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Kovo 1 d. prasidėjo keturis mėnesius vyksianti
aplinkosauginė akcija „Kirtimai“. Pirmą kartą rengiamos akcijos tikslas – miškų kirtimo pažeidimų
prevencija ir sustiprinta kontrolė laikotarpiu, kai
draudžiami ugdomieji kirtimai.
Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Miškų
departamento skyriai kovo 1–birželio 30 d. organizuos reidus visų nuosavybės formų šalies miškuose,
tačiau didžiausią dėmesį skirs saugomų teritorijų tinklui priklausantiems miškams.
Kovo 7 d. Aplinkos apsaugos departamento vadovo pareigas pradėjo eiti Pasaulio banko ekspertas,
buvęs Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas,
Ūkio viceministras Giedrius Kadziauskas.
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Giedrius Kadziauskas – verslo priežiūros institucijų veiklos ekspertas, ilgametę patirtį sukaupęs
pasaulio ir nacionalinėse įstaigose. Naujasis AAD vadovas verslo priežiūros ir reguliavimo klausimais nuo
2013 m. yra konsultavęs tokias įstaigas kaip Pasaulio
banko grupę (World Bank group), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (OECD), NRD
AS, Arthur D. Little, Europos Komisiją ir kt.
Giedrius Kadziauskas buvo Prezidentės Dalios
Grybauskaitės patarėju ekonominės politikos, verslo
aplinkos, investicijų skatinimo ir transporto politikos
klausimais. Ėjo Ūkio viceministro pareigas, dirbo
ekspertu įstaigose „Investuok Lietuvoje“, LLR institute. Baigęs teisės magistro studijas Rygos aukštojoje
teisės mokykloje ir Vilniaus universitete.
Konkursą laimėjęs G. Kadziauskas pakeitė laikinai ėjusį pareigas direktorių R. Sakalauską, kuris
buvo paskirtas, kai iš pareigų dėl netinkamos kvalifikacijos buvo atleista Olga Vėbrienė. Jos skundas dėl
atleidimo iš pareigų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutiniu ir neskundžiamu sprendimu,
priimtu šį trečiadienį, atmestas kaip nepagrįstas.
Kovo 9-10 d. Valstybinių miškų urėdijoje vyko
inkilų kėlimo šventė „Paukščiai grįžta namo“.
Kovo 17 d. vykusiame ES Aplinkos Tarybos

posėdyje ministrai diskutavo apie „Fit for 55“ paketo teisės aktų ir svarstomo reglamento dėl kovos
su miškų naikinimu aspektus.
Ministrai aptarė svarstomą Reglamento dėl

kovos su miškų naikinimu pasiūlymą. Jo tikslas –
kaip galima labiau sumažinti ES daromą vartojimo
įtaką pasauliniam miškų naikinimui ir nykimui
uždraudžiant į ES rinką patiekti bei eksportuoti iš ES
su miškų naikinimu ir nykimu susijusius gaminius,
tokius kaip mediena, galvijai, kakava, kava, palmių
aliejus, sojos (taip pat kai kuriuos iš jų pagamintus
produktus, pvz.: odos gaminiai, baldai, šokoladas).
Diskutuojant dėl kovos su miškų naikinimu reglamento, Lietuva teigiamai vertino EK siūlomas priemones, skirtas kovai su pasauliniu miškų naikinimu.
Tačiau išreiškė susirūpinimą dėl administracinės
ir finansinės naštos veiklos vykdytojams ir kompetentingoms institucijoms. Siekiant mažinti naštą,
Lietuva pasiūlė taikyti lankstesnį privalomų veiklos
vykdytojų patikrinimų mechanizmą, nustatyti minimalius ES rinkai teikiamų produktų kiekius, kuriems
reglamento nuostatos nebūtų taikomos. Tai ypač aktualu Lietuvai ir kitoms valstybėms narėms, kuriose
dominuoja smulkios miško valdos, rinkai tiekiančios
nedaug medienos.
Kovo 21 d. pasaulis 10-ą kartą minėjo Jungtinių
Tautų paskelbtą Tarptautinę miškų dieną. Šių metų
tema – pasirink tvarią medieną žmonėms ir planetai
– aktuali ir Lietuvai.
Europos Komisijos paskelbtoje ES miškų strategijoje iki 2030 m. pabrėžiama, kad mediena yra
natūrali, atsinaujinanti, pakartotinai naudojama ir
perdirbama žaliava. Jei ji gaunama iš tvariai tvarkomų miškų, apdorojama ir naudojama taip, kad
būtų sumažintas neigiamas poveikis klimatui ir
aplinkai, kartu užtikrinant pragyvenimo šaltinį, jos
vaidmuo gali būti tvarus.
Lietuvos miškingumas šiuo metu siekia 33,7
proc. ir kasmet didėja, siekiant Vyriausybės programoje numatyto tikslo – miškų plotą išauginti iki
35 proc. šalies teritorijos.
Šiais metais bus įveistas rekordinis naujų miškų
plotas – iš viso net 748 ha, Nacionalinio miškasodžio
metu bus pasodinta virš 2 mln. įvairių rūšių medelių.
Be to, bus atkurta ir apie 9175 ha miškų, kuriuose
bus pasodinta dar apie 30 mln. medelių.
Kovo 25 d. darbą pradėjo nauja VĮ Valstybinių
miškų urėdijos valdyba, susirinkusi į pirmąjį posėdį
ir išsirinkusi valdybos pirmininką, kuriuo tapo
Paulius Martinkus. Nauja įmonės valdyba išrinkta
ankstesnei valdybai baigus 4 metų kadenciją.
(plačiau – 9 p.).
Kovo 25 d. Anykščiuose specialiai organizuotame pasitarime AM, VMT ir VMU specialistai
mokė miškininkus kaip apsaugoti medžius nuo
žvėrių. VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
vedėjas Virgilijus Vasiliauskas dalyviams pristatė
pranešimą „Medžių kamienų apsaugos būdai ir
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priemonės nuo elninių žvėrių pažeidimo
kaimyninėse šalyse“. Jame buvo išskirti keli
medžių apsaugos nuo žvėrių būdai: apdorojimas repelentais; individualios mechaninės
priemonės; ploto ištisinis aptvėrimas tvora;
ploto segmentų aptvėrimas tvora; mechaninės–biologinės priemonės.
Informacija apie medžių kamienų žievės
apsaugos būdus ir priemones paruošta remiantis Austrijos, Čekijos, Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos miškininkų patirtimi, apsaugos
metodikomis, tiekėjų kataloguose pateiktų
priemonių ir preparatų informacija.
Kovo 28 d. Panevėžio RP atidarytas moderniausias Lietuvoje VĮ Valstybinių miškų
urėdijos (VMU) miško sodmenų išauginimo
kompleksas, kai kuriais technologiniais sprendimais lenkiantis net aplinkinių šalių medelynus – miško sodmenys išauginami naudojant
moderniausias išteklius tausojančias technologijas. (plačiau – 10 p.).
Kovo 29 d. nustatyta 2023-iesiems kirtimų
norma valstybiniuose miškuose išlieka tokia
kaip pastaraisiais metais – valstybė panaudos
11280 ha medynų plotą iš daugiau kaip 1 mln.
ha valstybės valdomų Lietuvos miškų. Bendras
skaičius išlieka toks pat, metinė pagrindinių
miško kirtimų norma lieka 479 ha mažesnė, nei
nusprendė ankstesnė Vyriausybė 2018 m.
Pasiskirstymas pagal iškertamas medžių rūšis nesikeičia. Paliekama, kaip nustatyta 2022 m.,
kai kirtimų norma buvo sumažinta rečiausiuose
medynuose ir juodalksnynuose, kurie auga
bioįvairovei svarbiose pelkėse ir padidinta pušynuose, kurių plotas šalyje yra didžiausias.
VMT duomenimis, dėl Rusijai ir Baltarusijai taikomų sankcijų gali trikti skiedrų, pjuvenų
bei pjautinės medienos tiekimas. Medienos
skiedrų, pjuvenų importo sumažėjimą gali
pajusti katilinės, granulių, briketų ir drožlių
plokščių gamintojai.

Ministrų susitikime, kurio tema „Užtikrinant atsparią ir sveiką aplinką visiems“, šalys
pristatė ambicijas ir numatytus tikslus bei
veiksmus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos. Lietuva pažymėjo, kad neseniai atnaujino
Klimato kaitos darbotvarkę, kurioje numatyti
ilgalaikiai tikslai šioje srityje, ir šiuo metu ieško
priemonių, kaip padidinti atsparumą klimato
kaitai. Tai – pirmasis EBPO aplinkos ministrų
susitikimas, kuriame dalyvauja Lietuva, EBPO
nare tapusi 2018 m.
Kovo 31 d. Valstybinių miškų urėdija
(VMU) FSC ekosisteminių paslaugų sertifikatui pasirinko unikalų pamario kraštą ir
gavo jį už Žalgirių miške puoselėjamą biologinę įvairovę. Surinkti ir įvertinti daugiau nei
dešimties metų duomenys, mokslinės ataskaitos bei palydoviniai vaizdai įrodė tvarų
ūkininkavimą šiame miško komplekse, siekiant
išsaugoti ir gausinti miško ekosistemas.

Iš viso pasaulyje yra išduota daugiau nei 40
FSC ekosisteminių paslaugų sertifikatų. Europoje tokius sertifikatus turi tik 5 šalys: Italija, Ispanija, Portugalija, Prancūzija ir dabar Lietuva.
Ekosisteminės paslaugos – tai naudos, kurias žmogus gali gauti iš gamtos. Šias paslaugas
sudaro penkios sritys: biologinė įvairovė, anglis,
vanduo, dirvožemis ir rekreacija. VMU Šilutės
RP pasirinko didžiausią dėmesį skirti biologinei
įvairovei, vertinti natūralių miško buveinių ir
rūšių biologinės įvairovės išsaugojimo poveikius.
VMU tvarumo didinimo tikslais sertifikavo ekosistemines paslaugas 1231 ha miško
ir pelkių ploto teritorijoje, Žalgirių miško komplekse. Miškas, esantis Nemuno deltoje, netoli
Kuršių marių ir Baltijos jūros turtingas biologine
įvairove. Čia išskirti gamtiniai ir kompleksiniai
draustiniai, aptinkamos EB svarbos natūralios
buveinės, kuriose gausu įvairiausių biotopų. Šilutės regioninio padalinio FSC prekinių ženklų
licencijos kodas FSC-C010054.

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.

Kovo 30-31 d. aplinkos ministras Simonas
Gentvilas dalyvavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių
aplinkos ministrų susitikime Paryžiuje. Jame
diskutuota apie ministrų lyderystę imantis
skubių veiksmų klimato kaitos ir plastiko taršos
valdymo srityse, įgyvendinant kitus ambicingus EBPO aplinkosaugos planus.
Priimta bendra ministrų Deklaracija, kurioje pabrėžiamas EBPO vaidmuo transformuojant iškastiniu kuru varomą ekonomiką.
Lietuvos iniciatyva į deklaraciją įtrauktas Rusijos invazijos į Ukrainą pasmerkimas.
2022 kovas
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S

avo trumpas įžvalgas noriu pradėti
nuo padėkos už pasitikėjimą Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimo dalyviams. Visuomeninės pareigos,
kuomet esi išrenkamas tikruose demokratiniuose rinkimuose profesijos brolių ir seserų
atstovauti jų interesus – visada jautru ir visada
įpareigoja. Juk nepasislėpsi už organizacinės
struktūros, pavardės, titulų ar pareigų. Čia
sudėtos viltys. Ačiū redakcijai, kad suteikė
erdvę spausdinto popieriaus puslapiuose papasakoti, kaip įsivaizduoju Sąjungos veiklą.
Beje, atsakymus rašau tame pačiame kieme, kuriame užaugau ir kur ilgus metus buvo
įsikūrusi „Mūsų girių“ redakcija. Žurnalą,
būdamas vaikas, prenumeravau. Močiutė
mokė, jog dera pažinti gamtą, nes mes visi
esame gamtos vaikai. Apie miškų studijas
tuomet dar nesvajojau...
Nevalingai iškilo paralelė su profesoriumi
Vaidotu Antanaičiu, kuris gyveno netoliese ir
oriai rytais vedžiodavo taksiuką. Juos dažnai
matydavau ir visuomet pasisveikindavau eidamas į mokyklą. Mama papasakojo, jog tai
žymus miškininkas Antanaitis. Beje, taksiukai
tuomet nebuvo labai dažnai gatvėse sutinkami šuneliai, bet negaliu atsakyt, ar ta profesoriaus laikysena, ar taksiukas, ar vaizdinys, jog
žymus inteligentiškos išvaizdos, su šypsena ir
gyvybės kupinomis akimis veide dargi kiekvienąkart kostiumuotas miškininkas yra neatskiriamas nuo Totorių gatvės silueto, man,
miesto centro vaikui, darė neišdildomą įspūdį.
Žingsniuodavo žmogelis tomis pačiomis gatvėmis, kur ir jo protėviai.
Ir tik visai neseniai Jis išėjo į Amžinosios
medžioklės plotus pas savo draugus. O va aš,
skaitydamas puikią kruopščiosios Janinos Šepetienės brošiūrą apie Lietuvos miškininkų
sąjungos istoriją, būdamas naujai iškeptas Sąjungos vadovas, susipažįstu su istorija ir bandau eiti Vaidoto pramintais takais.
Nevyriausybinė organizacija man nėra
terra incogita. Joje bandysiu perteikti sukauptą daugiau nei dvidešimties darbo metų
patirtį privačiame miškų sektoriuje, dažnai
gyvenant nuolatinio išgyvenimo režime.
Pagrindinė kryptis aiški – viena gairė –
skleisti lietuvišką miškininkavimą, demonst6
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ruojant mokslu, patirtimi ir tradicijomis
paremtą miškų praktiką.
Lygiagrečiai eina kita gairė, kita gija
– ginti miškininkų ir miškininkių, mūsų
profesijos atstovų, profesinius interesus. Nesvarbu, ar specialistai dirba valstybiniame,
ar privačiame sektoriuose, o gal valstybinėse
ar mokslo institucijose – visada yra temų,
kurios yra aktualios profesine prasme. Tad
natūralu, kad naujoje veikloje centrine dėmesio figūra yra žmogus, specialistas, jo
žinios apie miškus. Miškininkas. Baigęs
mokslus. Turintis dažniau sunkaus nei lengvo darbo miške patirties.
Pažiūrėkit, kokie mes turtingi: turime
vyresniosios kartos akademiką miškų ekologijos Puntuką – Stasį Karaziją, jaunesnius, neperdėtai pasakysiu, pasaulyje gerai žinomus
ir pripažintus autoritetus prof. Algirdą Augustaitį, ekologinio miškininkavimo guru
dr. Virgilijų Mikšį, miškų genetikos asus
akademikus Alfą Pliūrą ir Darių Danusevičių,
klasikinės miškotvarkos korifėjų prof. Andrių
Kuliešį, šiuolaikinės miškotvarkos žvaigždę
prof. Gintautą Mozgerį, naujo požiūrio ekologą prof. Gediminą Brazaitį. Tai didelis socialinis kapitalas ir užtaisas!
Kaip puikiai kiti miškininkai, aukščiausios kvalifikacijos ekspertai įsitvirtino savo veiklos sferose – Sigita Bizulienė
investicijų į valdas valdyme, dr. Marius
Kavaliauskas gamybos grandies ir miškų
valdymo sertifikavime, Saulius Lazauskas
gyvenamosios aplinkos tvarkyme, Sigitas
Girdziušas medienos pramonėje, dr. Marius

