko rasti jokios informacijos apie
šį medį, nors tikėtina, kad jos esama.

* * *
Apibendrinant aukščiau pateiktus duomenis, galima kelti pagrįstą klausimą – ar šventieji Pabaltijo ąžuolai (bent jau apytiksliai
vertinant) buvo išskirtinių matmenų, lyginant su stambiausiais dabartiniais Lietuvos, Latvijos ir Europos ąžuolais?
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Laikant, kad Romuvos ąžuolo skersmuo (6 uolekčiai (mastai))
apytiksliai (iš akies) vertintas stebėtojui patogiame aukštyje, t. y.
1,3(1,5) m H, o uolektis buvęs apie 0,57 m (2 pėdos), galima teigti, kad
Romuvos ąžuolo skersmuo preliminariai buvo apie 3,4 m.
Vėluvos ąžuolas prie žemės buvo 27 uolekčių apimties (~4,9 m
skersmens). Vadovaujantis miškininkų naudojamu (H1,3 priklausomumo nuo H0) matematiniu modeliu, teoriškai šio ąžuolo skersmuo
krūtinės mate galėjo būti apie 3,6 m.
Laikant, kad statistinio arklio kūno ilgis apie 2,4 m, o Prūsijos
hercogas, o vėliau jo sūnus „su dideliu arkliu ąžuolo viduje sukiojosi“ (tikėtina neturėdami tikslo įstrigti ar sužaloti žirgą), galima
manyti, kad ąžuolo ertmė buvo apie 3 m skersmens. Paskaičiuotas
tikėtinas ąžuolo (išorinis) skersmuo ir vidinės ertmės dydis visiškai
vienas kitą atitinka.
Berštininkų ąžuolo skersmuo „sulig vyro ūgiu“ buvo apie 3,3
m skersmens (18 pėdų apimties), o prie žemės – apie 4,5 m (25 pėdų
apimties). Dėl kontrolės paskaičiavus, koks medžio skersmuo (H1,3) pagal miškininkų naudojamą (H1,3 priklausomumo nuo H0) matematinį
modelį, gautas apytiksliai tas pats 3,3 m skersmuo krūtinės mate.
Kaip jau minėta, šiuo metu stambiausias Lietuvoje Stelmužės ąžuolas turi 3,09 m skersmenį, storiausias Latvijoje Kaivės ąžuolas – ~3,31 m
(2014 m.) skersmenį, storiausias Europoje Švedijos Kvill‘io ąžuolas prie
Rumskullos turi ~4,81 m skersmenį (https://www.monumentaltrees.
com/en/swe/kalmar/vimmerby/945_ kvilleken/), o literatūroje minimas Imperatorių ąžuolas, Bosnijoje, galimai buvęs ~5,1 m skersmens.
Atsižvelgiant į A. Patašiaus (2012) skelbiamą Nyderlandų miškininko J. Paterio sudarytą stambiausių Europos ąžuolų sąrašą, galime
konstatuoti, kad už Romuvos, Vėluvos ir Berštininkų ąžuolus matomai
yra storesni net 10 Europos ąžuolų, augančių Didžiojoje Britanijoje (7),
Vokietijoje (2) ir Švedijoje (1).

* * *
Šiame straipsnyje pateiktos informacijos pilnas variantas pateikiamas mokslo darbų leidinyje „Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir
praktikos aspektai“ (2021 m, 1(6) Nr.) straipsnyje „Istorinis detektyvas: kas iš tikrųjų žinoma apie šventuosius Pabaltijo ąžuolus“.
Adamavo ąžuolas – respublikinės reikšmės gamtos paveldo objektas, augantis
Švenčionių r., Adamavo k., buvusioje dvarvietėje, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinyje.
Ąžuolo kamieno apimtis – 6,65 m, aukštis – 26,5 m, amžius apie 600 metų.

jono danausko nuotraukos

to ąžuolas nudžiūvo ir nuvirto (Hennenberger, 1595). Nors T. Clagius
(1659) teigė, kad medis nuvirtęs apie 1610 m., tačiau sprendžiant iš K.
Henenbergerio (1595) ir M. Pretorijaus (1698) kūrinių, tai įvyko tarp
1590–1595 metų.
Neapsieita ir be vėlesnių interpretacijų, pavyzdžiui, F. Swillus (1917)
rašė, kad šio medžio apimtis buvo 18 m, o jis nuvirto prieš 150 metų, kas
visiškai neatitinka ankstesnių istorinių šaltinių. Matomai painiojant
su Romuva, kartais nurodoma, kad būtent šiame ąžuole buvę 3 dievų
stabai, o aplink – pagoniška šventykla (https://www.klgd.ru/city/
history/gubin/k9.php). Tuo tarpu P. Dundulienė (2008) dar papildo,
kad aukščiau minėtas Upės ar Openiškės (Oppen) kaimas buvęs ne
Prūsijoje, o Jurbarko rajone...

Miško flora ir fauna

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI.

Miškinis liputis (Certhia familiaris)

M

iškinis liputis – vienas įprastesnių mūsų girių paukščių,
kuriam vardas duotas pagal
jo gyvenimo būdą: jis nuolat laipioja medžių
kamienais, storesnėmis šakomis. Tai vienintelis jo maisto paieškos būdas, nes ant žemės,
į žolę jis leidžiasi labai retai, ir tai – ne maisto
rinkti, o medžiagos lizdui. Lapiojimui skirtos
jo tvirtos kojos, ilgi ir labai kibūs nagai. Uodegos plunksnos standžios, kaip geniams jos
tarnauja atrama, todėl dažnai būna nudilusiais galais. Snapas ilgas, plonas ir lenktas,
labai tinkantis iš plyšių traukyti vabzdžius.
Kad juose vabzdžių visus metus yra pakankamai, liudija faktas: liputis jų dėka išgyvena net
sunkią žiemą.
Be anatominių savybių, leidžiančių kopinėti po medžius, lipučio spalvos ne mažiau
tinka slėptis nuo svetimų akių. Jo kūno apačia
balta, jaunų paukščių pilkšva, o viršus pilkai
rusvas, su išilginiais šviesiais ruoželiais. Virš
akies yra baltas, iki ausies nutįsęs ruoželis, per
akį – rusvas nevientisas brūkšnys. Prie žievės
prigludęs ir nejudantis liputis nematomas ne
tik mums, bet ir paukšvanagiui. Žinoma, toks
8-9 gramų paukščiukas vanagui menkas grobis.
Lipučio judėjimas gali būti aprašomas
paprastai: nuo apatinės (kelminės) dalies jis,
tikrindamas kiekvieną plyšį žievėje, kopia
aukštyn, dažniausiai sukdamas apie medį,
pasiekdamas storas šakas, o po to iš viršaus
nevikriu, šiek tiek drugio skrydį primenančiu
plazdėjimu leisdamasis ant kito medžio kamieno apačios. Ne perėjimo metu lipučiai per
girią keliauja kartu su mišriu paukščių pulku:
zylėmis, bukučiais, geniais. Tačiau jie gali būti
ir pavieniui, ypač lankydamiesi miestuose,
parkuose. Tada juos galima stebėti gatvės pakrašty augančiame medyje, nes atrodo, kad
žmonės ir mašinos jiems didelio įspūdžio nedaro. Liputis mėgsta tikrinti sodų medžius,
laipioja medinėmis namų sienomis; galima
neabejoti, kad jis ir čia randa maisto.
Net žiemą galima išgirsti tylų lipučio
zizenimą, o pavasarį jo suokimas yra labai
melodingas ir jaukus. Lipučiai kasmet peri
2 vadas, todėl šį balsą girios giesmių chore
išgirsti paprasta – tereikia jį žinoti ir pažinti.

Lipučio lizdas paslėptas, jam paukštis pasirenka vietą po atšokusia medžio (ypač pušies,
eglės) žieve, plyšį, kai kada tarpą nukirstų
medžių rietuvėje, nišą seno medinio namo
sienoje. Lizdo pamatui prinešama labai daug
sausų eglės šakučių. Jei niša gili, paukštis (paprastai tą daro viena patelė) užpildo visą jos
apačią. Lizdo gūžta išklojama švelniom žolėm,
plaušais, plunksnom ir vabzdžių (taip pat ir
vorų) siūlais. Dėtys gausios, 5–8 kiaušiniai.
Ją patelė peri 15–16 dienų, kas tokio dydžio
paukščiui yra gana daug. Jaunikliai lizde praleidžia iki 16 dienų. Dažnai jie palieka lizdą gerai laipiodami žieve, bet menkai paskrisdami.
Perinčią patelę maitina patinėlis. Lizdą aplikusius jauniklius kurį laiką prižiūri abu tėvai.
Dėl lipučio statuso mūsų giriose yra
neaiškių dalykų. Atrodo, kad dalis populiacijos
yra sėsli. Tačiau prof. T. Ivanauskas teigia, jog
rudenį iš rytų pas mus atkeliauja lipučiai. Tą
patį tvirtina mūsų žiedavimo Ventės rage bei
Kuršių nerijoje praktika: kiekvieną rudenį stebima šios rūšies migracija, šiek tiek lipučių sugaunama ir sužieduojama, tačiau paženklintų
paukščių sugavimų būna retai. Nieko keisto –
šių paukščių gyvenimo būdas specifinis.
Kaip gyvuoja miškinio lipučio populiacija? Ir čia turime pripažinti: rūšis specifinė,
o mokslininkų, norinčių dirbti miškuose
ir gilintis į jos populiacinius tyrimus nėra.
Taigi, mokslinių suvestinių, monografijų ar
labai rimtomis išvadomis paremtų straipsnių
nėra. Tačiau aš iš savo patirties galiu teigti,
kad per paskutinius 50 metų perinčių porų
sumažėjo 2–3 kartus. Apie 1970–1980 m.
Kazlų Rūdos girioje per vasarą rasti 20–30
lipučių lizdų buvo paprasta – tiesiog, matydamas nudžiūvusį medį, eidavai prie jo ir po
žieve rasdavai lizdą. Kas atsitiko dabar? Jokios
paslapties čia nėra – tokių medžių ieškok
neieškojęs, tad potencialių perimviečių neliko.
Nors gamtoje liputis labai vykusiai
slepiasi, nematomas, tačiau jis lengvai
pažeidžiamas – štai praūžė vėtra, nulupo
žieves, ir lizdų nebėra. Arba apsilankė
miškinės kiaunės, kurių yra gausiai, ir nuplėšė
žievę su lizdu, su kiaušiniais, jaunikliais, o
naktį – ir su perinčia ar jauniklius šildančia