Aleinikovas svarbiose valdybose, o Marius
Valukynas privačiuose miškuose ir miško
biomasės sektoriuje bei daug daug kitų, kurių
visų neįmanoma išvardinti.
Jei ko nepaminėjau, atsiprašau, prašau
nepykti. Bet tik noriu pabrėžti, kad miškininkai turi ką pasakyti ir atsako už savo
žodžius darbais, kuriuos kiti rodo kaip sektinus pavyzdžius.
Pakviečiau aktyviai įsijungti į Sajungos veiklą profesinių sąjungų, kurios vienija dirbančiuosius miškuose ir medieną
naudojančiose įmonėse, miškų inspekcinę
veiklą vykdančius, valstybinių miškų urėdijos,
mokslo institucijų vadovus, valstybinių institucijų atstovus, kad taptume ta miškininkų
balso platforma, kurioje gimsta idėjos, rengiami siūlymai, susiję su miškais ir puoselėjama
miškininkų darbo kultūra. Suformuota kieta
valdyba arba prezidiumas turėtų tapti gera
minčių realizavamo ir idėjų gryninimo kalve.
Kad kalbėtume vienu balsu.
Beje, apie balsą. Pastebiu žmonių baimes
pasisakyti, parašyti nuomonę arba netgi norą
tai užgniaužti. Tai nesolidu. Suvažiavimo metu sakiau, jog tie, kas nedrįsta pasakyti viešai
apie negerus dalykus, tegu naudojasi manimi
– man drąsos netrūksta.
Svarbu turėti istorinę ir istorinę organizacinę atmintį, ją puoselėti – minėsime
miškuose dirbusius žmones, džiaugsimės
nuveiktais darbais ir šventine Lietuvos miškininko apranga.
Naudodamasis proga kreipiuosi į visus
miškininkus specialistus, kuriuos reformų
budeliai nuteisė be teismo ir sudarė nepakeliamas sąlygas valstybės įmonėje. Būkime
kartu, dalinkimės išgyvenimais, padėkime
su patarimais ginti profesinę garbę. Kartoju,
mūsų per mažai, kad rietumės. Privalome
būti kietais kaip riešutas, kad kandančiajam
jis būtų per sprangus.
Tad ir Sąjungos darbai darbeliai turi būti
nukreipti į kūrybą, į geresnės darbo aplinkos
paiešką, miškininkavimo siūlymų sprendimų
priėmėjams teikimą. Esu įsitikinęs, jog be
Sąjungos pritarimo ar nepritarimo negali
būti sprendžiamas joks su miškais susijęs
svarbesnis klausimas Lietuvoje.

aktualijos

Sąjungoje palengva nusistovės darbo
principai: atvirumas, operatyvumas, pliuralizmas, dialogo kultūros diegimas, hierarchijos niveliavimas, disciplina, kartą per mėnesį
rengiant valdybos posėdžius, juos protokoluojant bei aiškiai priimant sprendimus.
Nebeturime viceprezidentų, visi valdybos (prezidiumo) nariai yra operatyvinis
veiklos vystymo štabas. Jau sutarėme, jog
nebeturėsime ir teminių skyrių, vietoj to
bandysime siūlymus teikti agile vadybos
principu, kuomet uždaviniui išspręsti pasirenkami ekspertai ar savanoriai, kurie per
nustatytą laiką pateikia sprendimą. Pasikartosiu, Sąjunga yra, o ir ateityje bus aktyviai
susijusi su miškais procesų politikos stebėtoja
ir komentatorė. Ji nebus politikų tarnaitė ir
pageidavimų tenkintoja.
Žinau, kaip diskusijos vyksta kituose forumuose, turiu pasakyti, jog su dideliu malonumu teko dalyvauti prieš tai ėjusių Sąjungos
vadovų pareigas dr. Vidmanto Verbylos ir
prof. Edmundo Bartkevičiaus vedamuose
valdybos posėdžiuose, tad kitos organizacijos gali tik pasimokyti pagarbos kito nuomonei. Dalyvavimas miškininkų profesiniuose
pokalbiuose yra vienas didžiausių patyrimų.
Juk iš tikrųjų, kokie faini miškininkai ir
miškininkės, turintys gerą humoro jausmą,
išsilavinę, pasitempę, puikiai organizuoti,
žodžio žmonės. Dažnas ar dažna turi rimtus hobius: medžioja, buriuoja, kuria eiles,
rašo tekstus, dainuoja, šoka, groja, kopia į
kalnus, atranda neatrastas vietas, liūdėti kitus
priverčia savo žiniomis protų mūšiuose ir t. t.
Ne kartą esu girdėjęs iš kitų profesijų atstovų,
kad jiems net pavydu tai matyti.
Kalbant apie Sąjungos narių gretų skaičiaus augimą, turiu pasakyti, jog narystės
augimas nėra tikslas pats savaime, nes ir
suvažiavime kolegų buvo pastebėta, jog
kokybė yra svarbiau nei kiekybė. Galimos
ir kitos veiklos plėtros – nekuriant naujų
organizacijų, iniciatyvų rūpintis miškais ar
didinti miškų sektoriaus žaidėjų svarbą, pasiūlyti tai daryti Sąjungos rėmuose.
Puikiai suprantu, jog negalėčiau deramo
dėmesio skirti kelioms darbų sferoms vienu metu, todėl kaip tik šiuo metu ieškoma,
kas galėtų pakeisti mane Privačių miškų
savininkų asociacijoje, gal atsiras norinčių
ir tarp žurnalo skaitytojų. Tad kreipkitės,
siūlykitės.
Tebūnie miškai!
Aidas Pivoriūnas

Lietuvos miškininkų sąjungos XVII-ojo suvažiavimo,
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REZOLIUCIJA

Dėl valstybinių miškų akcinės bendrovės steigimo
Priimta bendru sutarimu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas ir Aplinkos ministerijos įgyvendinamas
sprendimas – vietoje Valstybės įmonės Valstybinės miškų urėdijos – steigti Valstybinių miškų
akcinę bendrovę ne tik Lietuvos miškininkų sąjungos narių, bet ir visų šalies miškininkų tarpe
sukėlė plačias abejones dėl šios priemonės galimų pasekmių.
Lietuvos Valstybiniai miškai per pastaruosius daugiau kaip šimtą metų atlaikė visą eilę
organizacinių, ekonominių, finansinių valstybinio miškų ūkio sektoriaus veiklos reformų. Buvo
įsitikinta pranašumu kompleksinės miškų ūkio veiklos modelio, užtikrinančio daugiafunkcinį
– ekonominių, socialinių ir gamtosauginių visuomenės reikmių tenkinimą ir įgyvendinamą jau
ne vieną dešimtmetį. Tai yra kertinis visų Lietuvos miškų, ne tik valstybinių, tvarkymo modelis.
Šiandien valstybiniai miškai dar vis yra pertvarkos kelyje 42 urėdijas centralizavus į vieną
įmonę. Eina penktieji pertvarkos metai, neaišku, kokie kontroliniai pertvarkos rodikliai (jei jie
buvo nustatyti) yra pasiekti. Tačiau viena aiškiai matyti – pažadas pagerinti dirbančiųjų darbo
sąlygas, padidinti jų atlyginimus neįgyvendintas. Valstybiniuose miškuose susiduriama ne tik
su specialistų, bet ir darbininkų stygiumi, dėl reformos metu kritusio miškininkų prestižo iki
kritinio lygio sumažėjo studentų skaičius aukštosiose mokyklose. Kai dirbantieji miške tampa
deficitu, neužilgo turi pasirodyti ir pokyčių miške rezultatai.
Pakeitus VMU statusą iš Įmonės į akcinę bendrovę, keisis valdymo forma. Nuo jos priklausys, kokie bus valdymo organai, kaip jie bus formuojami, kam ir kaip bus atskaitingi ir bus
nulemta naujojo valstybinių miškų valdymo darinio didesnė ar mažesnė sėkmė prižiūrint, saugant ir tvarkant Lietuvos miškus, užtikrinant jų daugiafunkciškumą, ekonominių, socialinių
ir gamtosauginių visuomenės reikmių tenkinimą šalies mastu. Planuojant pertvarką, mūsų
manymu, vienas iš svarbesniųjų dalykų – valdymo forma, yra nutylima, kaip priešlaikinė. Neturint aiškaus valdymo pertvarkos plano, pertvarkos siekius charakterizuojančių rodiklių, t.
y. mobilizuojančių pertvarkos elementų, vargiai galima laukti teigiamų rezultatų ar vertinti
pertvarkos efektyvumą iš viso.
Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Aplinkos ministeriją, prieš pradedant reorganizuoti VĮ VMU į akcinę bendrovę „Lietuvos Valstybiniai Miškai“, paviešinti ir su miškininkų
bendruomene aptarti projektuojamos akcinės bendrovės valdymo organų (Valdybos, Tarybos
ar Priežiūros komisijos) formavimo, delegavimo, rotavimo ir atskaitomybės tvarką, nustatyti
siektinų AB rodiklių parametrus, jų įgyvendinimo terminus, taip išryškinant galimus skirtumus ir naudą, lyginant su dabar esančiu VĮ VMU valdymu.
XVII-asis Lietuvos miškininkų suvažiavimas už Lietuvos miškus!
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kreipimasis

į Ukrainos miškininkus
Lietuvos miškininkų sąjungos nariai griežtai smerkia agresoriaus veiksmus broliškoje
Ukrainoje, ragindami Ukrainos miškininkams ir jų šeimoms suteikti prieglobstį savo šalį
palikusiems žmonėms ir teikti paramą Ukrainos kovotojams už laisvę.
Šlovė Ukrainai! Tebūnie miškai!
Члени Спілки лісівників Литви рішуче засуджує дії агресора в братній Україні,
закликає українських лісівників та їхні родини запропонувати притулок тим, хто втік
із країни та надавати підтримку українським борцям за свободу.
Слава Україні! Хай будуть ліси!
2022 kovas
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Mes
esame
ŽMONĖS
Labiausiai įstrigęs momentas Lenkijos–
Ukrainos pasienyje: Lenkijos pasienietis pasitinka Ukrainos vaikus su saldžiais ledinukais. Buvo
labai sunku matyti vaikus, daug daug vaikų ir
moterų einančių tiesiog nesibaigiančia eile... Bet
kartu ir labai stiprus jausmas užplūdo krūtinę,
kad vis tik mes tapome nenugalimi.
Nugabentas pagalbos krovinys Ukrainai. Jūsų visų vienybės ir pasiaukojimo dėka Ukrainoje savanoriai jau naudojasi dviem automobiliais,
kuriais parama pervežama iš Lvovo į Kijevą ir
paskirstoma tiems kam labiausiai reikia. Jau nugabenta: automobiliai; medikamentų; drabužių;
maisto; įvairios karinės amunicijos, brangių
specialių karinių įrenginių, kurie labai svarbūs
užtikrinant karių saugumą.
Su mumis iš Lietuvos į Ukrainą keliavo puikus
žmogus Dmytro Koba, kuris Lietuvoje paliko tris
vaikus ir žmoną, o su mūsų konvojumi nuvyko į
Kijevą, kur prisidėjo prie savo šalies gynybos. Su
Dmytro apsikabinom, atsisveikinom ir susitarėm,
kad greitai susitiksime laisvoje Ukrainoje.
Ačiū visiems, kurie esate kartu. Su tokia nerealia komanda mes įvykdysime bet kokias užduotis.
Paramos Ukrainai koordinatorius,
Padauguvos girininkas Kęstutis Markevičius
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Valstybinių miškų urėdijoje

Darbą pradėjo nauja

VĮ Valstybinių miškų urėdijos valdyba

Paulius Martinkus

Nauja VĮ Valstybinių miškų urėdijos
valdyba darbą pradėjo susirinkusi į pirmąjį
posėdį ir išsirinkusi valdybos pirmininką,
kuriuo tapo Paulius Martinkus. Nauja
įmonės valdyba išrinkta ankstesnei valdybai
baigus 4 metų kadenciją.
„Per ketverių metų kadenciją su buvusia valdyba priėmėme daug svarbių mūsų
įmonės veiklai sprendimų. Džiaugiuosi, kad
naujoje valdyboje darbą tęs net du buvusios
valdybos nariai ir taip išlaikysime patirčių bei
sprendimų tęstinumą, o naujų narių įsiliejimas
įneš naujų idėjų. Neabejoju, kad toks jau esamų
patirčių ir naujų žinių bei kompetencijų subalansavimas užtikrins dar efektyvesnį įmonės
valdymą ir pradės naują įmonės etapą. Bendrai sieksime, kad mūsų sprendimai prisidėtų
prie dar spartesnio įmonės veiklos vystymo,
kartu įgyvendinsime būtinus pokyčius ir kaip
komanda įveiksime laukiančius iššūkius“, –
sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinis
direktorius Valdas Kaubrė.
Į naujai suformuotą valdybą atrinktas ir
pirmininku išrinktas Paulius Martinkus –
nepriklausomas valdybos narys, turintis patirties dirbant valdybos nariu ir pirmininku
14-oje skirtingų įmonių, įgyvendinęs pokyčius strateginio valdymo, finansų ir valdyse-

Ina Bikuvienė

Marius Aleinikovas

nos srityse, yra prisidėjęs prie valstybės ir
savivaldybės įmonių valdysenos pertvarkų,
dirbo energetikos, transporto, finansų ir nevyriausybiniuose sektoriuose, kur įgyvendino sisteminius pokyčius.
„Džiaugiuosi turėdamas galimybę dirbti
su patyrusia komanda ir tikiu, jog sėkmingai
tęsime pradėtus darbus kartu su atsinaujinusia valdyba. Glaudžiai bendradarbiaudami su
profesionalia vadovų komanda sieksime veiklos efektyvumo, pasitelkiant skaitmenizaciją
ir inovacijas. Taip pat peržiūrėsime strategiją
ir kursime pridėtinę vertę akcininkui, darbuotojams, miškų sektoriui ir gamtai. Įmonėje diegsime gerosios valdysenos praktikas
ir toliau būsime patikimas verslo partneris“,
– sakė P. Martinkus.
Du valdybos nariai – Normantas Marius
Dvareckas ir urėdijos atstovė valdyboje Ina
Bikuvienė dirbo ir praėjusioje kadencijoje
bei išlaikys savo veiklos bei darbo patirties
įmonėje tęstinumą.
Nepriklausomas valdybos narys Normantas Marius Dvareckas yra UAB „Toksika“ ir UAB „Valstybės investicijų valdymo
agentūra“ nepriklausomas valdybos narys,
KŪB „Pagalbos verslui fondas“ investicinio
komiteto narys, įmonių jungimosi ir įsigijimo

Normantas Marius Dvareckas

konsultacijų UAB „Ad ventum“ steigėjas ir
vadovas, Inovacijų fondo prie Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdančiosios
agentūros (CINEA) Briuselyje ekspertas.
Miškotyros mokslų daktarė Ina Bikuvienė yra VĮ VMU darbuotojų atstovė valdyboje, GIS ir geodezijos skyriaus, GIS ir
kartografijos poskyrio specialistė, Miškotvarkos padalinio darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.
Naujas nepriklausomas valdybos narys
Marius Aleinikovas yra Miškotyros mokslų
daktaras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai, IUFRO organizacijos Tarptautinės tarybos nacionalinis atstovas, LAMMC
Mokslo tarybos narys, VDU ŽUA Miškų ir
ekologijos fakulteto Mokslo tarybos narys,
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
Akademinės tarybos narys.
Aplinkos ministerijos atstovo valdyboje
atranka šiuo metu dar vyksta.
2021 m. gruodžio 31 d. patvirtinti nauji
Įmonės įstatai, pagal kuriuos valdyba sudaroma 4 metams iš 5 asmenų: 1 valstybės tarnautojo, 1 darbuotojų atstovo ir 3 kitų fizinių
asmenų, atrinktų Įstatymo ir Vyriausybės
nustatyta tvarka.
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Pažangiausiame medelyne miško sodmenų
išauginimas tapo nenutrūkstamu procesu
Kovo 28 d. Panevėžyje atidarytas moderniausias Lietuvoje VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miško sodmenų išauginimo kompleksas, kai kuriais technologiniais sprendimais lenkiantis net aplinkinių šalių medelynus – miško sodmenys išauginami naudojant moderniausias išteklius tausojančias technologijas.
Šio komplekso atidaryme dalyvavo Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Jaroslav Neverovič, aplinkos ministras Simonas
Gentvilas, viceministras Danas Augutis, Seimo narys Algirdas Stončaitis, Panevėžio r. savivaldybės meras Povilas Žagunis, VMT direktorė
Vilija Augutavičienė, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Vitas Marozas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas
Aidas Pivoriūnas, LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis, VMU valdybos nepriklausomi nariai dr. Marius Aleinikovas ir Normantas
Marius Dvareckas, VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė, Panevėžio RP vadovas Giedrius Bronušas, kiti renginio svečiai, VMU darbuotojai, žiniasklaidos atstovai.
Su miško sodmenų išauginimo kompleksu supažindino ir įdomią ekskursiją pravedė medelyno vadovas Egidijus Kaluina.