autoriaus nuotrauka

selemonas paltanavičius

patele. Beje, patelė prie lizdo nebaikšti, todėl
ją, nešiojančią vabzdžius, galima stebėti stovint atvirai už metro nuo lizdo.
Prie namų į sodus atskrendančius lipučius
dažnai sudrasko katės, nes prisėlinti prie
paukščio, brazdančio metro aukštyje (kai jis
nusileidžia nuo kito medžio viršūnės) yra paprasta. Katės mūsų krašte ir visame pasaulyje
sunaikina daugiau paukščių, nei kartu paimti
visi kiti plėšrūnai, transportas, laidai, vėjo
jėgainės ir stikliniai namai.
Kuo ir kaip galima padėti lipučiams?
Ornitologai jau senokai rekomenduoja kelti
jiems specialius inkilus, į kuriuos patenkama
pro landą, esančią ne išorinėje, o prie kamieno prisišliejusioje sienelėje. Būtina pakeisti
vadinamųjų biologinės įvairovės medžių palikimo strategiją, kuri šiuo metu neatlaiko
jokios kritikos.
Miškinis liputis – sena mūsų girių rūšis,
todėl ją privalome išsaugoti mūsų gamtoje.
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Medienos pramonė

Medienos produktų eksporto ir
RAIMUNDAS BEINORTAS,
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius
Statistikos departamento duomenimis, per pirmus tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, Lietuvos eksportas padidėjo 18,6 proc. ir siekė 24,5 mlrd. Eur, o importas – padidėjo 26,5 proc. ir siekė 26,7 mlrd. Eur. Lietuvos
užsienio prekybos deficitas sudarė 2,2 mlrd. Eur ir buvo penkis kartus didesnis nei 2020 m.
Per 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos užsienio prekyba mediena bei jos gaminiais (įskaitant popierių ir jo produktus)
augo sparčiau nei bendra šalies užsienio
prekyba. Eksportuojamos produkcijos vertė
buvo daugiau nei 2 kartus didesnė nei importuojamų prekių, o teigiamas prekybos
saldo per metus nuo 1,37 mlrd. Eur (2020 m.)
padidėjo iki 1,68 mlrd. Eur.
Eksportas. Per pirmus tris 2021 m. ketvirčius medienos bei jos gaminių (įskaitant
popierių ir jo produktus) eksportas padidėjo
28 proc. iki 3,1 mlrd. Eur. Tokį apimčių augimą
didžiąja dalimi nulėmė 24 proc. padidėjusi
išvežtų baldų vertė. Lyginant su 2020 m. tuo
pačiu laikotarpiu, taip pat išaugo pjautinės
medienos (58 proc.), dailidžių bei stalių gaminių (34 proc.) eksportas ir tik medienos
granulių, briketų eksportas išlieka mažesnis
nei prieš metus. Medienos bei jos gaminių
(įskaitant popierių ir jo produktus) eksportas
augo sparčiau nei bendras šalies eksportas,
todėl jo dalis bendrame eksporte per metus
padidėjo nuo 11,7 proc. iki 12,6 proc.
Vokietijos rinkoje parduotų medienos ir
jos gaminių vertė ir toliau didėjo bei pasiekė
400 mln. Eur arba 39 proc. daugiau nei 2020
m. Eksportas į Švediją padidėjo 7 proc. iki
299 mln. Eur, Jungtinę Karalystę – 35 proc.
iki 241 mln. Eur, Norvegiją – 12 proc. iki 225
mln. Eur, Daniją – 26 proc. iki 213 mln. Eur,
Lenkiją – 44 proc. iki 188 mln. Eur, Latviją –
30 proc. iki 187 mln. Eur. Labiausiai (pusantro karto) augo eksportas į Prancūziją, kur
parduotų prekių vertė sudarė 164 mln. Eur.
Importas. Bendras Lietuvos importas per tris 2021 m. ketvirčius padidėjo 26,5
proc., o medienos bei jos gaminių (įskaitant
popierių ir jo produktus) dar daugiau – 35
proc. Dėl šios priežasties medienos gaminių
dalis bendrame importe nuo 5 proc. padidėjo
iki 5,3 proc. Šios produkcijos per tris 2021
m. ketvirčius įvežta už 1,42 mlrd. Eur. Prie
spartesnio medienos gaminių importo augimo labiausiai prisidėjo 76 proc. padidėjęs
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pjautinės medienos importas. Kiek mažesnę
įtaką turėjo 28 proc. padidėjusi baldų ir 18
proc. popieriaus ir jo gaminių vertė. Įvežtų
plaušų plokščių vertė išaugo 54 proc., o medienos drožlių ir OSB plokščių – 37 proc.,
tačiau pastarųjų produktų įtaka bendram
importo augimui buvo ne tokia didelė.
Kaip ir prieš metus, medienos bei jos
gaminių (įskaitant popierių ir jo produktus) daugiausiai įvežta iš Lenkijos – už 299
mln. Eur. Šių prekių importas iš Baltarusijos
padidėjo 38 proc. ir siekė 223 mln. Eur. Importas iš Latvijos ir Rusijos augo dar sparčiau
– atitinkamai 44 proc. iki 154 mln. Eur ir 58
proc. iki 148 mln. Eur. Iš svarbesnių importo
šalių, lėčiausiai – 23 proc. didėjo iš Vokietijos
įvežamų prekių vertė, kuri per tris ketvirčius
pasiekė 98 mln. Eur.

Apvalioji padarinė mediena

Eksportas. Per tris 2021 m. ketvirčius
eksportuota 1,22 mln. m³ apvaliosios padarinės (neskaitant malkų) medienos arba 11
proc. mažiau nei prieš metus. Antrą ketvirtį
sumažėjęs iki 386 tūkst. m³, eksportas išlaikė
tas pačias apimtis ir III ketvirtį.
Į Latviją per tris 2021 m. ketvirčius parduotas apvaliosios medienos kiekis, lyginant
su 2020 m., sumažėjo 5 proc. iki 796 tūkst.
m³. Trečią ketvirtį į šią šalį eksportuota 255
tūkst. m³ medienos, t. y. 16 proc. mažiau nei II
ir 11 proc. mažiau nei prieš metus. Mažėjant
popiermedžių paklausai Skandinavijoje, daugiausiai buvo išvežami rąstai. Spygliuočių apvalioji mediena eksporte sudarė 83 proc., o
lapuočių medienos išvežta 139 tūkst. m³ arba
35 proc. mažiau nei 2020 m.
Per tris 2021 m. ketvirčius Lenkijos rinkoje parduota 190 tūkst. m³ apvaliosios medienos arba 3 proc. mažiau nei prieš metus.
Nors išvežami lapuočių rąstų kiekiai išliko
panašiame lygyje visus 3 ketvirčius, tačiau
popierrąsčių eksportas III ketvirtį, lyginant su pirmu, sumažėjo per pusę. Kadangi
spygliuočių popiermedžiai sudarė didžiąją

eksporto dalį, į šią rinką parduodamas apvaliosios padarinės medienos kiekis mažėjo ir
III ketvirtį tesiekė 54 tūkst. m³.
2021 m. sausio–rugsėjo mėnesiais į Švediją
parduota 93 tūkst. m³ apvaliosios medienos,
kas yra penktadaliu mažiau nei per tą patį 2020
m. laikotarpį. Daugiausia (35 tūkst. m³) šios
produkcijos eksportuota I ketvirtį, o II ir III
šiek tiek mažiau – po 29 tūkst. m³. Šioje rinkoje
daugiausiai buvo parduota beržo popiermedžių
– 64 tūkst. m³, tačiau jų eksportas nuo 24 tūkst.
m³ I ketvirtį sumažėjo iki 17 tūkst. m³ trečią.
Spygliuočių popiermedžių didžiausi kiekiai
eksportuoti III ketvirtį (12 tūkst. m³), o iš viso
nuo metų pradžios jų išvežta 29 tūkst. m³ arba
33 proc. mažiau nei 2020 m.
Apvaliosios padarinės medienos pardavimai Suomijos rinkoje II ketvirtį buvo
išaugę iki 21 tūkst. m³, bet III ketvirtį
sumažėjo iki 11 tūkst. m³. Tam įtakos turėjo
nuo 13 tūkst. m³ II ketvirtį iki 7 tūkst. m³ III
ketvirtį sumažėjęs spygliuočių popiermedžių
ir atitinkamai nuo 8 tūkst. m³ iki 4 tūkst. m³
beržo popiermedžių eksportas. Per pirmus
tris 2021 m. ketvirčius spygliuočių medienos
eksportas sumažėjo 74 proc. iki 26 tūkst. m³,
o lapuočių išaugo 2,5 karto – iki 21 tūkst. m³.
Ilgą laiką traukęsis apvaliosios medienos
eksportas į Kiniją, II ketvirtį truputį atsigavo ir
pasiekė 17 tūkst. m³ medienos. Trečią ketvirtį
eksporto apimtys išliko panašios – 16 tūkst.
m³. Nuo metų pradžios šioje rinkoje parduota
43 tūkst. m³ medienos, tai yra 15 proc. mažiau
nei prieš metus. Spygliuočių rąstų eksportas
sumažėjo penktadaliu iki 34 tūkst. m³, o beržo
rąstų beveik nepasikeitė ir siekė 7,4 tūkst. m³.
Importas. Apvaliosios padarinės medienos importas per tris 2021 m. ketvirčius mažėjo
labai panašiai kaip ir eksportas – 10 proc. Iš viso
per šį laikotarpį įvežta 198 tūkst. m³ medienos.
Lyginant ketvirčius, didžiausias produkcijos
kiekis importuotas III ketvirtį – 73 tūkst. m³
(2020 m. 52 tūkst. m³).
Pakankamai ženklus (2020 m. per 3 ketvirčius apvaliosios medienos įvežta 91 tūkst.
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importo 2021 m. III ketv. analizė
m³), medienos importas iš Baltarusijos sustojo. Iš Lenkijos importuoti tik spygliuočių
rąstai, kurių per 3 ketvirčius įvežta 124 tūkst.
m³arba 1,5 karto daugiau nei 2020 m. Lyginant ketvirčius, importas vyko stabiliai kas
ketvirtį įvežant po 41 tūkst. m³ rąstų. Importas iš Latvijos, lyginant su 2020 m., išaugo 2
kartus ir siekė 66 tūkst. m³. Šio kiekio didžiąją
dalį sudarė lapuočių rąstai. Antrą ketvirtį šios
produkcijos importas šoktelėjo iki 26 tūkst.
m³ ir šią tendenciją išlaikė III ketvirtį pasiekdamas 29 tūkst. m³. Iš Rusijos per tris 2021 m.
ketvirčius importuotas apvaliosios medienos
kiekis, lyginat su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo dvigubai – iki 4,4 tūkst. m³. Visą
importą iš šios šalies sudarė beržo apvalioji
mediena, kurios III ketvirtį įvežta 1,2 tūkst. m³.

Pjautinė mediena

Eksportas. Per tris 2021 m. ketvirčius eksportuota 949 tūkst. m³ pjautinės medienos,
t. y. 2 proc. daugiau nei 2020 m. Iš šio kiekio
II ketvirtį parduota 343 tūkst. m³, o III – 308
tūkst. m³ medienos, t. y. 2 proc. mažiau nei
2020 m. Eksporto apimčių augimą sąlygojo 40
proc. padidėję lapuočių medienos pardavimai.
Iš viso jos eksportuota 226 tūkst. m³, iš kurių
73 tūkst. m³ išvežti III ketvirtį. Spygliuočių
pjautinės medienos eksportuota 723 tūkst. m³
arba 6 proc. mažiau nei 2020 m. Per II ketvirtį
jos išvežta 255 tūkst. m³, o III – 235 tūkst. m³
arba 11 proc. mažiau nei prieš metus.
Pagrindine spygliuočių pjautinės medienos importuotoja 2021 m. buvo Prancūzija, kur
parduota 100 tūkst. m³ produkcijos. Iš šio kiekio
daugiausia išvežta II ketvirtį – 35 tūkst. m³, o III
ketvirtį eksportas sumažėjo iki 34 tūkst. m³.
Sparčiai augantis spygliuočių pjautinės medienos eksportas į Vokietiją jau beveik susilygino
su Prancūzijoje parduodamais kiekiais. Iš viso
į šią šalį išvežta 83 tūkst. m³ medienos, t. y.
1,5 karto daugiau nei 2020 m. Trečią ketvirtį
eksportuota 33 tūkst. m³ produkcijos arba
trečdaliu daugiau nei II ketvirtį. Trečia rinka
tapo Saudo Arabija, kur nuo metų pradžios
išvežta 52 tūkst. m³ arba 16 proc. daugiau
nei 2020 m. Pardavimams staiga išaugus II
ketvirtį iki 22 tūkst. m³, medienos eksportas
III ketvirtį toliau didėjo ir pasiekė 24 tūkst. m³.
Sparčiai didėjo pardavimų apimtys ir Australijos rinkoje: pirmą ketvirtį į šią šalį eksportuota
10 tūkst. m³ pjautinės medienos, o trečią – jau
18 tūkst. m³. Iš viso į Australiją išvežta 40 tūkst.

m³ spygliuočių pjautinės medienos. Spygliuočių
pjautinės medienos pardavimai Jungtinės
Karalystės rinkoje išlieka stabilūs, kas ketvirtį
eksportuojant po 21 tūkst. m³. Tačiau eksportas į Latviją 2021 m. nuolatos mažėjo: I ketvirtį
parduota 21 tūkst. m³, o III – tik 12 tūkst. m³.
Iš viso į šią šalį išvežta 51 tūkst. m³ medienos
arba panašus kiekis kaip ir 2020 m. Per tris
2021 m. ketvirčius į Pietų Korėją eksportuota
55 tūkst. m³ pjautinės medienos arba 1,5 karto
daugiau nei 2020 m. Tačiau III ketvirtį pardavimai sparčiai sumažėjo ir tesiekė 12 tūkst. m³,
kai II ketvirtį šioje rinkoje parduota 26 tūkst.
m³ medienos. Kinija 2020 m. buvo pagrindinė
pjautinės medienos importuotoja, bet 2021 m.
išvežami kiekiai sumažėjo 8 kartus iki 17 tūkst.
m³. Iš šio kiekio III ketvirtį parduota 0,9 tūkst.
m³ medienos.
Pagrindine pjautinės lapuočių medienos
rinka ir toliau išliko Vokietija, kur parduota
39 proc. produkcijos. Lyginant ketvirčius,
eksportas į šią šalį sumažėjo nuo 35 tūkst. m³

antrą ketvirtį iki 29 tūkst. m³ trečią. Eksportas į Belgiją per tris 2021 m. ketvirčius išaugo
pusantro karto, lyginant su tuo pačiu 2020 m.
laikotarpiu, ir siekė 25 tūkst. m³ medienos.
Kaip ir Vokietijos atveju, antras ketvirtis buvo
sėkmingesnis: parduota 11 tūkst. m³, o trečią
– tik 6,4 tūkst. m³. Lapuočių pjautinės medienos eksportas į Latviją 2021 m. išliko stabilus
ir siekė apie 6 tūkst. m³ kas ketvirtį.
Italijos rinkoje pardavimai suaktyvėjo
ir per tris 2021 m. ketvirčius į šią šalį buvo
eksportuota 16 tūkst. m³ medienos, o tai
yra 2,5 karto daugiau nei 2020 m. tuo pačiu
laikotarpiu. Iš šio kiekio 6,8 tūkst. m³ išvežta
trečią ketvirtį.
Importas. Per tris 2021 m. ketvirčius
pjautinės medienos importuota 1126 tūkst.
m³ arba 12 proc. daugiau nei 2020 m. Įvežami
kiekiai augo iki antro ketvirčio, per kurį įvežta
441 tūkst. m³ medienos. Trečią ketvirtį importas palaipsniui pradėjo mažėti ir siekė
351 tūkst. m³ arba 2 proc. daugiau nei prieš
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metus. Labiausiai sumažėjo spygliuočių pjautinės medienos importas:
antrą ketvirtį įvežta 390 tūkst. m³, o trečią – 302 tūkst. m³. Iš viso per
tris ketvirčius šios medienos importuota 985 tūkst. m³, tai yra 11 proc.
daugiau nei prieš metus. Lapuočių pjautinės medienos trečią ketvirtį
įvežta 49 tūkst. m³, t. y. panašus kiekis kaip ir antrą ketvirtį. Iš viso per
tris ketvirčius šios produkcijos importuota 140 tūkst. m³, o tai yra 24
proc. daugiau nei per tą patį 2020 m. laikotarpį.
Spygliuočių pjautinės medienos importo mažėjimą III ketvirtį
didžia dalimi nulėmė senkantis srautas iš Baltarusijos. II ketvirtį
įvežami šios produkcijos kiekiai buvo padidėję iki 217 tūkst. m³, tačiau
III smuko iki 138 tūkst. m³ – trečdaliu mažiau nei 2020 m. Nuo metų
pradžios iš Baltarusijos importuota 527 tūkst. m³ pjautinės medienos
arba 19 proc. mažiau nei prieš metus.
Trečią ketvirtį taip pat mažėjo spygliuočių pjautinės medienos importas iš Rusijos bei Ukrainos. Įvežami kiekiai iš Rusijos nuo 77 tūkst.
m³ II ketvirtį sumažėjo iki 67 tūkst. m³ trečią, o iš Ukrainos atitinkamai nuo 19 tūkst. m³ iki 14 tūkst. m³. Per 2021 m. 3 ketvirčius iš Rusijos importuota 189 tūkst. m³ medienos arba beveik du kartus daugiau
nei prieš metus. Nepaisant III ketvirčio mažėjimo tendencijos, 2021 m.
trijų ketvirčių importas iš Ukrainos buvo didesnis lyginant su tuo pačiu
2020 m. laikotarpiu: 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. įvežta 43 tūkst. m³,
kai 2020 m. – tik 1,5 tūkst. m³.
Paskutinį 2020 m. ketvirtį išaugęs spygliuočių pjautinės medienos
importas iš Latvijos toliau augo: 2021 m. I ketvirtį jis siekė 35 tūkst. m³,
o III – jau 58 tūkst. m³ medienos. Per 2021 m. 3 ketvirčius produkcijos
įvežta 135 tūkst. m³ arba 75 proc. daugiau nei 2020 m.
Lapuočių pjautinės medienos importas iš Baltarusijos išliko stabilus ir sudarė apie 9,2 tūkst. m³ kas ketvirtį. Nuo metų pradžios iš šios
šalies įvežtas kiekis (28 tūkst. m³) buvo 27 proc. didesnis nei 2020 m.
Importas iš Rusijos palaipsniui augo: pirmą ketvirtį pjautinės lapuočių
medienos įvežta 7,6 tūkst. m³, o trečią – 11 tūkst. m³. Iš viso importuota 29 tūkst. m³ lapuočių medienos arba 15 proc. daugiau nei prieš
metus. Per 2021 m. tris ketvirčius iš Latvijos ir Ukrainos įvežta po 26
tūkst. m³ medienos. Latvijos įmonės per pastaruosius pora ketvirčių
pateikė po 11 tūkst. m³, o iš Ukrainos importas sumažėjo nuo 10 tūkst.
m³ antrą ketvirtį iki 7,2 tūkst. m³ trečią.