Nuo medelyno – iki modernaus komplekso
„Medelynas skaičiuoja daugiau nei 50 metų – čia per pusę šimtmečio išauginti dešimtys milijonų medelių, šiandien tvirtai įleidusių
šaknis Lietuvos miškuose. Didžiuojamės ne tik savo prasminga veikla,
bet ir pažanga, kurią padarėme per pastaruosius metus išauginant
miško sodmenis, ir tai pirmiausia – mūsų komandos žinių ir sunkaus
darbo rezultatas“, – sakė VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
– „Įdiegę pažangiausias miško sodmenų auginimo technologijas
pagerinome miškams įveisti ir atkurti skirtų sodmenų kokybę, veiklą
padarėme maksimaliai efektyvią, sumažinome sodmenų išauginimo
kaštus ir esame lankstūs didinti pardavimus privatiems miško savininkams, užsienio pirkėjams“.
Komplekso teritorijoje sumontuota sėklų paruošimo ir sėjimo,
vaškavimo linijos, sodmenų šaldytuvas ir konteinerinių sodmenų
rūšiavimo linija, ąžuolo gilių termoterapijos linija ir gilių laikymo
šaldytuvas, šiltnamiai aprūpinti naujausia laistymo, šildymo ir vėdinimo
įranga bei pavėsinimu, išplėstos sodmenų auginimo aikštelės ir įrengta
unikali aikštelė diena–naktis, leidžianti sukurti tokias sąlygas sodmenims, kurioms esant jie greičiau sutvirtėja ir sumedėja.
„Prie kiekvieno medžio per jo gyvenimo prisiliečia ištisos keturios
miškininkų kartos. Teisingas sodmenų paruošimas yra svarbiausia pasirengimo dalis. Valstybinės įmonės turi siekti maksimalaus efektyvumo. Ir šios investicijos daromos iš įmonės resursų, o ne ES lėšų įrodo,
kad net ir miško sodmenų ruošime galima sukurti inovacijas, padidinti
darbuotojų našumą ir įmonės pelningumą,“ – sakė Aplinkos ministras
Simonas Gentvilas.
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Sodmenų išauginama 4,5 karto daugiau
„Naujausioms technologijoms žengiant į priekį ir miškininkystės
srityje – Panevėžio regioninio padalinio medelyne išauginant net
tris sodmenų rotacijas per metus, sodmenų auginimo procesą padarėme nenutrūkstantį“, - sako V. Kaubrė. – „Šiame komplekse kasmet išauginsime net 20 mln. sodmenų – tai iki 4,5 kartų daugiau,
nei prieš investicijas į naujausią įrangą. Be to, sumažinome ir miško
sodmenų išauginimo kaštus“.
VMU Panevėžio RP medelyne sumontuota automatizuota sėjimo
įranga, kai sėklos sėjamos ne į atvirą gruntą, o į specialius tam pritaikytus konteinerius, pastatyti modernūs šiltnamiai. Šis technologinis
sprendimas leidžia išauginti 3 sodmenų rotacijas per vieną sezoną,
sėklų išeigą sumažina iki 6 kartų, taip pat sodmenys konteinerizuota
šaknų sistema pasižymi geresniu medelių prigijimu.
Pasak Panevėžio RP medelyno vadovo Egidijaus Kaluinos, sėjimo procesas visiškai automatizuotas: į paruoštas durpes sėjamos
sėklos, mulčiuojama ir drėkinama. „Medelyne sudygsta net 95 proc.
medelių, kai atvirame grunte – 80 proc. – tai pasiekiama sudarius palankias sąlygas medeliui augti palaikant atitinkamą šilumą,
drėgmę bei apšvietimą“.
Medelynas, aprūpintas ir vienintele Lietuvoje, 4 kartos vaškavimo
technologija: sodinukai vaškuojami apsaugant juos nuo kenkėjų
priemonėmis, kuriose nėra cheminių preparatų. Jos privalumais galėsime naudotis nuo 2023 metų.
Panevėžio medelyne įrengti net 5 modernūs šiltnamiai su mikroklimato palaikymo, papildomo apšvietimo, laistymo ir CO2 kont-
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Ąžuolo gilių kokybei – termoterapija
VMU iki šiol turi tik vieną miško sėklų saugyklą Dubravos RP medelyne. Šiandien Panevėžio RP jau įrengta sėklų saugykla, skirta ąžuolui.
Siekiant sumažinti rizikas, kad visos VMU sėklos nebūtų saugomos vienoje vietoje Dubravos medelyne, pradėti ir rezervinės sėklų saugyklos
projektavimo darbai Panevėžyje. Tuo pačiu bus įrengta ir konteinerinių
sodmenų rūšiavimo linija, skirta lapuočių sodmenims.
Pernai, modernizuojant visą Panevėžio medelyno kompleksą,
pradėjo veikti moderniausia ir našiausia Europoje ąžuolo gilių termoterapijos linija, kurios pagalba jau apdorota apie 19 t gilių ir saugyklašaldytuvas, kuriame iki 2022 m. pavasario bus saugomos 9 t gilių.
„Kadangi paprastasis ąžuolas gausiai dera kas 2-5 metus, todėl nebuvo galimybės planuoti tolygaus reikiamo sodmenų kiekio pateikimo
miškams įveisti ar atkurti. Turint įrangą, derliaus metais galima apdoroti 30-50 tonų gilių, surinktų paprastojo ąžuolo sėklinės bazės objektuose: sveikos ir nepažeistos gilės greitai atskiriamos, jos apdorojamos temperatūriniuose katiluose, išdžiovinamos ir supilamos į talpas
ilgalaikiam saugojimui (3-4 metus) žemoje temperatūroje. Ši įranga
leidžia giles išlaikyti gyvybingas ir pagal poreikį, paruošti jas sėjai, perduodant siuntas kitiems medelynams“, - sakė E. Kaluina.

Ilgalaikis ąžuolo gilių saugojimas leidžia įmonei lengviau planuoti miško medelynų veiklą, tolygų miško įveisimą ar atkūrimą ne
tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose, mažinant šių darbų
savikainą ir gerinant kokybę.

Investicijos – ir į kitus įmonės medelynus
VMU Panevėžio regioninio padalinio medelynas įkurtas 1968 m.,
o nuo 2009 metų į jį buvo nuosekliai investuojama – investicijos siekia
beveik 10 mln. eurų. Prieš pradedant investicijas medelyne kasmet buvo
auginama 6 mln. sodmenų, iš kurių realizuojama 1,7 mln. Po modernizacijos planuojama išauginti 20 mln. sodmenų, iš kurių planuojama
realizuoti 14 mln. Šiuo metu daugiausia užsienio rinkai užauginama ir
eksportuojama paprastosios eglės, tačiau technologinės sodmenų auginimo galimybės medelynuose pritaikytos ir pušims bei juodalksniams
auginti. VMU sodmenis daugiausia perka klientai iš Suomijos, Švedijos,
Latvijos bei Estijos, kas įrodo jų vertingumą ir aukštą kokybę.
VMU sodmenų išauginimo veiklą vykdo 20 miško medelynų.
Šiuo metu vykdoma medelynų veiklos optimizavimo programa, kurios tikslas – optimizuoti medelynų skaičių ir infrastruktūrą, pagerinti
medelynų tvarkymą, priežiūrą, išauginamų sodmenų kokybę, kryptingai diegti naujas miško sodmenų technologijas – tai reiškia, kad iki
2025 m. įmonės medelynų skaičius bus sumažintas iki 13 perspektyvių
ir konteinerizuotų medelynų, taip pat turėtų būti išlaikomas Raudondvario dekoratyvinių sodmenų medelynas.
VMU medelynų modernizavimo projektas bus baigtas 2025 m.
ir iš vieno hektaro bus išauginama daugiau nei du kartus daugiau
medelių. Skaičiuojama, kad vietoje 50 mln. medelių, VMU medelynuose per metus galima bus užauginti net 90 mln.
VMU inf.

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

role, vieno sėjimo metu
talpinantys 8-10 mln. sodinukų, kurie po sėjimo
šiltnamiuose auginami 7-8
savaites, o vėliau perkeliami į šiais metais gerokai
praplėstas sodmenų auginimo aikšteles lauke.
Šiemet medelyne sumontuota ir didžiausią pažangą miškininkystės srityje žyminti aikštelė
diena–naktis, kurios plotas 3100 m2, su automatiškai išsivyniojančiu
stogu, leidžiančiu sukurti tokias sąlygas sodmenims, kurioms esant jie
greičiau sutvirtėja ir sumedėja, todėl trumpėja sodmenų vegetacijos
periodas ir sodmenys anksčiau gali būti persodinti į mišką.
Sumontuota ir pusiau automatinė konteinerinių sodmenų rūšiavimo linija, skirta spygliuočių sodmenims. Joje buvo sujungti visi
rūšiavimo etapai: nuo daigų išstūmimo iš kasečių iki pakavimo bei
kasečių išpurtymo ir plovimo: linijos pradžioje padedama kasetė su sodmenimis, o pabaigoje lieka švari kasetė, kurioje vėl galima sėti. Išrūšiuoti
sodmenys keliauja į naujus šaldytuvus, kuriuose žiemą galima laikyti iki
12 mln. sodmenų, taip pailginant pavasario sezoną iki birželio.

Tradicinę juostą kerpa (iš kairės) V. Kaubrė, S. Gentvilas, G. Bronušas, E. Kaluina
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Lietuvoje kuriama juodalksnio
genetinio monitoringo sistema
Dr. Rita Verbylaitė, dr. Virgilijus Baliuckas, prof. Filippos A. Aravanopoulos

S

parti klimato kaita kelia vis didesnę grėsmę miško medžiams,
miškų ekosistemoms ir visai jose sukauptai bioįvairovei.
Genetinė įvairovė – pamatinis biologinės įvairovės šaltinis ir
yra labai svarbi miškų gyvybingumui bei jų prisitaikymui prie klimato
kaitos. Be to, aukšta genetinė įvairovė suteikia atsparumo prieš kitus
stresorius (kenkėjus ir ligas). 1992 metais priimta Biologinės įvairovės
konvencija – išsamiausias tarptautinis susitarimas dėl biologinės
įvairovės, tuo pačiu ir genetinės įvairovės išsaugojimo visame pasaulyje. Pasirašius Biologinės įvairovės konvenciją buvo sukurti pasauliniai biologinės įvairovės stebėjimo rodikliai (Aichi) (Biologinės
įvairovės konvencija, 2010 m.).
Stebint klimato kaitos poveikį miškų ekosistemoms, reikia stebėti
ir genetinius įvairovės aspektus, kurie taip pat turėtų būti siejami su
esamų miškų tvarkymu ir naujų miškų įveisimu, ypač renkant sėklas ir
kitą dauginamą medžiagą, skirtą miškų atkūrimui ir įveisimui.
Miškų genetinio monitoringo sistemos (MGM) tikslas – įvertinti
esamą miško medžių genetinių išteklių būklę ir kiekybiškai įvertinti
pokyčius laiko bėgyje, siekiant išsaugoti ilgalaikį prisitaikymo evoliucinį
po-tencialą. Stebint populiacijų genetinės įvairovės pokyčius, galima
daryti išvadas apie tų pokyčių priežastis ir jų santykinę svarbą. Todėl
MGM yra prognostinė priemonė ir metodas, užtikrinantis procesų,
palaikančių genetinę įvairovę natūraliose populiacijose, išsaugojimą
(Aravanopoulos 2011). MGM gali padėti anksti aptikti potencialiai žalingus miško prisitaikymui pokyčius, kol jie dar nepasireiškė
aukštesniame biologinės įvairovės lygmenyje (pvz., rūšyse ar ekosistemose). Miško medžių genetinės įvairovės pokyčių stebėjimas taip pat
gali padėti pagerinti taikomas miškotvarkos priemones, užtikrinančias
miškų tvarumą, bei formuoti tolimesnes mokslinių tyrimų kryptis.
Bijotų miško juodalksnio genetinis draustinis
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Genetinio monitoringo šiuo metu vykdomų miško medžių programų, kurios vertina genetinės įvairovės pokyčius laiko bėgyje, reta:
(Konnert ir kt., 2011, LIFEGENMON Europinis projektas, http://www.
lifegenmon.si; GENTREE Europinis projektas, http://www.gentreeh2020.eu). Juodalksnis nėra įtrauktas į šiuose projektuose stebimų
medžių rūšių sąrašą. Ši šlapžemių ekosistemas formuojanti medžių
rūšis kol kas neturėjo genetinio monitoringo programos Europoje.
Pasinaudojant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
lėšomis 2020 metų pabaigoje pradėtas įgyvendinti podoktorantūros
stažuotės projektas „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai
klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose (ALNUSGENMON)”. Šio projekto
tikslas – sukurti juodalksnio genetinio monitoringo sistemą Lietuvoje ir parengti šios medžių rūšies išsaugojimo planą. Šio projekto
metu dviejuose juodalksnio kilmių rajonuose buvo pasirinkta 10
valstybinių juodalksnio genetinių draustinių ir sėklinių medynų,
kuriuose atlikti 30 brandžių ir 30 jaunų (atsikuriančių) medžių
genetinės įvairovės tyrimai (1 lentelė).
Atlikus genetinius tyrimus, buvo nustatyti brandžių juodalksnio medžių ir atsikuriančių jaunų medelių genetinės įvairovės parametrai, taip nustatant pradinius šios rūšies genetinės įvairovės
vertinimo parametrų rodiklius ateities stebėjimams. Šiuo metu
kuriama juodalksnio genetinio monitoringo sistema Lietuvoje bus
antrojo arba standartinio lygmens. Atliekant antrojo lygmens monitoringą vertinami tokie atrankos ir genetinės įvairovės parametrai: medžių mirtingumas/išgyvenamumas, natūralaus atsikūrimo
gausumas, medžių aukščio bei skersmens pasiskirstymas, alelių
dažniai, latentinis genetinis potencialas, įvaisos (inbrydingo) koe1 lentelė. Juodalksnio sėkliniai medynai ir valstybiniai genetiniai draustiniai,
įtraukti į genetinio monitoringo tinklą

miškininkystė

ficientas, efektyvus populiacijos dydis bei
alelinis turtingumas.
Siekiant palyginti bei nustatyti bendruosius, būdingus rūšiai genetinės įvairovės parametrus, papildomai buvo surinkti dviejų juodalksnio populiacijų iš Graikijos pavyzdžiai.
Lietuvos ir Graikijos juodalksnio populiacijos
yra geografiškai itin nutolusios, tarp jų nevyksta
genų mainai, todėl galima patikimai įvertinti
rūšies genetinės įvairovės parametrus.
Lietuvos juodalksnio genetinių draustinių ir sėklinių medynų įvairovės analizė
parodė, kad atsikuriančių medynų genetinė
įvairovė yra mažesnė nei brandžių medynų.
Didžiausias genetinės įvairovės skirtumas nustatytas Juodkrantės populiacijoje. Šie genetinės įvairovės skirtumai tarp
atsikuriančios ir brandžios medyno kartų
statistiškai nereikšmingi. Jie atsiranda dėl statistinio genetinės įvairovės vertinimo, kuomet
atsikuriančios medyno kartos vertinimui iš
didelio kiekio sėjinukų atsitiktinai pasirenkami
medžiai medyne, kurių didžioji dalis laikui
bėgant žūsta veikiant atrankai. Dėl atrankos
daugiausiai žūsta aukšto homozigotiškumo
(genetiškai artimų individų kryžminimosi
rezultatas) medeliai, o išlieka genetiškai
pranašesni – didesniu heterozigotiškumu pasižymintys individai. Todėl bręstant jaunajai
medyno kartai bendras ją sudarančių medžių
heterozigotiškumas didėja ir dabar fiksuojami