Per 2021 m. tris ketvirčius ąžuolo pjautinės medienos į Lietuvą
įvežta 52 tūkst. m³, kai 2020 m. apie 47 tūkst. m³. Iš šio kiekio 18 tūkst. m³
importuota iš Lenkijos ir 17 tūkst. m iš Ukrainos. Per minėtą laikotarpį
buko pjautinės medienos importuota 1,6 tūkst. m³: 0,7 tūkst. m³ – iš
Vokietijos, 0,4 tūkst. m³ – iš Ukrainos, 0,3 tūkst. m³ – iš Lenkijos.

Medienos drožlių ir OSB plokštės

Eksportas. Nuo 2021 m. pradžios medienos drožlių ir orientuotų
skiedrų (OSB) plokščių eksportuota 95 tūkst. m³, tai yra tris kartus
daugiau nei 2020 m. Tačiau ketvirčių pardavimų tendencija nėra tokia
džiuginanti, nes eksportas pradėjo mažėti antrą ketvirtį ir trečią tesiekė
19 tūkst. m³ arba 38 proc. mažiau nei antrą ketvirtį. Per tris 2021 m.
ketvirčius OSB plokščių eksportas nuo 1,9 tūkst. m³ (2020 m.) padidėjo
iki 5,0 tūkst. m³ (2021 m.).
Kaip ir prieš metus, pagrindine medienos plokščių eksporto rinka
išliko Lenkija, kur išvežta 75 tūkst. m³ produkcijos arba 79 proc. bendro
kiekio. Nors į šią šalį pardavimai kas ketvirtį mažėjo: I ketvirtį eksportuota 41 tūkst. m³ plokščių, II – 22 tūkst. m³, o III – tik 11 tūkst. m³,
tačiau bendras išvežtas kiekis, lyginant su 2020 m. trimis ketvirčiais
(8 tūkst. m3), vis tiek buvo didesnis. Vokietijos rinkoje per 3 ketvirčius
parduota 10,7 tūkst. m³ plokščių, iš kurių 1,1 tūkst. m³ sudarė OSB
plokštės. Trečią ketvirtį plokščių eksportas į šią šalį, lyginant su antru
(4,9 tūkst. m³), neženkliai padidėjo iki 5,2 tūkst. m³. Latvijos rinkoje parduodami kiekiai taip pat mažai keitėsi: per I ketvirtį plokščių parduota
0,9 tūkst. m³, o II ir III – po 0,75 tūkst. m³. Iš viso eksportuota 2,4 tūkst.
m³ produkcijos (iš kurios 0,9 tūkst. m³ sudarė OSB plokštė) arba 11 proc.
mažiau nei 2020 m. Priešingai nei Latvijos atveju, eksportas į Estiją per 3
ketvirčius padidėjo 20 proc. ir siekė 3,2 tūkst. m³ plokščių.
Importas. Medienos drožlių ir OSB plokščių importas per tris 2021
m. ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 7 proc.
iki 391 tūkst. m³. Iš šio kiekio II ketv. įvežta 143 tūkst. m³, o III – 139 tūkst.
m³. Medienos drožlių plokščių nuo metų pradžios importuota 328 tūkst.
m³ arba 8 proc. mažiau nei pernai. OSB plokščių įvežimai taip pat mažėjo
6 proc. ir siekė 63 tūkst. m³, iš kurių 13 tūkst. m³ importuota III ketv.
Per tris 2021 m. ketvirčius daugiausia (109 tūkst. m³) medienos
drožlių plokščių įvežta iš Lenkijos. Iš šio kiekio trečią ketvirtį impor-
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tuota 44 tūkst. m³ produkcijos. Importas iš Latvijos sumažėjo 21 proc.
iki 102 tūkst. m³, o trečią ketvirtį įvežta tik 32 tūkst. m³, kai per tą patį
2020 m. laikotarpį – 55 tūkst. m³. Medienos drožlių plokščių importas iš Rusijos nuo metų pradžios taip pat nukrito (6 proc.) iki 47 tūkst.
m³. Iš Baltarusijos įvežamų plokščių kiekiai nuo 73 tūkst. m³ 2020 m.
sumažėjo iki 41 tūkst. m³ 2021 m., o trečią ketvirtį importuota beveik
pusė šio kiekio (18 tūkst. m³).
OSB plokščių importas iš Latvijos per tris 2021 m. ketvirčius, kaip ir
medienos drožlių plokščių atveju, sumažėjo (30 proc.) ir siekė 25 tūkst.
m³. Iš šio kiekio trečią ketvirtį įvežta 4,4 tūkst. m³ plokščių. Lenkiškos
produkcijos importuojami kiekiai taip pat nukrito iki 21 tūkst. m³, iš
kurių trečią ketvirtį įvežta 5,6 tūkst. m³. Importo mažėjimą iš minėtų
valstybių šiek tiek kompensavo išaugęs OSB plokščių importas iš Baltarusijos ir Rusijos: per tris ketvirčius įvežta po 5,5 tūkst. m³ produkcijos.

Baldai

Eksportas. Per tris 2021 m. ketvirčius iš Lietuvos įvairių baldų eksportuota už 1634 mln. Eur, t. y. už 24 proc. didesnę sumą nei 2020 m.
Trečią šių metų ketvirtį išvežtų baldų vertė siekė 566 mln. Eur ir buvo
13 proc. didesnė nei pernai. Medinių baldų per tris 2021 m. ketvirčius
eksportuota už 996 mln. Eur (2020 m. – 804 mln. Eur). Šios produkcijos
eksportas nuo 332 mln. Eur II ketvirtį išaugo iki 356 mln. Eur III ketvirtį.
2021 m. III ketvirtį, lyginant su antru, eksportas į Švediją sumažėjo
5 proc. ir siekė 77 mln. Eur. Nuo metų pradžios šios šalies rinkoje
baldų parduota už 237 mln. Eur arba 6 proc. daugiau nei 2020 m. JAV
rinkoje III ketvirtis nebuvo toks sėkmingas kaip antras ir eksportas
liepos–rugsėjo mėnesiais sumažėjo iki 41 mln. Eur. Nepaisant to, nuo
metų pradžios parduotų baldų vertė siekė 127 mln. Eur ir buvo 59 proc.
didesnė nei 2020 m. Eksportas į Daniją 2021 m. III ketvirtį, lyginant su
antru, sumažėjo 8 proc. iki 43 mln. Eur. Per 3 ketvirčius įvairių baldų į
šią šalį parduota už 135 mln. Eur, tai yra 32 proc. daugiau nei 2020 m.
Kitose pagrindinėse baldų eksporto rinkose III ketvirtis buvo pakankamai sėkmingas. Eksportas į Jungtinę Karalystę nuosekliai augo nuo
metų pradžios ir pasiekė 138 mln. Eur – 29 proc. daugiau nei 2020 m.
Trečią ketvirtį šios produkcijos parduota už 51 mln. Eur arba 11 proc.

daugiau nei II ketvirtį. Vokietijos bei Norvegijos rinkose pardavimai
taip pat augo ir nuo metų pradžios pasiekė atitinkamai 173 mln. Eur
(12 proc. daugiau nei prieš metus) ir 138 mln. Eur (18 proc. daugiau nei
prieš metus). Antrą ketvirtį eksportas į šias šalis buvo sumažėjęs, tačiau
III ketvirtį atsigavo: Vokietijos rinkoje išaugo iki 58 mln. Eur, o Norvegijos – 46 mln. Eur.
2021 m. trečią ketvirtį mediniai baldai sudarė 61 proc. bendros visų
baldų eksporto vertės. Kaip ir prieš metus, didžiąją dalį (net 95 proc.)
jie sudarė eksporte į Ispaniją. Italijos rinkoje šie gaminiai sudarė 85
proc. visų parduotų baldų vertės, JAV– 82 proc. , Jungtinės Karalystės–
78 proc.. Lyginant eksporto vertes, už didžiausią sumą medinių baldų
išvežta į Vokietiją– 113 mln. Eur. Toliau rikiuojasi Švedija – 106 mln.
Eur, JAV – 104 mln. Eur, Jungtinė Karalystė – 108 mln. Eur.
Importas. 2021 m. per 3 ketvirčius įvairių baldų importas, lyginant
su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, padidėjo 28 proc. ir siekė 274 mln. Eur.
Nors III ketvirtį šios produkcijos, lyginant su antru, įvežta mažiau (už
92 mln. Eur), tačiau, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu, importas padidėjo
23 proc.. Medinių baldų nuo metų pradžios įvežta už 98 mln. Eur, o III
ketvirtį – už 33 mln. Eur, t. y. 0,5 mln. Eur daugiau nei II ketvirtį.
Įvairių baldų importas iš Lenkijos per tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo 28 proc. ir siekė 71
mln. Eur. Tačiau, analizuojant ketvirčiais, III ketvirtį šios produkcijos
įvežimai sumažėjo iki 23 mln. Eur. Trečią ketvirtį importas mažėjo ir
iš daugelio kitų šalių:iš Kinijos baldų importuota už 9,9 mln. Eur arba 5
proc. mažiau nei antrą. Nepaisant šio sumažėjimo, nuo metų pradžios
įvežtų baldų vertė buvo 69 proc. didesnė nei 2020 m. ir siekė 27 mln.
Eur. Importas iš Italijos, lyginant su II ketvirčiu, susitraukė 5 proc. iki 9,0
mln. Eur, o nuo metų pradžios – 2 proc. iki 27 mln. Eur. Iš Vokietijos,
priešingai nei iš kitų pagrindinių tiekėjų, III ketvirtį baldų importuota
už didesnę sumą (9,8 mln. Eur) nei per I ar II ketv., o nuo metų pradžios
produkcijos įvežta už 27 mln. Eur, t. y. už 33 proc. didesnę sumą nei
2020 m. Sparčiausiai baldų importas didėjo iš Čekijos: per tris 2021 m.
ketvirčius įvežtų baldų vertė, lyginant su 2020 m., išaugo 2,4 karto – iki
4,5 mln. Eur. Taip pat ženkliai didėjo (beveik 2 kartus) importas iš Baltarusijos ir pasiekė 15 mln. Eur.
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Saugomos
teritorijos
saugomos teritorijos

Svencelės telmologiniame draustinyje šiuo metu vykdomi projekto „Svencelės pelkės apsaugos būklės gerinimas”
gamtotvarkos darbai. Šių darbų ir projekto tikslas – atkurti
Svencelės pelkės palankią apsaugos būklę, atstatant pelkės
hidrologinį režimą bei atkuriant retų ir nykstančių pelkių
paukščių ir augalų buveines.
Vasario ir kovo mėnesį dalyje pelkės jau pradėti suplanuoti
atvirų pelkinių buveinių atkūrimo darbai, nenaudojant technikos,
galinčios pažeisti labai jautrias ir sunkiai atsikuriančias pelkines
bendrijas. Siekiant atverti aukštapelkės plotus, būtinus retiesiems
augalams augti ir nykstantiems pelkių paukščiams įsikurti, kertamos vis sparčiau želiančios neaukštos pušaitės, bandantys kurtis
beržai, taip neleidžiant pelkei apaugti mišku. Šie darbai planuojami
ir vykdomi remiantis mokslininkų rekomendacijomis.
Projektą vykdo Lietuvos ornitologų draugija, projekto partneris Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
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Paskutinį š. m. sausio savaitgalį Vakarų Lietuvą niokojusi audra nuskriaudė
žymiąją „Raganų eglę”, 2018 m. Lietuvą atstovavusią Briuselyje Europos medžio
konkurse, o 2020 m. Lietuvos žmonių išrinktą Lietuvos metų egle.
VMU Šilutės RP Rambyno girininkas Ričardas Mažutis po praūžusios
audros vasario 2 d. apžiūrėdamas valdas nuvyko ir prie Vilkyškių miške augančio botaninio gamtos paminklo. Vaizdas šokiravo. Nulaužti bei pakibę ant aplinkinių medžių gulėjo 4 iš 17 garsiojo daugiakamienio medžio stiebų.
Vėtra nulaužė vieną iš stambiausių karkasinių kamienų (34,6 m ilgio ir 0,52 m
storio ) ir 3 mažesnius (23,6 m ilgio ir 0,36 m storio; 8,5 m ilgio ir 0,20 m storio ir 3,5
m ilgio ir 0,08 m storio). Taip pat sulaužė dalį medį saugojusios medinės tvorelės.
Rambyno RP direkcija ir VMU Šilutės RP sudarė komisiją įvykiui ištirti ir
padariniams likviduoti. Artimiausiu metu bus organizuojamas medžio žaizdų
lyginimas, nupjaunant nulūžusių šakų liekanas. Vėliau žaizdos bus gydomos ir
izoliuojamos, kad per jas nepatektų drėgmė ir neišplistų puvinys giliau į medį.
Taip pat bus tvarkoma medžio aplinka.
Rambyno RP direkcijos inf.

Kryžiažodis

Apie viską po truputį
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Vertikaliai: 1. Pamiškėse, drėgnuose lapuočių ir mišriuose miškuose,
upių, paežerių pakrantėse, pakelėse augantis dygliuotas uogakrūmis. 2.
Skaidrus, bespalvis, sūraus skonio vandeningas skystis, kurį gamina ašarų
aparatas. 3. Nedidelis erikinių šeimos krūmokšnis, pradedantis žydėti
liepos antroje pusėje. 4. Naktinis, plėšrus paukštis. 5. Kimbanti augalo
sėkla. 6. Augalas „liūto pėda“. 10. Daugiametis astrinių šeimai priklausantis, stačiu stiebu, gausiai lapuotas augalas ir kilmingos moters titulas. 13.
Dvimetė ar daugiametė žolė su stačiu briaunotu stiebu, žiedas varpelio
formos. 14. Vienmetis, 20–80 cm aukščio žolinis augalas, dar žinomas
kaip amerikonka. 16. Reta, nykstanti kerpių rūšis, auga ant senų lapuočių
medžių kamienų senuose ir drėgnuose miškuose. 17. Kritulių forma, krentanti iš debesų snaigių pavidalu, sudaryta iš ledo kristalų. 22. Lūpažiedžių
šeimos dekoratyvinis, vaistinis augalas. 23. Daugiametis 60–160 cm
aukščio salierinių šeimos augalas stora šaknimi. 25. Salierinių šeimos augalas. 28. Vandens augalas su plūduriuojančiais ir panertais lapais. 29. Medis, kurio lapą galime rasti Kanados vėliavoje. 30. Žemės plotas, apaugęs
daugiametėmis žolėmis. 32. Lietuvos paukštis – miškų sanitaras.
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Sudarė Ona Gylienė
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Horizontaliai: 7. Karvelinių šeimos paukštis, kuris nuo ulduko
skiriasi balta dėme priekiniame sparno krašte. 8. Bervidinių šeimos augalų
gentis, kuriai priklauso dvimetės ar daugiametės žolės. 9. Kryžmažiedžių
šeimos šakota piktžolė geltonais žiedais. 11. Visžalė mirtinių šeimos gėlė, kilusi iš Viduržemio pajūrio. 12. Kiškiabudinių šeimai priklausantis
nevalgomas grybas. 15. Natūralus augalinis tirštiklis (želatinos pakaitalas) iš jūros dumblių. 18. Salierinių šeimos augalas su miltiniu apnašu. 19.
Itin retas ir unikalus vabzdžiaėdis vandens augalas. 20. Agurklinių šeimos
daugiametis ir vaistinis miškų augalas. 21. Aralijinių šeimos sumedėjusių
lianų gentis. 24. Lietuvos nacionalinis medis. 26. Stiebo kilmės dyglys,
pakitęs trumpaūglis. 27. Koncentrinėmis linijomis ir juostomis dryžuotas
įvairiaspalvis chalcedonas. 31. Augalas musės „krėslas“. 33. Greitai augantis, Lietuvoje plačiai paplitęs spygliuotis medis. 34. Maistas, pašaras, lesalas. 35. Aukšta, neišvaizdi žolelė geltonais žiedeliais stiebą apkibusi, kurie vėliau virs kibiomis sėklytėmis. 36. Beržinių šeimos iki 8–10 m aukščio
užaugantis krūmas, kuris pirmasis pranašauja pavasarį.
Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. Nr. 1, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Sniegena. 2. Spėka. 3. Viksva. 4. Kiškis. 5. Kežas. 6. Žinginys. 10. Obelis. 13. Danielius. 14. Šaltinutė. 16. Lesykla. 17. Dobilas. 22. Pusnis. 23. Barsukas. 25. Strazdas.
28. Girūnė. 29. Jaukas. 30. Plisė. 32. Dašis. Horizontaliai: 7. Snaputis. 8. Žiogelis. 9. Pelkė. 11. Raugė. 12. Svirbelis. 15. Andras. 18. Laukys. 19. Melisos. 20. Peslys. 21. Pintis. 24. Plaukas.
26. Balius. 27. Starta. 31. Čimčiakas. 33. Tuklė. 34. Balza. 35. Gaisrena. 36. Pataisas.
2022 vasaris
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Išėję negrįžti