Juodalksnio medynas Graikijoje, šalia Chimaditis ežero. Nuotraukoje R. Verbylaitė (pirmoji kairėje)
su kolegomis iš Salonikų Aristotelio universiteto F. A. Aravanopoulos, N. Tourvas ir V. M. Kotina.

skirtumai tarp jaunosios ir brandžios medyno
kartų bėgant laikui gali išnykti. Šis fenomenas yra
būdingas miško medžiams, nes brandų amžių
pasiekia labai nedidelis medžių skaičius. Nepaisant nustatytų juodalksnio genetinės įvairovės

rodiklių, rodančių nemąžtančią įvairovę, labai svarbu ir toliau stebėti genetinės įvairovės
pokyčius juodalksnynuose, kad, esant reikalui,
galima būtų imtis priemonių, užtikrinsiančių
genetinės įvairovės apsaugą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo
lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0093) pagal dotacijos
sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)
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Želdinių būklė Vokiečių gatvėje
Dr. Banga Grigaliūnaitė, dr. Daiva Burokienė, dr. Antanas Matelis
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Augalų patologijos laboratorija

V

okiečių gatvė – viena iš seniausių
mūrinių gatvių Vilniuje. Mūriniai
pastatai 14 a. iškilę mediniame
mieste tapo vienu iš centrinės Vokiečių gatvės
skiriamųjų bruožų. Jie buvo ne tik miesto
raidos, bet ir mūro techniką įgyvendinusių
vokiečių gyvenimo ir veiklos mieste atspindys.
Čia apsistodavo ir gyveno vokiečių pirkliai
ir amatininkai. Ilgus šimtmečius joje buvo
pagrindinė prekybos vieta.
Po Antrojo pasaulinio karo dar ilgai
stūksojo griuvėsiai, vėliau užsimota gatvę
paversti magistrale, ji buvo platinama net
keturis kartus. 1946 m. gatvė pavadinta
Muziejaus. 1955–1957 m. gatvėje ir aplink
ją išgriauti ištisi kvartalai su apgriautais ir
dar gerais namais. Buvusi 15 metrų pločio
gatvė išplečiama iki 35 metrų. 1967 m. pastatytas Dailės muziejus. Gatvė turėjo būti
patogi pėstiesiems, o nutiesiant platų kelią,
ji turėjo būti patogi automobiliams. Namų
statyba tęsėsi dešimtmečiais. Tokia gatvė
išliko iki šių dienų, o kaip svarbią miesto
centro atkarpą, kurią reiktų pertvarkyti kalbama jau seniai.
Šiuo metu Vokiečių g. gyvenantys vilniečiai rūpinasi dėl medžių likimo, nes jau
nupjauta graži, brandi, dviviršūnė eglė, kuri
augo siauroje dirvožemio juostoje po kuria
yra šiluminės trasos kamera. Gatvė, kurios
ilgis 833 m bus atnaujinama, nes šiluminės
trasos vamzdynai yra 60 metų senumo su
žymiais pažeidimais.
Vokiečių g. želdiniuose vyrauja mažalapė
liepa, dar auga paprastasis kaštonas, graikinis riešutmedis, raudonasis ąžuolas, pa-

prastosios alyvos, baltoji lanksva, paprastasis raugerškis, nukarpytos eglutės. Visų
sumedėjusių augalų būklė neišsiskiria nuo
kitų augančių mieste. Nuo žiemą barstomų
druskų ir pastarųjų metų sausros paveiktų
augalų lapų pakraščiai anksti pradeda ruduoti. Vystosi nepatogeninės kilmės lapų
nekrozė. Jau birželį džiūsta jaunų Vokiečių
g. 1 pasodintų 5 liepų lapai. Vienos kamienas yra mechaniškai pažeistas, lupasi, plinta
paprastoji alksniabudė. Šis grybas vystosi ir
ant kitų liepų. Aplink dviejų liepų suveržtus
kamienus vyniojasi gebenė lipikė ir penkialapis vynvytis. Suveržimai trukdo normaliai
vandens apykaitai.
Kai kurios brandesnio amžiaus liepos
turi mažą pomedžio plotą, lapai džiūsta,
ruduoja,o kurios turi dar žalius lapus, juos
puola amarai. Viena liepa, kuri auga prie
vasarą įrengiamos lauko kavinės, kiekvienais
metais kenčia dėl drėgmės trūkumo, kamiene vystosi paprastoji alksniabudė.
Kaštono lapai ruduoja, susisukę, juos
puola keršoji kandelė ir, žinoma, jie neatlaiko karštų saulės spindulių. Riešutmedžio,
klevo lapai nekrozuoti, paprastosios alyvos,
eglutės, lanksvos labai nukentėję nuo žoliapjovių, stiebai prie šaknų kaklelio tiesiog
išgraužti, dėl ko dauguma nudžiūvę.
Vokiečių g. daug suoliukų, visur pilna
žmonių, visi nori vasarą pavėsio. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas didžiosioms
liepoms, kurių būklė, (palyginus, pvz. su liepomis augančiomis Lukiškių a.) yra gera.
Būtina išsaugoti esančius brandžius medžius, nes jie išskiria daug įvairių cheminės

Po rekonstrukcijos, 1979 m.

Vokiečių g. nuo Trakų g. kampo 1944 m.

14

2022 kovas

sudėties organinių medžiagų kompleksų
(terpenų, aldehidų, ketonų, fitoncidų ir kt.),
kurie veikia baktericidiškai, sterilizuoja orą,
kurio mieste taip reikia kiekvienam žmogui.
Vokiečių g. 1 šaligatvyje augančias liepas, apniktas paprastąją alksniabude, anksčiau ar
vėliau teks pašalinti, o atlaisvinti suveržtus
kamienus būtina. Tvarkant gatvę reiktų laikytis medžių augavietės reglamento standarto, būtent, kad šaligatvio takų kietoji danga nepriartėtų prie medžio šaknų.

Vokiečių–Dominikonų g. kampinis namas, 1902 m.

Vokiečių g. 1937 m.

Vokiečių g. nuo Rotušės 1944 m.
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Vokiečių g. dalies atkarpa 2022 m.

Keršoji kandelė ant kaštono lapų

Liepos lapų nekrozė

Džiūstanti liepa po palapine

Išdžiūvusios eglaitės

Žoliapjove pažeistos alyvos

Vynvytis ir gebenė aplink kamieną

Ypatingai mažas pomedžio plotas

Paprastoji alksniabudė, suveržtas kamienas

Mechaninis pažeidimas, plinta paprastoji alksniabudė

Paprastoji alksniabudė

Netaisyklingas pomedžio plotas
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Vokiečių g. 1 liepų lapų ankstyvoji nekrozė
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Žvelgiant
nuo Baluošo ežero kranto (IV)
kazimieras vaitkus
Medienos apdirbimas,
eksportas
Pats brangiausias iš Lietuvos išvežamas
medienos sortimentas, kurio ieškodavo užsienio pirkliai, buvo vančiosas. Vančiosas
– tai ąžuoliniai rąstai, suskaldyti į kelias
dalis ir aptašyti šonuose. Jis naudotas pastatams, laivams statyti, ratams, rogėms
gaminti ir kitiems dirbiniams. Savo reikalams vančiosas gamintas iš spygliuočių. Kitas sortimentas šulai – eksportuoti, naudoti
statinėms gaminti. Tai aptašytos lentelės,
kurios, atsižvelgiant į jų matmenis, vadintos
angliškomis, vokiškomis, prancūziškomis.
Populiariausi buvo ąžuoliniai šulai, mažiau
gaminta pušinių ir eglinių. Patys geriausi
šulai 3 colių storio, 6 pločio, 66 ilgio (colis –
25,4 mm) vadinti pyple („pipelka“).
Mediena buvo apdirbama lentpjūvėse.
1621 m. lentpjūvė veikė netoli Raseinių.
1792 m. Klaipėdoje vėjas suko 14 lentpjūvių,
o Vilniaus ir Kauno gubernijose veikė 28
lentpjūvės. 1888 m. ir 1893 m. atidaromos
lentpjūvės Vilniaus mieste. XX a. pradžioje
Kaune veikė 6 lentpjūvės, Šiaulių apskrityje
– 9 lentpjūvės. Lentpjūvės buvo privačios, o
jų apdirbta mediena eksportuota į užsienį.
Per Klaipėdą 1912 m. išvežta 546321 kub. m,
1926 m. – 37512 kub. m.
XX a. 3 dešimtmetyje Vaišnoriškėse veikė garinė lentpjūvė. 1935 m. Belgijos firma
Ažvinčių girioje įsirengtoje lentpjūvėje apdorojo 200000 kub. m miško medžiagos.
1936 m. Belgijos akcinė bendrovė „Belgijos
plieno liejyklų kontora“ prie Baltelės ežero
(Ažvinčių girioje) pastatytoje lentpjūvėje taip
pat apdorojo 20000 kub. m medienos.
XX a. pradžioje Kėdainiuose veikė kartono fabrikėlis, Šiauliuose – degtukų šiaudelių fabrikas.
16
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Ruošti ir neapdirbti miško medžiagos
asortimentai, iš ąžuolo gaminti neaptašyti
nuskusti rąsteliai. Pagal pareikalavimą jie
ruošti įvairaus ilgio ir naudoti statinių gamybai. Lietuvos girių ir šilų pušys, eglės tiko
laivų stiebams, kurie pagal jų ilgį buvo kelių
rūšių. Pušiniai, ąžuoliniai, drebuliniai rąstai
naudoti upių krantų sutvirtinimui prieplaukose, rentiniams. Buvo žinomi pušiniai
6–20 m ilgio 35 cm storio plongalyje balkiai,
gaminami kuolai tvoroms, kartys žardams,
skiedros, malksnos, malkos.
Tarpukario Lietuvoje gaminti rąstai, telefonų stulpai, popiermedžiai, dailidmedžiai,
geležinkelio pabėgiai, malkos.
Visa eksportui skirta miško medžiaga
būdavo pristatoma prie plukdomų upių, nes
pirmieji ir vieninteliai keliai buvo vandens.
Tik nuo 1896 m. iš Kauno gubernijos pradedama miško medžiaga išvežti geležinkeliu.
Rašytinės žinios apie medienos eksportą
siekia XIII a. (1253 m. popiežiaus Inocento IV
bulėje pažymėta, kad Nemunu plukdomi sieliai ir vytinės su grūdais). Nuo XV a. iki XX
a. iš Lietuvos į Angliją, Olandiją, Belgiją buvo
eksportuojamas vančiosas. 1766 m. ir 1795
m. vančiosas plukdytas į Rygą. XVIII a. imta
prekiauti 6–12 m ilgio aptašytais brusais. XV
a. sieliai plukdyti Dancigo link. Vėliau jie sukdavo į Karaliaučių, Rygą, Klaipėdą, Liepoją.
Daugiausia tuo metu miško medžiagos eksportuota į Prūsiją, žymiai mažiau – į Lenkiją,
Rusiją. XX a. pradžioje į Klaipėdą buvo plukdoma: 1912 m. – 1,1 mln. kub. m, 1913 m. –
0,96 mln. kub. m, o nuo 1920 m. iki 1926 m.
– po 100–330 tūkst. kub. m medienos.
XVIII a. pabaigoje miško medžiaga sudarė 19–30 proc. viso Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės eksporto. XX a. pradžioje kai
kuriais metais miško medžiaga sudarė 30–50

proc. viso Lietuvos eksporto. 1894–1911 m.
miško medžiaga ir jos produktai užėmė pirmąją vietą tarp visų eksportuojamų prekių.
XIX a. Vilniaus gubernijoje medžio apdirbimo pramonėje dirbo 13603 žmonės.

Medienos plukdymas
Medienos plukdymas Žeimena, kuri susieta su Nemunu , galėjo prasidėti XV amžiuje.
Tačiau rašytiniuose šaltiniuose Žeimena, kaip
Neries baseino plukdoma upė, pirmą kartą
minima XVI amžiuje – 1554 m. XIX a. atsiradus geležinkeliui, vandens transporto
reikšmė sumažėjo, bet dar išliko pakankamai didelė iki XX a. antrosios pusės. Medienos plukdymo darbai galutinai baigėsi XX
amžiaus VI ir VII dešimtmečių sandūroje,
medienos pervežimo darbuose įsitvirtinus autotransportui.
Baluošo ežere buvo rišami sieliai. Plukdymui skirtą medieną prie ežerų daugiausia
atgabendavo arkliais žiemą. Prie Baluošo
ežero mediena buvo gabenama siaurojo
geležinkelio bėgiais. Geležinkelio tilto per
Būkos upę polių likučiai išlikę iki šių dienų.
Bėgiai turėjo nuolydį ežero pusėn, tai palengvino medienos transportavimą. Surišti
sieliai iš Baluošo ežero į Žeimenos upę buvo
plukdomi Baluošo, Baluošykščio, Sravinaičio
ežerais, pro Ginučius Sravės, Almajos upeliais, Asėko, Linkmenų, Asalnykščio, Asalnų,
Lūšių, Šakarvos, Žeimenų ežerais.
Utenio ežere rišami sieliai buvo plukdomi Utenio, Utenykščio ežerais, Būkos upe,
Baluošo ežeru, toliau – kaip sieliai, surišti
Baluošo ežere. Iki Pirmojo pasaulinio karo
per sezoną Būka praplukdydavo iki 500 sielių.
Prie Vaišniūnų kaimo, Dringių ežero
šiaurinėje pakrantėje buvo patys didžiausi medienos sandėliai. Čia pakliūdavo stambiausi
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sortimentai. Geležinkeliu daugiau išveždavo smulkesnius sortimentus.
Intensyvaus darbo metais per šiuos sandėlius praeidavo net 70000 kub.
m. medienos, plukdymo darbuose dirbdavo iki 100 žmonių. Medienos
sandėliai dar buvo prie Almajos, Asalnų, Asėko, Šakarvos, Pakretuonio, Ožkinių. Dringių ežere surišti sieliai buvo plukdomi Dringių ežeru,
Dumblio upeliu, Dringykščio ežeru, Meironos upeliu, Asalnų ežeru, toliau kaip ir sieliai surišti Baluošo, Utenio ežeruose.
Medienos pirkliai susidurdavo su tam tikrais sunkumais. Išsaugotas 1879 m. dokumentas – miško pirklio sutartis su Stanislovu
Strazdu, kad leistų plukdyti sielius Būkos upe. Mat, pro Strazdus ėjo
didysis sielių kelias, o Būkos upė buvo Stanislovo Strazdo, rašte vadinamo Drozd, žemės riba. Plukdant miško medžiagą pro Ginučius, už
sielių praleidimą tekdavo mokėti Ginučių malūno savininkui.
Nuo Žeimenos ištakų sieliai buvo perduodami „upininkams“, kurie specializavosi nuvairuoti srovės nešamus sielius Žeimena ir Nerimi iki Vilniaus arba Kauno. Tai užtrukdavo iki 5 parų. Sieliai plukdyti
didesnėmis ir mažesnėmis upėmis, kuriose buvo malūnai, žvejybai
įrengti įvairūs pylimai, užtvankos taip pat tiltai. Šie įrenginiai trukdė
plaukti sieliams. 1542 m. didžiojo kunigaikščio (Žygimantas II Senasis 1506–1548) potvarkiu liepiama Neryje ir Žeimenoje įrengti
plačius, erdvius vartus, kad sieliai galėtų netrukdomai plaukti.
Smėlėtame ežero atabrade buvo sukalamas vadinamas „daržas“
– tam tikras ežero plotas, kuriame prie ežero atgabenti rąstai būdavo
rūšiuojami ir surišami į lovas. Po to lovos viena po kitos surišamos į
sielius. Svarbiausia buvo pirmoji ir paskutinė lovos, nuo kurių sieliai
buvo vairuojami.
Transportavimas per ežerą buvo sunkus ir ilgas darbas. Kartais pavykdavo kiek panaudoti palankų vėją kaip varomąją jėgą.
Dažniausiai sieliai buvo tempiami tokiu būdu: tolokai į sielio priekį
norima kryptimi valtimi nuplukdydavo ir nuleisdavo inkarą su prie jo
pririšta viela, o prie sielio priekio pritvirtintoje valtyje stovėjo medinis
volas. Du vyrai, sukdami volą, sielį pamažu pritraukdavo prie inkaro.
Toliau inkaras būdavo ištraukiamas ir procedūra kartojama. Jeigu
būdavo galimybė, vielą tvirtindavo krante prie augančių medžių.
Vieną traukimo tarpsnį sielininkai vadino „zabiegu“. Vėjuotas oras
buvo tokios technologijos priešas. Todėl dažnai tekdavo laukti, kol
pavakariais vėjas nurimdavo ir tik tada tęsti transportavimo darbą.
Per mažuosius upelius ir protakas tarp ežerų sielius paprasčiausiai
prastumdavo, naudodami vadinamus „busokus“, kartais su metaliniais
antgaliais. Menkose protakose, o sausrų metu – ir didesniuose upeliuose, reikėdavo patvenkti upelių vagas, norint pakelti vandens lygį. Būkos
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upėje buvo įrengtos nuolatinės užtvankos – „spūskai“. Kitur naudotos
laikinos užtvankėlės, padaromos užkalant kuolus, į kuriuos atremdavo
medinius skydus ar netgi klojimų ar kitų ūkinių pastatų išimtas duris.
Nuėmus užtvankas vandens banga nešdavo sielius tolyn.
Plukdymo sezonas prasidėdavo vos nutirpus ledams ir tęsdavosi
iki naujųjų šalčių. Ilgų guminių batų ir neperšlampamų rūbų tada
niekas neturėjo. Taigi, braidyti pavasarį ir rudenį po šaltą vandenį
reikėjo geležinės sveikatos.
Žeimena, po to – Nerimi, vėliau – Nemunu pagaminta miško
medžiaga pasiekdavo Vilnių, Kauną, Tilžę, Karaliaučių.
Lenkams okupavus Vilnių ir Vilniaus kraštą, plukdymo darbai
buvo paralyžiuoti. Geležinkelių valdybos užsakymu ūkiniu būdu
buvo pagaminta 35 tūkst. pabėgių. Sausumos transportas buvo labai
brangus. Su Lenkija derėtasi dėl plukdymo atgaivinimo didžiuoju
sielių keliu iš Lietuvos pusės kertant demarkacinę liniją ir medieną
plukdant per Vilnių į Kauną. S udaryta atitinkama konvencija ir po
ilgokos pertraukos 1938 m. plukdymo darbai iš Ažvinčių atnaujinti.