Netekus Rimos Šmulkštytės
Vasario 10-ąją netekome ilgametės
KMAI kolegijos dėstytojos, malonios kolegės, įdomaus žmogaus, profesionalios pedagogės Rimos Šmulkštytės.
Rima pasirinko pedagogės kelią ir visą
gyvenimą jo nepaliko. Beje, šis kelias, kaip
labai reta, driekėsi tik vienoje darbovietėje.
Tiesa, darbovietė keitė savo pavadinimą
ir statusą – iš Kauno miškų technikumo
į Kauno aukštesniąją miškų mokyklą ir
galiausiai į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, bet Rima visada buvo šios
įstaigos dėstytoja, apsupta gausaus būrio Ją
mylinčių studentų.
Rima Smulkštytė gimė 1938 m. sausio
19 d. Vilkaviškio r. Bardauskų k. gausioje
penkių sesučių ir broliuko šeimoje. Baigusi
Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą,
1958 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Nuo pirmųjų kursų labai aktyviai įsiliejo į Fakulteto visuomeninę veiklą. Buvo
bendrabučio tarybos, redkolegijos, meno
saviveiklos pirmose gretose. Sukūrė Fakulteto studentų Dramos studiją, Chorą. Ši
veikla neliko nepastebėta. Rima 1962 ir 1963
m. apdovanota Vilniaus r. VK ir Lietuvos
Švietimo ministerijos padėkos raštais.
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1963 m. įgijusi pedagogės kvalifikaciją pradėjo dirbti lietuvių kalbos dėstytoja Kauno
miškų technikume. Čia Rima panaudodama
VPI sukauptas žinias ir patirtį su Jai būdinga
jaunatviška energija įsijungė į Technikumo
darbinę ir visuomeninę veiklą. Organizavo literatūros ir dramos būrelius, kuriems aktyviai
vadovavo visą savo darbinės veiklos laikotarpį
(iki 2008 m.). Jos veikla nebuvo sukoncentruota
tik į savo dėstomą dalyką ir saviveiklą. Ji puikiai
suprato Mokyklos misiją ir įdėjo didelį indėlį jos
įgyvendinimui. Rimos nereikėjo raginti, duoti
nurodymus ar pavedimus vykdyti darbus. Ji
pati surasdavo aktualias veiklas ir jas sėkmingai
įgyvendindavo. Jos sukurtas Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo kabinetas dvejus
metus laimėjo I-ąją vietą respublikiniuose
konkursuose. Rimos drauge su „Mūsų girių“
vyr. redaktoriumi Algirdu Berželioniu ir kitais bendraminčiais organizuojami „Poezijos
rudenėliai“ tapdavo plataus masto šventėmis.
Ji buvo ir kitų švenčių, renginių organizatore ir
jų scenarijų kūrėja.
Didelę išliekamąją vertę turi Rimos Šmulkštytės rašytas Mokyklos metraštis aprėpiantis
mūsų institucijos veiklą nuo pat jos įkūrimo Girionyse (1963). Įsiminti Rimos parengti ir išleisti
poezijos ir prozos leidiniai: „Aš gyventi einu…“

(KMAIK studentų it moksleivių eilėraščiai
ir miniatiūros, 2003) „Spalvos vientisumas“
(KMAIK studentų eilėraščiai ir miniatiūros,
2004), „Šioj žemėj atradę save“ (respublikinio
moksleivių konkursinių darbų rinkinys, 2005),
„Pirmosios gyvenimo pamokos“ (studentų ir
moksleivių rašiniai, 2007).
Greta dėstytojos veiklos R. Šmulkštytė dirbo ir administracinį darbą. 1968-1989 m. ėjo
Miškų ūkio skyriaus vedėjos pareigas, 19891991 m. direktoriaus pavaduotojos, o 1991-1998
m. dirbo Bendrojo skyriaus vedėja. Už aktyvią
veiklą Rima Šmulkštytė apdovanota Lietuvos
švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais
bei penkiais proginiais medaliais.
Liūdime netekus mielos bendradarbės,
profesionalios pedagogės, nuolat siekusios
tobulėti asmenybės, inteligentiško, gebančio
suprasti ir patarti žmogaus. Mūsų atmintyje
išliks Rimos nuoširdus siekis puoselėti
sklandžią lietuvių kalbą tarp studentų ir
bendradarbių, prisiminsime Jos rūpestingą ir
motinišką bendravimą su studentais.
Užjaučiame ir guodžiame Rimos artimuosius, netekusius brangaus žmogaus.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos bendruomenė

Išėję negrįžti

Antanas
Tervydis
1936 10 25 – 2022 02 22
Trakų miškininkų bendruomenę ištiko didžiulė netektis. Vasario 22 d. netikėtai Anapilin
išėjo buvęs ilgametis Trakų krašto miškininkas
Antanas Tervydis.
Antano gimtinė – Jurbarko rajono Seredžiaus kaimas. Kadangi nuo mažens Antaną
traukė gamta, miškas, jis pasirinko miškininko

profesiją: baigė 1954 m. Vilniaus miškų
technikumą, o 1964 m. – Leningrado miško techniko institutą.
Miškininko karjerą Antanas Tervydis
pradėjo 1954 m., įsidarbinęs girininku iš
pradžių Valkininkų, vėliau Trakų miškų
ūkiuose. Nuo 1965 m. iki 2002 m. buvo
Trakų miško pramonės ūkio bei Trakų
miškų urėdijos vyriausiuoju miškininku
(miškų urėdo pavaduotoju).
Antanas Tervydis paliko ryškų pėdsaką
Trakų krašto miškuose. Ypač daug prisidėjo
prie Trakų miesto apželdinimo. Jo dėka
1969–1980 m. Trakų mieste suprojektuota
ir įveista 209 ha miško parko želdinių.
Važiuodami į Trakus galime grožėtis rekultivuotu karjeru, kuriame šiuo metu 187 ha
plote ošia Antano Tervydžio įveisti pušynai.
Dirbdamas vyriausiuoju miškininku Antanas Tervydis pateikė ir įdiegė 3 racionalizacinius pasiūlymus.
Antanas taip pat aktyviai dalyvavo ir
visuomeninėje veikloje, dalyvavo Sąjūdžio,

Gamtos apsaugos draugijos veiklose.
Nors nuo 2002 m. Antanas ir nebedirbo
Trakų miškų urėdijoje, tačiau labai domėjosi miškų veikla, kolegų pasiekimais.
Sukaupęs neįkainojamą žinių bagažą,
kartu su šviesaus atminimo rašytoju Gediminu Isoku 2008 m. parašė knygą „Trakų
urėdijos miškų istorija“. Tai neįkainojama
dovana jauniesiems mūsų miškininkams,
dirbantiems Trakų krašto miškuose.
Kolegų, bendradarbių atmintyje Antanas išliks kaip puikus, patikimas savo
srities specialistas, draugiškas, paslaugus, jautrus žmogus, tikras savo krašto ir
šalies patriotas.
Antanas Tervydis amžinojo poilsio atgulė Trakų miesto kapinėse.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui Tomui, dukrai Jūratei, artimiesiems, visiems jį pažinojusiems.
Trakų miškininkų vardu –
Dainius Taukis
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Vytauto knyvos nuotrauka
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„Pamedžiojus“ vilkų sumedžiojimo

suvestinių lentelėse
Vytautas Ribikauskas

G

ruodžio pradžioje prognozavau, kad šio sezono 190 vilkų
sumedžiojimo limitas bus įvykdytas iki 2022 m. sausio 19
d. (V. Ribikauskas. Vilkų populiacijos reguliavimas: užteks
juokinti svietą ir varyti į neviltį gyvulių augintojus. agroeta.lt, 2021 12
07). Tačiau iki šios datos buvo sumedžioti tik 175 pilkiai – pritrūko 15
plėšrūnų arba 12 dienų, nes paskutiniai pilkiai iš tų 190 limito krito tik
sausio 31d., kai 1 plėšrūnas buvo nukautas Anykščių rajono, o kitas –
Kalvarijos savivaldybėse, tačiau buvo sumedžioti 192 vilkai vietoj 190.
Tiesa, prie sumedžiotų priskaičiuoti ir 3 plėšrūnai, žuvę susidūrus
su automobiliais. Tad mano prognozės paklaida tokiame sunkiai
nuspėjamame procese, kaip vilkų medžioklė, ne tokia ir didelė.