Senieji miško verslai
Prie senųjų miško verslų priskiriamas grybavimas, uogavimas,
medžioklė, pynimas, dervos ir deguto varymas, anglių gamyba.
Ilgainiui išnyko šimtmečiais praktikuotas dervos ir deguto varymas, anglių gamyba. Vienas kitas gyventojas dar užsiima pynimu,
o masiškai tik uogaujama ir grybaujama. Grybai buvo renkami ne
tik sau maistui, bet ir parduoti. Mažažemių šeimoms, ypač Kylatrakio, Šuminų, Vaišniūnų, Vaišnoriškės kaimuose, jie buvo vos ne
pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Buvo šeimų, kurios už grybus duona apsirūpindavo visiems metams. Rečiau tuo užsiimdavo pasiturintieji valstiečiai.
Miškuose daugiausiai buvo baravykų, voveraičių, šilbaravykių,
paliepių, raudonviršių, lepšių, rudmėsių, briedžiukų, ūmėdžių, kelmučių, gruzdų. XIX a. rinkdavę beveik tik baravykus, voveraičių
grybu nelaikė. Gyventojai kaupdavo grybų atsargas žiemai – džiovindavo, raugdavo, sūdydavo. Džiovinti grybai turėjo gana gerą paklausą. Voveraites imta pirkti nuo Pirmojo pasaulinio karo.
Miškuose vyravo mėlynynai, spanguolynai, bruknynai. Avietynų
buvo mažiau. Spanguoles rinkdavo tik prinokusias – per bulviakasį,
šalnas. Jas ant aukšto išlaikydavo iki pavasario: pakabindavo pintinėse po sijomis, laikydavo induose arba tiesiog papiltas ant samanų.
Bruknių, kadangi jas galima paruošti be cukraus, palyginus nemažai
rinkta XIX a. pabaigoje. Jas iki pavasario išlaikydavo vandenyje nevirtas. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje mėlyniaudavo tik sau. Po
2–3 litrus ir vaistams žiemai sudžiovindavo. Meironių ir Šuminų
kaimų gyventojai pardavimui mėlynes pradėjo rinkti prieš Pirmąjį
pasaulinį karą.
Medžioklei šautuvų pirmieji įsigijo miškininkai ir pasiturintieji
valstiečiai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Medžiojo daugiausia
plėšrūnus ir kailinius žvėris: vilkus, lapes, voveres, kiškius (šiuos – ir
mėsai). Paukščius – tetervinus, kurapkas, antis daugiau medžiojo savo
malonumui. Ypač daug ežeruose buvo ančių. Per vieną medžioklę
(prieš Pirmąjį pasaulinį karą) Asalnų ežere prie Salų kaimo buvo
sumedžiota apie 400 šių paukščių. Valstiečiai daugiausia medžiojo
jiems nuostolių padarančius šeškus, vilkus ir vanagus.
Lietuvoje XIX a. uždrausta medžioti dideliuose miškuose, taip pat
stambius žvėris (briedžius, elnius, stirnas ir šernus) be valstybės iždo
komisijos žinios. Lokių, vilkų, lūšių, šeškų, lapių, barsukų, kiaunių ir
ūdrų kailiai būdavo parduodami iš varžytynių. Vienas ketvirtadalis
2022 kovas
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pinigų tekdavo medžiotojui, o trys – miškų
ūkio reikalams. 1950 m. ir 1953 m. iš Totorijos Autonominės Respublikos atvežta keliasdešimt kanadinių audinių. Šie juodakailiai
žvėriukai paleisti Ažvinčių draustinyje, kitur.
Miškingų vietų kaimuose, kur daug pušų, nuo seno naudojamos balanų pintinės.
Anksčiau jas pindavosi beveik visi gyventojai, dabar jau bemoka vyresnieji. Pynėjams
daugiausia patyrimo reikia parenkant pušis
balanoms. Pušys turi būti tiesialiemenės, su
vienodai apie liemenį išsidėsčiusiomis šakomis ir vienoje pusėje apžėlusios baltomis ilgomis samanomis. Balaninių pušų ieškodavo
drėgnesnėse vie-tose. Jų daugiausia būdavo
randama miške prie Strazdų kaimo. Vienur
kitur pintines, krepšelius pindavo ir iš raistuose augančių raudonųjų karklų ir pušų šaknų. Iš
vytelių ir šaknų pindavo piemenys, ganydami
gyvulius, o iš balanų – suaugusieji.
XX a. pradžioje senesni gyventojai
dar pindavosi ir vyžas, vienas kitas tokiomis vyžomis dar avėjo ir po I pasaulinio
karo. Vyžas pindavo iš karklų žievės. Jas
dažniausiai avėdavo piemenys. Sausu oru
piemenims karklinės vyžos laikydavo 3–4
dienas, drėgnu – ir savaitę. Liepinės vyžos
laikydavo iki dviejų savaičių.
Dervos ir deguto varymu užsiimdavo
palyginus nedaugelis: tam reikėjo įgūdžių.
Kartais juos tėvai perduodavo vaikams iš
kartos į kartą. Ilgainiui mažėjant paklausai,
šis verslas išnyko. Daunoriuose, Strazduose,
Šuminuose ir kitur degutą ir dervą varė iki
XX a. V-ojo dešimtmečio. Dervą ir degutą
varė tose pačiose krosnyse. Krosnims statyti
kasdavo duobes. Daunorių, Strazdų, Vyžių
kaimuose krosnis statydavo kriaušiuose
su dervos nuleidimu į šalį. Krosnimis paprastai naudojosi tik jų savininkai. Išimtis
– Daunorių kaimas, kur visi, prireikus dervos, patys išsivarydavo toje pačioje krosnyje;
jos savininkui atsilygindavo derva. Iki antrojo pasaulinio karo Šuminų kaime beržinį
degutą valstiečiams iš pristatytos žievės
išvarydavo krosnies šeimininkas.
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Dervą varė iš senų pušų kelmų ir viršūnių.
Varydavo vasarą, kai galima prisirauti
kelmų. Tik Šakarvos kaimo dervininkas
kelmų pasiruošdavo ir žiemai. Varant dervos ir deguto mišinį ratams tepti, į krosnį
kraudavo kelmus ir beržo žieves. Antalksnės
ir Azos kaimuose, kad derva būtų riebesnė
(ratams ir odoms tepti), į krosnį įdėdavo ir
avies ar kiaulės maitos. Viena krosnis duodavo iki 3 pūdų (1 pūdas – 16,3805 kg, 4 kibirus) dervos. Derva buvo vartojama valtims,
tinklams tepti, statinėms dervuoti.
Kai kurie dervininkai varydavo terpentiną
vaistams. Antalksnės dervininkas terpentiną
parduodavo ne tik vietos gyventojams, bet ir
Švenčionių bei Vilniaus vaistininkams.
Degutą varė iš beržo žievės. Ją lupdavo
nuo išvirtusių ir sausų medžių. Tošinį degutą
valstiečiai vartojo ir vaistams. Per I pasaulinį
karą Vyžių kaimo gyventojai, tikėdamiesi
apsisaugoti nuo šiltinės epidemijos, degutuodavo durų rankenas. Degutu tepė batus,
pavalkus. Derva ir degutas daugiausiai buvo
vartojamas tik savo poreikiams. Tik vienam
kitam šis verslas buvo pragyvenimo šaltinis.
Aplamai Lietuvoje derva ir degutas buvo
naudojami plačiau. Derva būdavo tepamos
prieplaukos, laivai, trobesių dalys, kasami
į žemę stulpai. Derva vietiniai gyventojai tepdavo medines vežimų ašis, malūnų
dantračius. Degutu būdavo mirkomi batai,
gydomi vaikai (nuo kirmėlių), pavasarį girdomi gyvuliai išleidžiant juos į laukus.
Gegužės–birželio mėnesiais vaikai ir
senukai rinkdavo pušų sakus. Pušų kamienus iš anksto iškapodavo ir „sakai varvėjo
virve“. Vienas rinkėjas per dieną pririnkdavo
nuo 6 iki 10 svarų. Už sakų svarą pirkliai
mokėdavo po 8 ir daugiau kapeikų.
1654 m. 29 proc. visų Lietuvos DK
pajamų gavo iš parduotos dervos, 44 proc. – iš
vančioso, 9 proc. – iš šulų, 8 proc. – iš malkų.
1860 m. kibiras dervos kainuodavo 28, deguto
– 54, potašo – 60 kapeikų.
Antalksnės ir Šakarvos kalviai anglių
patys išsidegdavo. Kiti kalviai anglių pirkdavosi arba jų turėdavo atnešti užsakovai.
Daugumai valstiečių, gyvenančių toliau
nuo miškų, jų pririnkdavo šeimininkės iš
krosnių. Azos ir Šuminų kaimuose dervos varymo krosnyse degdavo ir anglis. Daunorių kaimo gyventojai jas degė
kirtavietėse keturkampėse (2 m ilgio, 1 m
pločio, 1 m gylio), o Vyžių kaimo – apvaliose
(1 m gylio ir tokio pat skersmens) duobėse.
Kalvystės darbams, geležies lydymui iš
balų rūdos reikėjo daug medžio anglies. Iš

balų rūdos geležis buvo lydoma Linkmenų
valsčiuje. Linkmenų valsčiuje taip pat buvo
gaminama derva, degutas, pelenai, anglis.
Buvo duobinis ir laužinis medžio anglies
gavimo būdai. Laužai buvo apvalūs, stati,
gulsti. Geriausia medžio anglis būdavo gaunama stačiuose laužuose. Medžio anglies
išeiga iš medžio stiebo pagal svorį (procentais) tokia: ąžuolo, buko – 20–22, beržo
– 20–21, pušies – 22–25, eglės – 14–16.
Kokybiškiausia medžio anglis gaunama iš
kietųjų lapuočių – ąžuolo, uosio. Mažėjant
geležies lydimui, nyko ir anglininkų verslas.
1897 m. Vilniaus gubernijoje dar 184 žmonės
degė medžio anglį. Pastaruoju metu medžio
anglis vėl įgijo paklausą. Daugeliui žmonių
pamėgus kaukazietišką šašlyką, restoranai,
kavinės anglies superka nemažai.
Anksčiausiai (XIII a.) iš Lietuvos eksportuojama prekė buvo pelenai, kurie XVI
a. užėmė pirmąją vietą iš visų miško prekių.
Pelenininkus turėjo didžiojo kunigaikščio
dvarai. Pelenininkai lažo nėjo, bet dvarams
pristatydavo pelenų, kuriuos degė iš lapuočių
medžių stiebų, šakų ir krūmų. Vidutiniškai iš
1 ha miško buvo gaunama tik 1 t pelenų. Iš
pelenų gamindavo potašą, ruošdavo šarmą
plauti drabužiams, baldams, patalpoms.
Anksčiausiai savo reikšmę prarado taip pat
medžio pelenai, buityje juos pakeitus muilu.
Tačiau skurdžiausiai gyvenantys žmonės, o
karo metais ir turtingesnieji, kaip ploviklius
dar vartojo iš pelenų pagamintus šarmus.
Vakarų Europoje nuo XI a. pradedama
stiklo gamyba, kuriai reikėjo potašo. Potašas
daromas iš pelenų. Pagaminti 1 t potašo
reikia 60 t pelenų. Pelenų ir potašo eksportas 1786–1791 m. sudarė nuo 1,7 iki 7,9
proc. viso Lietuvos eksporto. XIX a. potašą
išmokus gaminti iš kalio hidroksido, šis verslas neatlaikė rinkos konkurencijos ir išnyko.
Dar XVI a. kai kuriose būdose gyveno
ir rūdininkų, kurie iš pelkių rūdos, susikaupusios durpynuose, paupiuose, paežerėse,
pelkėse lydydavo geležį. Rūdoje geležies
būdavo 20 proc. Kalvėse kalyklose į krosnį
vienai geležies partijai išlydyti būdavo
kraunama 25 kg pelkių rūdos ir maždaug
tiek pat medžio anglies. Sunkus buvo rūdininkų darbas. Rūdą reikėdavo plaunant
atskirti nuo žemių priemaišų, džiovinti, sijoti, apdegti. 1897 m. gyventojų surašymo
duomenimis, Vilniaus gubernijoje rūdų
kasimu ir gavimu vertėsi 215 vyrų ir 231
moteris. Į Lietuvą XIX a. jau importuojama
geležis ir vietinės kalyklos kalvės dirba naudodamos atvežtą žaliavą.
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Paprastasis suopis (Buteo buteo)
selemonas paltanavičius
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ūdamas gamtai ir paukščiams neabejingas vaikas, kažkada
labai seniai klausiausi žmonių pokalbio – vienas jų, kaip
supratau, buvo medžiotojas, kitas laikė balandžius. Balandininkas skundėsi „vanagais“, retinančiais jo augintinių pulką,
o medžiotojas gyrėsi sunaikinęs visą „vanagų“ vadą – iššaudęs prie
lizdo. Iš vieno netgi iškamšą padaręs... Po daug metų turėjau progos pabuvoti to medžiotojo namuose ir pamatyti kandžių sugraužtą
nevykusiai pagamintą iškamšą – tai buvo paprastasis suopis! Gamtos neišmanymas, jos negerbimas buvo toleruojamas, o už „vanagų“
šaudymą netgi mokamos „premijos“. Taigi, į tokio neišmanėliško
šaudymo sąskaitą patekdavo vapsvaėdžiai, pesliai, ereliai žuvininkai,
mažieji ereliai rėksniai, kai kada – vištvanagiai, o dažniausiai
– niekuo dėti suopiai. Profesorius Tadas Ivanasukas „Lietuvos
paukščių“ II tome rašo taip: ... „Nors suopis, be abejo, yra naudingas paukštis ir nusipelnęs žmogaus globos, vis dėlto mūsų krašte jų
daug nušaunama ir draskomi jų lizdai. Medžiotojai, kurie apskritai
turi mažai supratimo apie paukščius, šaudo suopius ir didžiuojasi
sunaikinę plėšrų paukštį „vanagą“, nes mano, kad kiekvienas plėšrusis
turi būti naikinamas. Neretai (nors kaskart rečiau) darydavo tokių
klaidų ir miškų administracija.“
Šiandien galima tik džiaugtis, kad suopių netyko medžiotojai,
kad niekas nesiekia turėti šių paukščių iškamšų „ namams papuošti“.
Paprastasis suopis tapo įprastas atviro kraštovaizdžio paukštis. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad daugelis jį mato laukuose, prie kelių
tykantį lesalo; iš tikro tai miške perintis paukštis. Didesniuose miško
masyvuose jis lesalo suranda kirtavietėse, miškapievėse, prie raistų,
todėl į laukus gali neišskristi.
Koks paukštis paprastasis suopis? Jis palyginti kresno sudėjimo,
neilgom geltonom kojomis. Plunksnos durpiškai rudos, pilkšvos,
tačiau galimas ir įvairių spalvų margumas – kai kada suopiai būna
šviesūs, net balti (tai tikrai ne albinizmo atvejai) arba tamsūs, beveik
juodi. Tarp išskėstų sparnų galų būna apie 130 cm, svoris 0,7-1,2 kg.
Patelės stambesnės už patinus.
Prieš 100 metų paprastasis suopis mūsų krašte laikytas migruojančia rūšimi, išskrendančia žiemoti į Vakarų Europą. Šiandien jį
turime laikyti iš dalies sėsliu, pas mus žiemojančiu paukščiu. Besniegės
ar mažasniegės žiemos suopiams leidžia apsirūpinti natūraliu maistu.
Be to, jie mielai lesa atliekas, kritusius gyvūnus.
Pavasarį savo lizdų teritorijose suopiai pasirodo kovą – tą galima
suprasti pagal suopių virš girios ore sukamus ratus. Savo lizde gali
perėti ne vienerius metus, nors paprastai turi jų keletą, keisdami juos
ar „mainydamiesi“ su vištvanagiais, juodaisiais pesliais ir mažaisiais
ereliais rėksniais.
Naują lizdą suopiai sukasi patys – dažnai jis būna berže, drebulėje,
ąžuole ar juodalksnyje, nors neretai ir pušyje ar eglėje. Tekdavo rasti
lizdus 5-6 metrų aukštyje, tačiau buvo ir 25 metrų aukštyje susuktų
lizdų. Dabar vis dažniau suopiai peri laukų želdiniuose, miškeliuose,
kas rūšiai yra naudinga.

Dėtyje paprastai būna 2-4 rusvi, su tamsiom dėmėm kiaušiniai,
juos peri patelė. Skaičiuojama, kad kiekvienas kiaušinis perimas 33-35
dienas, o visa dėtis apie 42 dienas. Jaunikliai lizde praleidžia pusantro
mėnesio, kurį laiką jį palikus dar yra prižiūrimi ir maitinami tėvų.
Kai kurios tautos paprastąjį suopį vadina „peliautoju“ ar „pelių
vanagu“ ir neklysta, nes peliniai graužikai sudaro bent du trečdalius
jo raciono, rudenį – dar didesnę jo dalį. Lizduose dažnai randami
kurmiai, kurių suopiai nelesa. Sunku pasakyti, ar kurmio kailis per
stiprus, ar paukščiams nepatinka jo specifinis kvapas.
Vokietijoje suopių lizduose buvo atlikti tyrimai, pagal liekanas
nustatyta, kad jų racione yra nemažai paukščių – kėkštų, strazdų,
kikilių, šarkų, ančių. Tikėtina, kad tyrėjai iki galo neatsakė į svarbų
klausimą: kieno laimikį į savo lizdus nešė suopiai? Nors šiek tiek
žinant šio paukščio būdą ir ribotą skrydžio manevringumą, kyla
abejonės, nes suopis negali sumedžioti strazdo, kikilio, karvelio
keršulio ar didžiojo margojo genio. Todėl tikėtina, kad tai buvo iš
lizdų „surankioti“ paukščių jaunikliai arba kitų plėšriųjų paukščių –
vištvanagio, paukštvanagio, sakalo keleivio ar pelėsakalio grobis. Visi
stebėtojai pažymi, kad suopis gali atiminėti grobį iš kitų paukščių.
Paprastasis suopis girios ekosistemoje vaidina svarbų vaidmenį,
lizdais dalindamasis su kitomis, daug retesnėmis rūšimis. Jis reguliuoja miško želdynuose gyvenančių graužikų (ypač pelėnų) gausą.
Nežiūrint svarbios vietos ekosistemoje, rūšis patiria labai daug
išbandymų. Visų pirma, tai lizdų naikinimas, medžių, tinkamų perėti, kirtimas, trikdymas perėjimo metu. Daug suopių žūsta keliuose, nes „budėdami“ pakelėse, jie susivilioja ant važiuojamosios dalies
žuvusiais gyvūnais (kad ir varlėmis, ežiais) ir leisdamiesi prie jų, atsitrenkia į mašinas. Sudėtingos suopiams giliasniegės žiemos. Kai kada
jie, likę žiemoti, be lesalo greitai liesėja, silpsta ir žūsta. Atrodo, kad
didelį pavojų kelia žemės ūkio chemizacija, kuri nuodija suopių grobį
ir kurios preparatų dalis patenka tiesiai šiems paukščiams.
2022 kovas
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miškininkystė
saugomos teritorijos

Moksleivius kviečia
Nacionalinis konkursas
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru Lietuvos
moksleivius kviečia dalyvauti nacionaliniame konkurse
„Pamoka gamtoje: svajokime drauge“. Leiskitės į pažinimo keliones po saugomose teritorijose įrengtus takus, pažinkite gamtos ir kultūros vertybes, domėkitės
aplinkui esančia biologine įvairove, patirkite pažinimo
džiaugsmą ir nuotykius bei sukurkite įdomų filmuką.
Lietuvos saugomose teritorijose saugomi didžiausi
Lietuvos turtai – kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir
kitos gamtos bei kultūros vertybės. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, daugiau
kaip 400 draustinių... Ne tik pažinkite, bet ir parodykite kitiems, kuo tos vertybės yra ypatingos.
Kaip tai padaryti?
Pasukate galvą, pa‘GOOGLE‘inate, pažiūrite žemėlapiuose, kokia saugoma teritorija yra
netoli Jūsų. Išsirenkate įdomiausius dalykus ir faktus, čiumpate išmaniuosius telefonus ir lekiate į saugomą teritoriją filmuoti… Rekomenduojame vykti kartu su mokytoju, vadovu (gali
būti ir tėveliai). Sukurkite filmuką! Jeigu sunku montuoti vaizdo medžiagą ar neturite patirties, paprašykite pagalbos informatikos mokytojų.
Konkursas vyksta iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.
Konkurso organizavimas:
- konkursui pateikiama filmuota medžiaga, pristatanti pažintinį gamtinį taką, maršrutą;
- filmuko trukmė iki 5 min.;
- formatai: avi, mp4, wmv; (atsiųsti el.paštu gediminas.petkus@lmnsc.lt google drive
arba wetransfer pagalba)
- Filmuotoje medžiagoje būtina paminėti pažintinį gamtinį taką, jo išskirtinumą, įdomius
faktus, atliktus stebėjimus;
- papildomais balais bus vertinamas filmuotos medžiagos originalumas, informatyvumas, patrauklumas ir kūrybiškumas.
10 komandų bus kviečiamos į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2022 m. rugsėjo mėn. 8 d.
Pagramančio regioniniame parke. Mokiniai bus apdovanoti vertingais prizais.

Aplinkos ministerija informavo, kad Europos Komisijai pateiktas galutinis Lietuvos
2021–2027 m. „Natura 2000“ Prioritetinių
veiksmų programos variantas. Šis dokumentas
apima priemonių, kurių reikia sukurti ir palaikyti „Natura 2000“ tinklui ir susijusiai žaliajai
infrastruktūrai, finansavimo poreikius.
Programoje numatyta „Natura 2000“ teritorijas saugoti ir jų ekologinės darnos siekti pasitelkus ekologinį švietimą, saugomų rūšių tyrimus, natūralių EB svarbos buveinių atkūrimo
ir palaikymo darbus, šalinant užtvankas, naikinant invazines rūšis, kompensuojant saugomų rūšių daromą žalą ir kt. Pagal atliktus
skaičiavimus Lietuvos lėšų poreikis vienerių
metų laikotarpiui siekia 121,71 mln. eurų.
Siūlomos priemonės susietos su atitinkamomis ES finansavimo programomis. Prioritetinių veiksmų programą parengti įpareigoja
Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. Pagal ją reikalaujama, kad valstybės narės Europos Komisijai
pateiktų skaičiavimus, kokią sumą, jų nuomone,
turi siekti ES finansavimas, kad galėtų įvykdyti
su „Natura 2000“ susijusius įsipareigojimus.
AM inf.

Pėsčiųjų maršrutas –

miško takais per Baltijos šalis
„Miško takas“ yra Europos ilgų atstumų
pėsčiųjų maršruto E11 dalis Baltijos šalyse, einanti per gražiausius Lietuvos, Latvijos ir Estijos miškus bei nacionalinius parkus. Latvijoje
šio tako pavadinimas – „Mežtaka“, o Estijoje –
„Metsa matkarada“.
Maršruto pradžia yra Lenkijos ir Lietuvos
pasienyje, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia
Taliną Estijoje. Bendras „Miško tako“ ilgis – apie
2100 kilometrų. Nepertraukiamai žygiuojant
pėsčiomis tektų sugaišti apie 100 dienų.
Lietuvoje – beveik trečdalis atstumo, net
747 kilometrai. Labai patogu žygeiviams, kad
maršrutas yra suskirstytas į maždaug 20 km
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ilgio atkarpas, nurodant apgyvendinimo ir
transporto paslaugų teikėjus.
Lietuvoje „Miško takas“ veda pro Žemaitijos ir Aukštaitijos NP, Nemuno kilpų RP
ir Kauną. Latvijoje „Miško takas“ veda pro
Gaujos nacionalinį parką, Ziemelgaujos ir
Veclaicene saugomas kraštovaizdžio teritorijas. Estijoje „Miško takas“ veda pro Hanjos
aukštumas, Setų žemę (Setomą) ir palei Peipaus ežero pakrantę iki Šiaurės Estijos, toliau
takas veda Šiaurės Estijos pakrante ir pro Lahemos nacionalinį parką iki Talino.
Kelio danga – miško keliai ir takai, žvyrkeliai, asfaltuotų kelių pakraščiai, smėlėti ar

uolėti paplūdimiai. Tačiau einant pėsčiomis atsiveria nuostabūs Baltijos šalių
kraštovaizdžiai: Nemuno slėnis ir Žemaičių
aukštumos Lietuvoje, Vakarų Kuršo aukštuma, Abavos ir Gaujos upių slėniai, Veclaicene saugoma kraštovaizdžio teritorija
Latvijoje, senovinis Piusa upės slėnis ir šiaurinė pakrantė Estijoje.
Daugiau inf. - https://baltictrails.eu/lt

miškininkystė
saugomos
teritorijos

Naujajame pažintiniame take –
įspūdingos Parnidžio draustinio panoramos
P

Renatos Kilinskaitės nuotraukos

asaulinę žemės dieną Kuršių nerijos nacionalinis parkas pasitiko atverdamas naująjį Parnidžio kopos pažintinį taką, o su
senaisiais, jau beveik užpustytais laiptais – atsisveikino. Ketvirtą kartą
keistų laiptų į Parnidžio kopą lokacija šiandien veda per vakarinę Tylos
slėnio pusę – taip atverdama dar neregėtas Kuršių nerijos panoramas.
Parnidžio kopa – pustoma smėlio kopa Nidoje. Į šiaurę nuo kopos
stūkso Urbo kalnas, į pietus – tarpkopinė raguva, vadinamasis Tylos arba Mirties slėnis. Rytuose kopos šlaitai remiasi į Kuršių marias.
Parnidžio kopa įeina į baltųjų kopų masyvą. Šios kopos taip vadinamos dėl šviesų atspalvį smėlynams suteikiančio kvarco. Manoma,
kad Parnidžio kopos pavadinimas kilęs nuo frazės „perėjusi per Nidą“.
Parnidžio kraštovaizdžio draustinis pasižymi estetiškai vertingu
kraštovaizdžiu, kuriame išryškėja šiaurinėje dalyje kalnapušėmis apželdintas, pietinėje – pustomas smėlio kopagūbris. Tai vienintelė vieta nacionaliniame parke, kur iki šiol išlikusi pustomų kopų grandinė,
todėl, projektuojant naujuosius laiptus, siekta prisiderinti prie dabartinio kopos reljefo toje vietoje, kur smėlio pustymo rizika mažiausia.
Lankytojai tako panoramomis galės grožėtis net 4 regyklose. Nuo
Neringos sporto mokyklos iki Parnidžio kopos viršūnėje esančio Saulės
laikrodžio besidriekiančio tako poilsio salelėse įrengti 22 naujų įvairių
formų suoliukai, meninis-interakcinis „Supilk kopą“ akcentas, Parnidžio
draustinio riboženkliai ir 6 informaciniai stendai apie kraštovaizdžio
išskirtinumą ir istoriją. Į Parnidžio kopą vedantys laiptai – pirmasis
Neringoje projektas naudojant maumedžio medieną – ilgaamžiškumo
ir patvarumo garantas. Beveik 3 dešimtmečius tarnavę senieji į Parnidžio kopą vedusieji laiptai (1997 m., architektas A. Zaviša) jau yra
užtverti ir bus išmontuoti.
Parnidžio kopos pažintinio tako įrengimas – viena iš projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ įgyvendinamų
veiklų, finansuojamų pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto priemonę „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų
tvarkymas, pritaikymas lankymui“ bei Neringos savivaldybės lėšomis.
Projekto vykdytojas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos; Projekto partneriai: Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija ir Neringos savivaldybė; Projekto autoriai: UAB
„Formatas A1“; Projekto vadovė: architektė Eglė Naujokaitytė; Rangovas: UAB „Ekspomeda“.
VSTT, KNNP inf.
2022 kovas
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Pavasario šėlionės
Jūratė Vitkauskaitė