Prognozė nepasitvirtino
dėl keleto priežasčių
Prognozės paklaidą nulėmė keletas priežasčių. Pirmiausia, klaidinga buvo vilkų sumedžiojimo spartą likusiai sezono daliai vertinti
pagal jų sumedžiojimo nuo spalio 15 d. iki gruodžio 1 d. rezultatus.
Patyrinėjus 8 metų vilkų sumedžiojimo suvestinių rezultatus, skelbiamus Aplinkos ministerijos tinklapyje, sumedžiotų pilkių skaičių
išdėstant pusės mėnesio intervalais pagal sumedžiojimo datas, matosi, kad, einant link medžioklės sezono pabaigos, jų per pusmėnesį
sumedžiojama vis mažiau ir mažiau. Lyginant vilkų sumedžiojimo
intensyvumą medžioklės sezono eigoje, atmesti keliuose automobilių
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užmušti, rasti nugaišę bei ne medžioklės sezonu pagal specialius leidimus sumedžioti žvėrys. Nesuprantama, kodėl nugaišę ir keliuose
žuvę vilkai įskaičiuojami į sumedžiojimo limitą, kai visiems kitiems
žvėrims, kurių medžioklė taip pat limituojama, tai netaikoma? Tokį
elgesį su vilkų gaišenomis galima būtų pateisinti tik tuo atveju, jeigu
pilkiai būtų suskaičiuojami labai tiksliai, o jų sumedžiojimo procentas nuo populiacijos gausos būtų nustatomas moksliškai pagrįstais
metodais. Tada būtų galima skaičiuoti visus iš populiacijos paimtus ar savaime dėl įvairių priežasčių iškritusius individus. Kai vilkai
skaičiuojami tokiu tikslumu, kuris apibūdinamas žodžiais „Lietuvoje
tikrai gyvena x vilkų šeimų“, yra visiškas absurdas prie sumedžiotų
pilkių pridėti ir visas jų gaišenas. Na, bet vilkai yra šventi žvėrys ir jų
medžioklę reguliuoja šventi žmonės, kurių šventas mintis ne kiekvienam mirtingajam lemta suprasti ir vertinti...
Sumuojant 8 sezonų sumedžiotus vilkus, paskirsčius pusės mėnesio intervalais pagal sezono eigą, matyti, kad per spalio antrąją pusę
sumedžiota 22,48 proc. nuo visų per 8 medžioklės sezonus sumedžiotų
vilkų sumos. Per lapkričio pirmąją pusę sumedžiota 18,35 proc.,
per lapkričio antrąją pusę – 14,34 proc., per gruodžio pirmąją pusę
– 14,34 proc., per gruodžio antrąją pusę – 7,62 proc., per kitų metų
sausio pirmąją pusę – 12,27 proc., per sausio antrąją pusę – 7,24 proc.
Beje, sausio mėn. antroje pusėje vilkai buvo medžioti tik 4 iš 8 sezonų:
2018, 2019, 2021 ir 2022 metais. Vasario pirmoje pusėje sumedžiota
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1,55 proc., antroje pusėje – 1,16 proc. ir kovo mėn. – 0,65 proc. Iki
vasario ir kovo vilkų medžioklė nusitęsė tik 2019 m. ir 2020 m. Galima
įvardyti ir tokio sumedžiotų vilkų pasiskirstymo medžioklės sezono
eigoje priežastis. Pirmiausia, tai yra akivaizdus įrodymas, kad vilkai
sumedžiojami tik atsitiktinai kitų žvėrių medžioklių metu, o specialios vilkų medžioklės praktiškai neorganizuojamos arba surengiamos
tik pavienių vilkų medžioklių entuziastų viename kitame medžioklės
plotų vienete. Spalio antroje pusėje, lapkritį, na, dar iki gruodžio vidurio intensyviai medžiojami visi kanopiniai žvėrys, organizuojama
daug medžioklių su varovais, nemažai šaulių dar ropščiasi į tykojimo
bokštelius, tad ir vilkų sumedžiojama daugiau. Po gruodžio vidurio
daugelyje medžioklės plotų jau baigiasi briedžių ir elnių limitai, ne
visuose medžioklės plotuose iki pat skambučio medžiojamos stirnos ir danieliai, ne visur yra gausios šernų kaimenės, o ypač varymo
medžioklių ruošimu tik dėl lapių ir vilkų mažai kas užsiima. Taigi, į
žiemos pabaigą mažai organizuojama kanopinių žvėrių medžioklių
įvairiais būdais, todėl mažai sumedžiojama ir vilkų.
Kita nepasitvirtinusios prognozės priežastis yra ta, kad neatsižvelgta į tai, jog pasienyje su Baltarusija buvo įvesta nepaprastoji padėtis, kas apsunkino visų žvėrių medžioklių organizavimą pasienio rajonuose, kur kaip tik daugiausia gyvena vilkų. Televizijos laidose apie
pasienio problemas nuolatos rodoma 10 vilkų gauja pamažu risnojanti
pagal pat tvorą. Tačiau tie vilkai garantuotai nepateks į apskaitą, nes
kas gi tą pasieniečių filmuotą medžiagą nusiųs į biomon.lt.
Prie spartesnio vilkų sumedžiojimo taip pat neprisidėjo Kalėdų ir
Naujųjų Metų šventės bei prasidėję lietūs ir vėtros.

Kiti „medžioklės“ suvestinių
lentelėse „trofėjai“
Šiaip jau, žvelgiant į lentelėse ištįsusius sumedžiotų vilkų sąrašus,
kur pavieniai nušauti plėšrūnai išrikiuoti pagal sumedžiojimo datą ir
vietą, nelabai ką ir suprasi. Na, nebent tai, kad medžioklė dar tęsiasi ir
kiek žvėrių dar likę sumedžioti. Tačiau atidžiau naršant po sumedžiotų
vilkų suvestines, sumuojant sumedžiotus žvėris pagal įvairius rodiklius,
pasimato ir visokių dėsningumų. Kaip jau minėjau, vilkų medžioklės
sezonui einant link pabaigos, per tą patį laiko tarpą (pusmėnesį ar
mėnesį) sumedžiojama vis mažiau pilkasermėgių. Ypač tai ryšku pirmaisiais 6 sezonais iš 8, kai nuo gruodžio antros pusės buvo sumedžioti
tik pavieniai plėšrūnai. Gruodžio mėn. vilkų sumedžiojimo limitas
baigėsi 2014–2015 m. sezonu (iki 28 d.). Sausio mėn. limitai išnaudoti:
2015–2016 m. iki 12 d., 2016–2017 m. ir 2019–2020 m. iki 11 d. bei 2021–
2022 m. iki 31 d. Iš taisyklės iškrenta tik 2018–2019 m. ir 2020–2021 m.
sezonai, kai vilkų medžioklė nusitęsė iki kovo 26 d. ir 6 d., tačiau vasario
ir kovo mėn. buvo sumedžioti tik pavieniai pilkiai. Praktiškai su sausiu
baigėsi visų praėjusių sezonų vilkų medžioklės: vienais metais gruodžio
pabaigoje, kitais sausio pradžioje, viduryje ar pabaigoje.
Vilkai teoriškai galimi medžioti 52 Lietuvos savivaldybėse, atmetus miestų savivaldybes. Per 8 paskutinius medžioklės sezonus
nė vienas vilkas nesumedžiotas tik Neringos savivaldybėje. Šiuo
laikotarpiu Birštono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse sumedžiota tik
po 1 pilkį, o Druskininkų, Kretingos ir Šilutės savivaldybėse – po
4. Per 8 paskutinius sezonus daugiausia vilkų sumedžiota: Rokiškio
r. savivaldybėje – 50 (dar 2 pilkiai sumedžioti pagal spec. leidimus
ne sezono metu); Anykščių r. – 34 (ir 4 pagal spec. leidimus bei 1
žuvęs kelyje); Ukmergės r. – 33; Varėnos r. – 31 (ir 2 žuvę autoavarijose). Atmetus ne sezono metu pagal spec. leidimus sumedžiotus,
žuvusius keliuose, nugaišusius vilkus bei neteisėtai sumedžiotą vil-