N

Autorės nuotraukos

usivilko žemė kailinius žiemos
ir suskubo skverbtis saulės spinduliai vis gilyn ir gilyn, pro juodas medžių šakas, pro sudžiūvusią pernykštę
žolę, suskato šildyti, gaivinti apmirusią gyvybę. Jau nekantrauja rodytis pirmieji pavasario pranašai: purkštauja baltalksniai ir
lazdynai, pastarieji netgi žybteli kur ne kur
raudonom ugnelėm, o žalčialunkio krūmas
iš tolo suliepsnoja kaitria liepsna. Pamiškės
išsipuošė žibučių mėliu, laukuose vieversiai
nepailsta savo čirenimu kėlę aukštą mėlyną
dangų. Ir kranklys, tas sparnuotas pavasario
pranašas, suka ir suka ratus viršum medžių
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viršūnių, stebi savo akyla akimi ateinančius
ir dusliu kranksėjimu palydi išeinančius: pavasaris jau čia.
Atbunda pelkės. Ir nors sustiprėjęs poryčio šaltukas plonyčiu stiklu vis dar aptraukia raisto paviršių, tačiau dienomis čia tiesiog
tyvuliuoja vanduo. Daug vandens. Semia jis
kiminų kauburėlius, švylių kupstus, o pats
raibuliuoja saulės zuikučiais. Stiebiasi į viršų
ajerų, švendrų, viksvų atžalos. Juodalksnyne
baltus žiedelius skleidžia karčioji kartenė.
Ji sumaniai reaguoja į aplinkos permainas:
naktį ir drėgnu oru – prieš lietų – stiebo
viršūnė su žiedais nulinksta. Ji – natūralus

gamtinis rodiklis. Aplinkines palieknes,
pabalius nukloja dideli, it aukso burbulai,
purienų žiedai. Paraistėmis tiesiasi baltos
plukių virtinės, kur ne kur šmėsteli šalpusniai
– saulės žiedeliai.
Pavasaris nudvelkia miškais. Su pirmuoju
griaustiniu skleidžiasi medžių pumpurai,
juodalksnis ir karklai jau net prieš lapų skleidimąsi sužydo. Čia pat nutūpusi naują giesmę
traukia zylė. Jai atliepia ir kiti mažieji miško
giesmininkai. Tačiau zylė itin stengiasi:
skamba varpeliu ir dainuoja. Viršum medžių
stiprėjančiu klegesiu garsėja gulbės, laukinės
žasys, antys: skuba leistis į gimtąsias pelkes.

laisvalaikio
Miško
flora irkūryba
fauna

Netruks ateiti tuoktuvinių žaidimų ir šokių metas. Ko gero pirmoj
vietoj čia karaliauja gervės. Tos kukliu pilku apdaru, tačiau gracingos ir išdidžios paukštės, šlama atlasinėm plunksnom ir staiposi,
plaikstosi viena prieš kitą lyg garsiausio baleto artistės. Ilgesingi
klyksmai skamba meilės muzikos akordais – paukštės ieško sau
poros. Ir sukasi tos poros, stypčioja ilgom kojom, plačiais sparnais
vėduoja – pavasario šventė, meilės šventė. Rypaudami ir ciksėdami
į tą pačią šventę skuba tilvikai, gaidukai – peštukai, virbina uodegas
perkūno oželiai ir griciukai, tie maži pelkės padūkėliai.
Pelkėse dabar apstu gyvybės: prieš saulutę savo slidų kūną
kaitina margoji angis, tarp kupstų vikriai nardo gyvavedys
driežas. Jau ore plevena margaspalviai drugeliai. Tik pelkėse galima išvysti retuosius pelkinius ir šiaurinius perlinukus, pelkinius
satyrus ar juodmargius pelkinukus. Tik čia jie prisitaikę gyventi
savo neilgą gyvenimėlį. O kai atgyja uodai ir kitokie dvisparniai
vabzdžiai! Čia jų rojus, jų pasaulis. Ir tuo itin mėgaujasi ypatingoji
pelkių gyventoja – saulašarė. Išskleidusi savo lipniom ašarėlėm
apkibusius lapelius, ši mažoji grobuonė laukia nutūpiant aukos.
Vabzdys neatsilaiko prieš tokį lipnų masalą ir tada apgaulės vartai
užsiveria. Vėliau vėjui lieka tik nupūsti nuo lapo aukos liekanėles.
Ir vėl viskas kartojasi iš pradžių.
Artėjant vasarai, pelkės, kaip ir visa aplinkui, keičiasi. Tarp
kiminų išsibarsto smulkūs juodosios varnauogės ir apyrečio
krūmokšnio durpyninio bereinio žiedeliai. Geltonai pražįsta
pelkiniai vėdrynai, o švyliai aukštai iškelia savo baltas kepurėles.
Visa aplink suveši, sužaliuoja miškai. Paraistėj miniatiūrines
burbuolytes užaugina pelkiniai žinginiai, rausvų žiedelių
lašeliais kiminų paklotę nusėja spanguolės. Pro šalį vis dažniau
prakiūtina tinginys mangutas, ramų prieglobstį čia suranda
briedžiai, stirnos, šernai.
Smagi pavasario diena. Garsai, kvapai, spalvos – viskas liejasi
į vieną visumą ir dera, mainosi, ir nepaliaujamai žavi. Tačiau kas
su šėlsmu, su trenksmu ateina, tas nepastebimai greit ir išeina: kai
atlekia lakštingalos, pavasaris baigiasi.
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atradimai
Medienos pramonė

Šventes reikia švęsti.
Pavogtos tradicijos
Eglė Guimera

J

au daug pasakojau apie tolimąją La Palmą, ko gero daugelis
jūsų jaučiatės tarsi pažinę ir pasisvečiavę joje. Nenuostabu. Juk
pasakos, kurias atsimename iš vaikystės, tokios savos, lyg patys
būtume jose kažkada pabuvoję. Kaskart vis galvoju – na kas dar galėtų
nudžiuginti skaitytoją, ypač kai gyvenamoji aplinka šiandien nėra tokia
harmoninga ir rami. Anaiptol, įtempta ir miglota. Kas gali praskaidrinti
kasdienybę tuomet, kai tikrai trūksta vidinės ramybės, nusiraminimo
šaltinio ar dvasinės atramos karštuose gyvenimo taškuose?
Ir šis mano pasakojimas bus apie tradicinį, garsųjį La Palmos
karnavalą „Los Indianos“. Nes pasakojant apie salą neužsiminti apie
jos šventes, būtų akiplėšiška. Tai ne tik istorijos, kultūros ar etnografijos dalis, tai gyvos palmerų kasdienybės dalis. O šventėms jie neabejingi, mėgsta ir moka jas švęsti. Nes ne tik La Palmoje, net salose
kaimynėse yra užkietėjusių senjorų, kurie gyvenimo prasmę mato

autorės nuotraukos

Žymioji karnavalo viešnia Tomasa
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nuo karnavalo iki karnavalo. Didelė gyvenimo dalis neteko prasmės.
Pasaulinė pandemija tikrų tikriausiai apvogė salą. Neliko švenčių,
ilgamečių tradicinių renginių, neliko šiltų susibūrimų kiekviena,
net menkiausia, proga. Neliko apsikabinimų, šypsenų ir draugiško
klegesio. Visa prarijo baimė, atsivesdama paskui save susvetimėjimą
ir užsidarymą savo namuose, savo kiaute.
Tikėdamasi, kad ši kultūrinė mirtis tėra klinikinė ir salos
švenčių bei tradicijų širdis netrukus pradės plakti, kad po ilgos
susvetimėjimo agonijos prasidės naujo gimimo pavasaris, papasakosiu apie pačią įdomiausią, gražiausią ir net keisčiausią šventę. Šventę,
į salą sukviečiančią svečius iš viso pasaulio.
Kiekvienais metais, vasario pabaigoje ar kovo pradžioje mažoje
Kanarų archipelago saloje La Palmoje, vyksta originalios linksmybės!
To nepamačius gyvai sunku net įsivaizduoti, kaip viskas joje tikra.
Pasipuošę baltai nuo galvos iki kojų, į sostinės gatves susirenka
tūkstančiai vietinių gyventojų ir svečių. Baltos talko pudros debesyje
vyksta neapsakomos linksmybės. Nors karnavalo tradicija aiškiai
kilusi iš Užgavėnių, šis karnavalas unikalus ir nepanašus į jokį kitą
jokioje šalyje! Jau vien tai, kad jo renginiai verda daugiau nei savaitę, o
pagrindinė karnavalo diena – pirmadienis, į salą atskraidina, atplukdo dar tiek pat, kiek pačioje La Palmoje gyvena. Lėktuvai pilni baltai
pasipuošusių dalyvių, kuriems jau oro uoste dovanojamos talko
pudros dėžutės. Maršrutiniai autobusai patrigubina savo maršrutus
ir nepertraukiamu srautu į šventę veža „baltas skrybėles“, nes pro
perpildyto autobuso langus tik jos ir tesimato!
Pirmas mano karnavalas toks ir buvo. Tiesa, aš dar nežinojau, kad
karnavalinis rūbų kodas yra „balti drabužiai“. O čia tai yra taip svarbu!
Reikėjo greitai papildyti savo kuklų garderobą baltais apdarais. O čia
tikrai ne problema. Jau prieš keletą mėnesių iki karnavalo, La Palmos
drabužių parduotuvėse vitrinos pasipuošia tik baltais bei lino spalvos
drabužiais, skirtais autentiškoms linksmybėms. Nuo ekonominių –
marškiniai ir kelnės vyrams arba suknelė bei skrybėlė moterims už 15
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eurų, iki brangių, kone vestuvinių apdarų. Balti arba lino spalvos rūbai
ir aksesuarai – būtinas karnavalo atributas. Tiek moterys, tiek vyrai
skiria tikrai nemažai dėmesio šiam karnavalo kostiumui. O ypač jo
detalėms – skėčiams, skrybėlaitėms, vualiams, pirštinaitėms, segėms,
dirbtinėms gėlėms ir plunksnoms, vėduoklėms, batams, kojinėms...
lagaminėliams ir lagaminams su pinigais, iš kišenių kyšančiais pieštais
doleriais ir cigarais. Gal dėl šios aistros ir noro švęsti sostinės gatvės ir
atrodo kaip daugiatūkstantinės stilingos vestuvės!
Ir balti drabužiai, galvos apdangalai bei aksesuarai – dar ne viskas! Talko pudra – kur kas svarbiau! Ir jos dėžučių ir buteliukų kalnai
pūpso parduotuvėse ir supermarketuose taip pat gerą mėnesį prieš
šventę. Bet ne bėda, jei užsimiršo ar pritrūko! Pudra pardavinėjama
čia pat, šurmuliuojančioje gatvėje, kartu su skrybėlėmis, akiniais ir
cigarais. Nes ją barsto kiekvienas ir visi, ją, kaip salves, saujomis. Čia
pat, gatvėje, talko pudrą šaudė net įtaisytos patrankos.
Baltai apsirėdžiusi minia, vis didėjantis talko debesis, kubietiškos
muzikos ritmai ir kleganti minia traukia į La Palmos sostinės
centrinę gatvę! Visi kaip silkės kubile, net sunku prasilenkti. Tik spėk
užsidengti akis, užsičiaupti ar nekvėpuoti, kai matai gatvėje kylančią
ir jau į šėlstančią minią miltų debesį purškiančią didžiulę patranką.
Gatvėje vyksta gyvas nesurepetuotas spektaklis: šokiai, improvizuoti vaidinimai, muzikantų pasirodymai, eitynės ar tiesiog
savęs parodymas gatvėje, talko kautynės ir linksmybės prie baro. Po
to, iš laivo, prisišvartavusio prie sostinės pakrantės, lydimo būrio
kubiečių emigrantų, iškilmingai ateina juodaodė Tomasa. Ji – šios
dienos simbolis.
Visi vasario pabaigos – kovo mėnesio žiemos pabaigos karnavalai
turi religines šaknis. Didžiosios linksmybės ir ramybės laikotarpis iki
šventų Velykų. Bet ne visi vienodi. Aišku, juk La Palmoje nėra tokios
žiemos, kurią reiktų lietuviškai varyti iš kiemo, bet yra kitų savitumų.
O svarbiausia – didelis noras švęsti! To iš palmerų neatimsi.
Šiek tiek istorijos. XIX a. pab. – XX a. pradžioje iš La Palmos
emigravo daug žmonių. Ieškodami geresnio uždarbio jie patraukė
link Amerikos kolonijinių žemių. Kuba, Venesuela tuo metu buvo
svajonių šalys. Tai nesulyginama su dvidešimtųjų XX a. emigrantų
srautais į Kanarų salas. Ano laikmečio žmonės ieškojo darbo ir jį radę
– kūrė gerbūvį sau, savo šeimoms, šaliai. Neprašė, o dirbo. Deja, bet
šio laikmečio emigrantai – tik politinis įrankis ir šalies nuvarymas į
ekonominę bedugnę bei destrukciją, nes didžioji jų dalis, jei ne visa,
penima didelėmis išmokomis. Bet grįžkime į Venesuelą. Po daug
metų, o kai kas ten praleido penkiasdešimt ir daugiau metų, dalis
praturtėjusių palmerų emigrantų su šeimomis grįžo į tėvynę. Karnavalo „Los Indianos“ didžioji dalis personažų simboliškai ir yra tie
praturtėję emigrantai iš Kubos, Venesuelos. Todėl jų stilizuoti lagaminai prikimšti pieštų dolerių, dantyse prabangūs kubietiški cigarai,
moterys apsikarsčiusios brangiais perlais ir plaukus apsikaišiusios
rojaus paukščių plunksnomis! Aišku visą tai lydi dar cukranendrių
ir romo mojito bei kubietiškos muzikos ritmai. Paklausite, o kodėl
baltas talkas? Kas čia per tradicija? To paties klausiau ir aš. Viena populiariausia iš versijų, pasirodo, labai paprasta. Tai – pigiausias persirengimo būdas! Kažkas, iš liaudiškai tariant „biednumo“, išsitepė
veidą miltais, kad niekas nepažintų, užsimaukšlino skrybėlę ir, su dar
keliais tokiais pat gudriais draugais, išėjo į gatvę užgavėniauti. Taip
metai iš metų ir nuvilnijo nauja tradicija!
Kita, kiek įdomesnė versija, byloja, kad kažkoks turčius, į sostinę
atvežęs miltų. Susandėliavo juos, bet, matyt, prastai užrišęs, o gal kas
bus prakrapštęs maišus. Taigi maišai atsirišę, o gatvėje besilinksmi-