ką, kuris nors buvo nušautas spalio 15 d., tačiau Aplinkos ministerijai vėluojant paskelbti pilkių sumedžiojimo limitą, iš viso per 8 sezonus sumedžioti 774 vilkai. Ne sezono metu pagal spec. leidimus 7
savivaldybėse sumedžiota 18 vilkų (daugiausia Utenos savivaldybėje
– 5); keliuose 12 savivaldybių žuvo taip pat 18 pilkių (neatsargiausi
Vilkaviškio ir Švenčionių – žuvo po 3); 2 savivaldybėse rasti du nugaišę
plėšrūnai ir 1 Šalčininkų savivaldybėje nušautas neteisėtai, nespėjus
paskelbti limitų. Per 8 metus kiekvieną sezoną vilkai sumedžioti tik
5 savivaldybėse: Kaišiadorių (26 vilkai), Kupiškio (26), Rokiškio (50),
Šilalės (26) ir Ignalinos (26). 2014–2015 m. sezonu vilkai sumedžioti
20 savivaldybių, 2015–2016 m. – 27, 2016–2017 m. – 28, 2017–2018
m. – 30, 2018–2019 m. – 29, 2019–2020 m. – 40, 2020–2021 m. – 42
ir 2021–2022 m. – 45. Tai rodo, kad vilkų populiacija Lietuvoje ne tik
gausėjo, bet ir išplito po visą šalį. Dabar neliko nė vieno Lietuvos kampelio netgi pačio nemiškingiausio, kur negalėtum sutikti plėšriuosius
pilkasermėgius. Manau, kad Kuršių marių ledu ar sausuma iš Rusijos
Kaliningrado srities jie yra kartą kitą užklydę ir į Kuršių Neriją, nors
Neringos savivaldybėje per paskutinius 8 metus nesumedžiotas nė
vienas. Labai jaukūs Neringos šernai, terorizuojantys miestelių gyventojus, turėjo sudominti ir pilkuosius plėšrūnus...
Paskutiniu 2021–2022 m. sezonu 45 savivaldybėse iš viso sumedžioti 187 vilkai. Dar 2 pilkiai išimti iš gamtos ne sezono metu pagal
spec. leidimus ir 3 paguldė galvas keliuose susidūrus su automobiliais. Daugiausia pilkių nuo medžiotojų šratų ir kulkų krito Kėdainių r.
savivaldybėje – 13. Po 12 plėšrūnų sumedžiota Anykščių r. ir Rokiškio
r. savivaldybėse, 11 – Ukmergės r. savivaldybėje. Nė vienas vilkas nesumedžiotas 7 savivaldybėse: Akmenės, Birštono, Kazlų Rūdos, Klaipėdos r., Neringos, Rietavo ir Elektrėnų. Laikotarpiu nuo spalio 15 d.
iki spalio 31 d. 21 savivaldybėje sumedžioti 33 vilkai, lapkričio 1–15 d.
19 savivaldybių – 37, lapkričio 16–30 d. 11 savivaldybių – 18, gruodžio
1–15 d. 19 savivaldybių – 31, gruodžio 16–31 d. 16 savivaldybių –
20, 2022 m. sausio 1–15 d. 18 savivaldybių – 26 ir sausio 16–31 d. 18
savivaldybių 22 vilkai. Visoje Lietuvoje 2021–2022 m. sezonu daugiausia per 1 d. (sausio 8 d.) 11 savivaldybių sumedžiota 15 vilkų, lapkričio
13 d. 7 savivaldybėse – 12. Per vieną dieną – 2021 m. gruodžio 8 d. daugiausia vilkų (5) sumedžiota Kėdainių rajone, lapkričio 6 d. – 4 Šilalės r.,
lapkričio 12 d. – 4 Rokiškio r. ir lapkričio 13 d. – 4 Vilniaus r.

O ko tikėtis kitam 2022–2023 m. sezonui?
Nors pirmas bandymas prognozuoti vilkų medžioklės eigą nelabai pavyko, norisi pasamprotauti, ko galima tikėtis 2022–2023 m.
vilkų medžioklės sezonu. Šiuo metu sumedžiojimo limitai nustatomi
tik briedžiams, elniams ir vilkams. Tačiau vilkų medžioklė iš esmės
skiriasi nuo stambiųjų elninių medžioklės. Briedžių ir elnių limitai
nustatomi kiekvienam medžioklės plotų vienetui atskirai, o vilkų
visai Lietuvai. Briedžių ir elnių limitai atskiruose medžioklės plotų
vienetuose išnaudojami skirtingu laiku (kai kur užtenka pirmų 2–3
medžioklių) ir, einant link šių žvėrių medžioklės sezonų pabaigos, jų
medžioklių visos šalies mastu suruošiama vis mažiau ir mažiau. Vilkai
gi visoje Lietuvoje medžiojami iki išnaudojamas jų sumedžiojimo limitas. Pastaraisiais metais nustatomas vilkų sumedžiojimo limitas beveik sutampa su pilkių medžioklės trukme nuo spalio 15 d. iki sausio
31 d., medžiojant taip lyg tų limitų iš viso nebūtų. O per tą laikotarpį
sumedžiojamų plėšrūnų skaičius iš sezono į sezoną didėja tik dėl to,
kad didėja vilkų populiacijos gausa. Taigi, atsižvelgiant į kasmet iki
sausio pabaigos sumedžiotų vilkų skaičiaus didėjimo procentą, limitus
galima nustatyti ir be anekdotiškų apskaitų. Reikia tikėtis, kad dėl tokio
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menko vilkų medžioklės intensyvumo, pilkių
populiacijos gausa dar daug metų didės. Taigi,
toks limitų nustatymas tiktų tik vilkų garbintojams. Medžiotojų nuomone, neužtenka
vilkus medžioti tik iki sausio pabaigos – reikėtų pridėti dar ir vasarį. Paprasčiausia būtų,
nenustatant limitų, pilkius medžioti nuo
spalio 15 d. iki vasario pabaigos. Žinoma,
jeigu aplinkos ministro patarėjo Mariaus
Čepulio idėjos sumedžioti ženkliai daugiau
naminius gyvulius pjauti specializavusių
vilkų ne sezono metu taptų kūnu, atsižvelgiant į taip iš gamtos išimtų plėšrūnų
skaičių, galima būtų vilkų medžioklę užbaigti
ir sausio 31 d. Galima šias mano idėjas pabandyti patvirtinti konkrečiu galimų sumedžioti
vilkų skaičiumi. 2021–2022 m. medžioklės
sezonu nuo sezono pradžios iki 2022 m. sausio 31 d. sumedžiota 11,23 proc. vilkų daugiau nei per tą patį laikotarpį 2020–2021 m.
Nesitikint, kad medžiotojai kažkaip keistų
didėjančiai ar mažėjančiai vilkų medžioklės
intensyvumą, o dėl pilkių populiacijos gausos didėjimo panašiu procentu didės ir
per tą patį laikotarpį vilkų sumedžiojimas

2022–2023 m. sezonu, tikėtina, kad iki sausio
pabaigos gali būti sumedžioti 208 vilkai. Kai
dar nebuvo išnaudotas vilkų sumedžiojimo
limitas ir pilkių medžioklei nebuvo kokių tai
suvaržymų, per vasario mėnesi 2018–2019 m.
ir 2020–2021 m. sezonais buvo sumedžiota
tik po 9 žvėris. Tad naujo sezono vasario
mėn. galima skirti sumedžioti, sakykim, 10
vilkų. Taigi, nauju sezonu nuo spalio 15 d.
iki vasario 28 d. galima tikėtis, kad galėtų
būti sumedžioti (suapvalinus) 220 pilkių.
Kiek vilkų žus keliuose ar nugaiš dėl įvairių
priežasčių, įspėti praktiškai neįmanoma, tačiau žvėrių gaišenos ir neturėtų būti įtraukiamos į sumedžioti skiriamą limitą. Taip
pat nėra galimybių prognozuoti, kiek naminius gyvulius pjauti specializavusių vilkų bus
leista išimti iš gamtos ne sezono metu. Jeigu
Mariaus Čepulio iniciatyva duos rezultatų,
taip galėtų būti sumedžiota bent 20 naminių
gyvulių mėsą pamėgusių plėšrūnų. Taigi
2022–2023 m. vilkų sumedžiojimo limitas
galėtų būti 240 individų. Kad būtų atsisakyta
vilkų medžioklės limitavimo, vilčių mažai.
240 pilkių sumedžiojimo limitas atrodytų

per mažas, tačiau praktika rodo, kad daugiau sumedžioti medžiotojai ir nepajėgūs.
Nebent kažkas nutiktų ir šauliai pradėtų
labiau domėtis vilkų medžiokle: daugiau
ruoštų medžioklių su varovais specialiai
vilkams, daugiau taikytų vilkų tykojimą prie
jauko, prisimintų medžioklę su vėliavėlėmis.
Tačiau to sunku tikėtis, nes vilkas Lietuvos
medžiotojui nėra toks labai jau geidžiamas
laimikis: mėsa nevalgoma, sumedžiojus laukia galybė visokių papildomų procedūrų.
Tad specialiai vilkus medžioja ne itin didelis
šaulių būrys dėl trofėjų ir garbės. Tačiau ta
garbė irgi yra tik vietinio masto – aplinkos
ministras būrį vilkų sumedžiojusiam šauliui
medalio ant kaklo tikrai nepakabins. Greičiau
sulauksi komentatorių šlykščių epitetų, kai
nuotraukas su nukautais plėšrūnais išplatinsi
facebook’e, o kas dabar iškenčia to nedaręs...
O kiek bus priskaičiuota vilkų šeimų
(juk pagal jų skaičių bus nustatomas sumedžiojimo limitas), pats ponas Dievas težino.
Praėjusį sezoną vilkai buvo sumedžioti net
45 savivaldybių teritorijose, tai ir tų šeimų
turėtų būti nemažai.

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

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

34

2022 vasaris

2022 vasaris

35

HUSQVARNA
500-OJI SERIJA
Geresnei pjovimo
patirčiai

DOVANOS
VERTĖ
63,70 EUR

HUSQVARNA GALANDINIMO RINKINYS

19,90 EUR

KURO MIŠINYS, 5 L

22,90 EUR

HUSQVARNA X-CUT S35G grandinė

20,90 EUR