Visi stengiasi pasipuošti baltais kostiumais, baltais batais, baltomis skrybėlėmis

nantys Užgavėnių linksmybių dalyviai, pradžioje – vaikai, pradėjo
barstytis tais miltais. Visos gatvės pabąlo, o linksmybės dar labiau
įsišėlo. Bet kadangi po linksmybių su gėrimais susimaišiusius miltus, pavirtusius į blynų tešlą, miestelėnams buvo sunku nuvalyti,
rado patogesnį būdą – talką. Jis nusiplauna daug lengviau ir nepavirsta gatvėje kibia mase. Taip pat paklausite, o kodėl balti rūbai?
Ogi ši tradicija irgi kilusi iš žmonių sąmojo. Kadangi ant tamsių ar
margų drabužių labai matosi balti miltai ir atrodo prastai, nebedailiai. Grupelė draugų, gal net tų pačių turtingųjų emigrantų, apsitaisė
baltais kostiumais, baltais batais, baltomis skrybėlėmis ir išėjo į gatvę.
Ir elegantiška, ir gražu, ir miltai įvaizdžio negadina, o ir saulėtoje
saloje ne taip karšta. Saloje greitai žmonės kopijuoja vieni kitus. Po
keleto metų jau visa miesto gatvė buvo apsirėdžiusi baltai.
Tai čia tik vienos dienos istorija! Pagrindinės karnavalo dienos
istorija. Juk karnavalas vyksta nuo penktadienio iki kitos savaitės sekmadienio! Kiekviena diena turi savo pavadinimą ir tradicijas. Jau nuo
pirmadienio pietų niekas nebedirba, antradienis – taip pat išeiginė.
Nešvenčia tik mirę! O gal anaiptol – tik mes jų nematome?
Pirmasis penktadienis – Perukų diena. Visi gatvėje – su perukais! Ir
kokių tik perukų nepamatysi!!! Ištisas parkas ar šalis gali būti sukonstruota ant galvos. Vyksta net perukų rinkimai. Šeimos bei draugų grupės
gaminasi teminius perukus ir rungiasi vieni su kitais. Perukai dažniausiai
Karnavalo akimirka
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jau primena didžiules skrybėles ir sudėtingas
konstrukcijas ant galvų! Perukas–pica, sodas su
kaliausėmis, kalėdinė eglutė su visomis iliuminacijomis ir dar išradingiau. Jau nuo pat penktadienio ryto ir darbo vietose žmonės nesibodi
sėdėti su perukais ir taip pradžiuginti vieni kitus geromis šventinėmis emocijomis.
Šeštadienis – ambasadorių diena. Gatvėse vyksta įvairių tautų, išgalvotų ir tikrų
kraštų atstovų eisenos. Muzika, įmantrūs
drabužiai, šokiai. Galima pamatyti vyrų,
persirengusių žaviomis elfėmis iš Elfų karalystės ar plačiastrėnėmis tamsiaodėmis
namų šeimininkėmis iš Afrikos, giltinių,
atstovaujančių anapusinio pasaulio šalis ir
įvairiausių kitataučių atstovų. Gatvėje žygiuoja
orkestrai, rieda įmantrūs vežimai, šoka šokėjai,
dainuoja bei groja folkloro ansambliai. Kiekvienas tądien randa sau vietą: kas eitynėse, kas
žioplinėjant iš balkono ar gatvėje.
Sekmadienis – vaikų karnavalas. Diena
skirta mažiesiems ir vadinasi „Los Indianitos“. Čia susipina visų dienų kostiumai, tik
juos vilki mažieji palmerai, lydimi gausaus
būrio tėvelių, mamyčių, močiučių…
Pirmadienis – didysis Los Indianos, jau
aprašytos baltosios linksmybės. Pagrindinė
karnavalo linksmybių diena (ir naktis).
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Antradienis – subtilesnis jo tęsinys,
išeiginė diena. Šią dieną gatvėse pagaliau
nusėda talko dulkės (nors miestas dar savaitę
būna tarsi apsnigtas), aprenkamos šiukšlės,
išgyvenamos masinės romo pagirios, pagaliau – šiek tiek išsimiegama.
Trečiadienis – viva la Sardina! Tegyvuoja sardinė! O gal visgi – silkė?? Čia jau kiek
panašiau į lietuviškas Užgavėnes ir Kanapinio silkes! Didžiulė, įmantriai, pagaminta
sardinė (kaip lietuviška Morė) dalyvauja
miestelių eitynėse. Tranki muzika, šokiai ir
efektingas judančios Sardinės nugabenimas
iki gaisrui nepavojingų tarpeklių ir jos sudeginimas. Ir vėl linksmybės! Užkandžiai,
romas, šokiai iki paryčių.
Sunku būtų įvardinti kas vyksta ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį, nes
skirtingos šventės dalys ima kartotis ir
kitose salos seniūnijose! Tarsi kultūrinės
lenktynės! Jei ant kalno jau sudegino sardinę, tai žiūrėk kitoje kalno pusėje – kaimo
gatvėse vėl visi su perukais ar barstosi balta
pudra. Turbūt šios paskutinės dienos skirtos dar naujų tradicijų kūrimui, nes dienos
supanašėja – vyksta linksmybės.
Bet sekmadienis – paskutinė oficiali
karnavalo diena visur. Ji vadinasi - „Pinia-

ta“. Tai yra siurprizų ir dovanų prikimšta
kriaušė, dėžė, maišas ar dar kokios formos
talpa. Pagaminama bet kokios formos dėžė, į
kurią pridedama saldainių, žaisliukų, įvairių
smulkių dovanėlių. Ši paruošta, taip vadinama „piniata“, specialiu plaktuku pramušama,
o išbirusias gėrybes puola rinkti šventės dalyviai. Aišku, dažniausiai tai vaikai.
Tokia tradicija saloje gaji ne tik karnavalinį
sekmadienį, bet labai madinga per asmenines
šventes, gimtadienius. Tuomet dovanėlės būna
teminės, kartais skirtos tik suaugusiems. Tokią
piniatą užrištomis akimis sudaužo šventės
kaltininkas, o svečiai smagiai krykštaudami
renkasi sau atminčiai dovanėles.
Tai viena didžiausių švenčių, į salą pritraukdavusi apie 70000 svečių. O mažutėje
salelėje, kur beveik tiek pat gyventojų, tai
tikrai nemeñka. Nepaprasta jau prieš mėnesį
gauti skrydžio bilietų, o nakvyne norintieji
čia patekti rūpindavosi dar prieš metus.
Paskutinės minutės pasiūlymai kainuodavo iki kelių šimtų eurų už naktį. Kaip bus
su karnavalu po lemtingųjų XXI amžiaus
dvidešimtųjų metų – niekas nežino. Daug
žmonių puolė į depresiją ne tiek dėl paskleisto viruso ar baimės, kiek dėl suvaržytų ir
net uždraustų švenčių.

Kryžiažodis

Tarp paukščių ir augalų
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Vertikaliai: 1. Nuo seno Lietuvoje gyvenantis paukštis, vadinamas
špoku, šnekučiu. 2. Labai didelis paukštis. 3. Negausi, perinti, žiemojanti
nedidelė pelėda, kuri pas mus pastebima ištisus metus. 4. Gegužraibinių
šeimos retas, daugiametis augalas. 5. Kiauninių šeimos plėšrus žinduolis.
6. Skėtinių šeimos augalas. 10. Rudai raibas plėšrus paukštis. 13. Kikilių
šeimos paukštis raudonu viršugalviu. 14. Retas, gana stambus paukštis labai ilgu, tiesiu snapu ir ilgomis tamsiomis kojomis. 16. Moliūginių šeimos
labai laibas vijoklinis dekoratyvinis augalas. 17. Retas, tilvikų šeimos
juosvai pilkas paukštis. 22. Šlapių vietų ir pelkių pašarinis augalas. 23.
Derlingų laukų ir daržų piktžolė, dar vadinama šerardija. 25. Paukštis –
lietuviška papūga, šis sparnuotis patraukia dėmesį itin stambiu ir galingu
snapu. 28. Protingas paukštis, savo gyvenimą glaudžiai siejantis su žmonių
aplinka. 29. Tai nedidelis, 15-60 g sveriantIs paukštelis turintis vidutinio
dydžio, iš šonų suplotą snapą. 30. Meno rūšis, skirstoma į vaizduojamąją
(tapyba, grafika ir skulptūra) ir taikomąją – dekoratyvinę (keramika,
tekstilė, oda ir kt.). 32. Poringas vulkaninis stiklas, uoliena, susidaranti, kai
rūgšti ar vidutiniškai rūgšti lava staigiai kietėja išskirdama dujas.
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Sudarė Ona Gylienė
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Horizontaliai: 7. Astrinių šeimos, vienmetis, 20–70 cm aukščio
žolinis augalas, kurio vaisius turi du akuotus. 8. Lietuvoje reta pelėdų rūšis.
9. Dažnas žąsinių būrio vandens ir naminis paukštis. 11. Notrelinių šeimos
nuodingas augalas. 12. Apie 100 cm aukščio daugiametė žolė, kilusi iš Šiaurės
Amerikos. 15. Gailus pelkių augalas. 18. Paukštis, kuris daugelyje tautų laikomas drąsos ir stiprybės simboliu. 19. Paukštis, kurio patino kakta ir viršugalvis
raudoni, pakaušis, galvos ir kaklo šonai pilki, rusvo atspalvio. 20. Miškinis
vieversys. 21. Paukštis, apsigyvenantis įvairių miškų pakraščiuose, o migruodamas ir žiemodamas apsistoja laukuose. 24. Ajerinių augalų šeimai priklausanti gėlė, žydinti net 3–4 mėnesius. 26. Vienas labiausiai paplitusių Lietuvos vandens paukščių, gyvenantis tvenkiniuose, ežeruose, ramiuose upių
užutakiuose. 27. Viena iš pirmųjų pasirodančių vertingų žolių, padedanti gydyti podagrą. 31. Viksvuolinių šeimos žolinis augalas, siekiantis iki 2–2,5 m
ilgio. 33. Kerpė, auganti raukšlėtais gniužulais. 34. Didelis daugiametis, lapus
metantis ar visžalis sumedėjęs augalas. 35. Lietuvoje retas sėjikinių šeimos
paukštis. 36. Paukštis – vienas melodingiausiai giedančių girių giesmininkų.
Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. Nr. 2, atsakymai:

Vertikaliai: 1. Gervuogė. 2. Ašara. 3. Viržis. 4. Pelėda. 5. Kibis. 6. Liūtpėdė. 10. Bajorė. 13. Katilėlis. 14. Galinsoga. 16. Platužė. 17. Sniegas. 22. Notera. 23. Skudutis. 25. Saliavas.
28. Kurklė. 29. Klevas. 30. Pieva. 32. Genys. Horizontaliai: 7. Keršulis. 8. Bervidis. 9. Svėrė. 11. Mirta. 12. Dirvabudė. 15. Agaras. 18. Maludė. 19. Aldrūnė. 20. Plautė. 21. Gebenė. 24.
Ąžuolas. 26. Akstis. 27. Agatas. 31. Muskrėslė. 33. Pušis. 34. Penas. 35. Dirvuolė. 36. Lazdynas.
2022 kovas
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Išėję

Stasys
Bartaševičius
1926 05 16 – 2022 03 13
Kovo 13 d. miškininkų bendruomenė neteko vieno iš vyriausių amžiumi kolegų – nusipelniusio šalies miškininko, LMS
nario Stasio Bartaševičiaus, dirbusio miškų ūkio sistemoje 38 metus. Gegužės 16 d. jam būtų sukakę 96 metai.
Su šiuo garbiu miškininku man teko bendrauti nuo 1976 m.
rudens. Stasys buvo iš tų pokario kartos kolegų, kurie nežiūrėjo
iš savo amžiaus ir užimamo posto aukštumų į naujoką miškininką, nedrąsiai pravėrusį ministerijos kabineto duris. Ir daugeliui kitų jaunų miškininkų jis buvo tolerantiškas, kaip tėvas,
pas kurį nebijojai užeiti ko nors paklausti, paprašyti.
Iš vaizdingų Anykščių rajono Pavarių apylinkių kilęs Stasys Bartaševičius užaugo valstiečių šeimoje, bet nuo vaikystės
jo žvilgsnis krypo į iki tolumų besidriekiančią paslaptingą Ramuldavos girią, susidedančią iš keliolikos miškų masyvų. Čia jis
jautėsi kaip namuose, nebijojo būti ir naktį. 1944 m. rudenį šioje
girioje sprendėsi tolimesnis Stasio likimas.
Aukštaitiją 1944 m. vasarą užėmus Raudonajai armijai, ir
aštuoniolikmečiai gimnazistai mobilizuoti į rusų kariuomenę, o
neatvykę savo noru – gaudyti kaimuose. Anykščių gimnazijoje
7 klases baigusiam Stasiui Bartaševičiui teko tapti laikinu „dezertyru“ – su kitais bendraamžiais slėptis šios girios pelkynuose.
Pasak Stasio, kad išliko gyvas ir galėjo baigti gimnaziją, įgyti
profesiją, jis buvo dėkingas tuometiniam Anykščių gimna28
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zijos direktoriui Alfonsui Bieliniui ir klasės auklėtoju buvusiam rašytojui
Antanui Žukauskui-Vienuoliui. Pamatę pustuštę baigiamąją klasę, jie surizikavo besislapstantiems nuo mobilizacijos gimnazistams išduoti fiktyvius pažymėjimus, kuriuose vaikinus pajaunino 2 metais – tapo gimusiais 1928 m. Vėliau Stasiui pavyko iš pažįstamų pogrindžio rezistentų
gauti ir tuščius vokiečių okupacijos metais atspausdintus gimimo liudijimų
(metrikų) blankus, juose įteisinti amžiaus ir gimimo vietos pokytį. Tai leido Stasiui 1945 m. baigti gimnaziją ir rudenį įstoti į Vilniaus universitetą,
kur su dviem irgi „nepilnamečiais“ bendramoksliais, pasirinko mažiau politizuotas miškininkystės studijas. Niekam iš anykštėnų neįskundus, jie
sėkmingai baigė miškų mokslus 1950 m. jau Kaune, LŽŪA ir tapo žinomais
miškininkais. Pokario nutikimus vėliau priminė tik 2 metais vėliau gauta
pensija bei visąlaik oficialiai švęsti jaunesni gimtadieniai.
Baigus LŽŪA studijas, absolventų privalomą įdarbinimą kuravusi Miškų
ūkio ministerijos vadovybė tuo metu nevedusį Stasį Bartaševičių siuntė dirbti
ten, kur trūko specialistų: 1950 m. paskyrė į Kėdainių miškų ūkį inžinieriumi,
1952 m. perkėlė į Utenos miškų ūkį vyresniuoju miškininku. Įgijusį praktinės
miškininkystės patirties, perspektyvų specialistą 1954 m. pasiuntė stažuotis
į Puškino miestelyje prie Maskvos veikusius vadovaujančių miškų ūkio
darbuotojų kursus. Grįžus į Lietuvą, laikinai Stasį įdarbino Jurbarko miškų ūkyje kuriamo plataus vartojimo medienos prekių gamybos cecho viršininku, o 1956 m. rudenį perkėlė į Vilnių ruoštis valdininko darbui nuo
1957 m. kuriamoje Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje. Čia Stasys
dirbo per 30 metų: išaugo nuo vyresniojo inžinieriaus iki Miško naudojimo,
Miško technikos skyriaus viršininko pareigų, 1963–1984 m. rinktas ministerijos kolegijos nariu. Į nesikarščiuojant dėstomą argumentuotą, pasvertą,
ne vien savo kuruojamą miškininkystės sritį matančio ilgamečio specialisto
nuomonę įsiklausydavo ir karštoko būdo tuometinis miškų ūkio ministras A.
Matulionis ar nuo 1978 m. ministru paskirtas buvęs partinis darbuotojas V.
Lukaševičius, kitų miškų įstaigų vadovai.
Nuo 1969 m. dirbdamas Miško technikos skyriaus viršininku, Stasys
buvo atsakingas už naujoviškesnės technikos įsigijimą miško darbams,
mokslininkų rekomendacijų, vietinių meistrų patobulinimų, vadintų
racionalizaciniais pasiūlymais, diegimą miškų ūkiuose, užsienio šalių
patirties skleidimą. Šią veiklą plėtoti miškų ūkiuose įsteigta žinybinė
visuomeninė Mokslinė–techninė draugija, kurios skyrius suformuotas ir
ministerijoje. Jo kuratoriumi metai iš metų rinktas Stasys Bartaševičius,
nes labiau išprususios šioje srityje kandidatūros neatsirado. Kita vertus,
šiai žinybinei švietėjiškai draugijai vadovauti ir nesiveržė kiti ministerijos
darbuotojai, nes jos veikla sovietmečiu nesuteikė didelių pliusų kilimui
karjeroje bei apčiuopiamos asmeninės materialios naudos.
Stasys profesinėje veikloje išliko buvusio ministro A. Matulionio
ugdytos epochos žmogumi, 1978 m. jam suteiktas nusipelniusio Lietuvos
miškininko vardas. O privačiame gyvenime, manau, jis laikėsi dar Anykščių
gimnazijoje A. Žukausko-Vienuolio ir kitų patriotiškų pedagogų įdiegtų
moralės, pagarbos, takto, žmoniškumo normų, kai aplink klestėjo tarybinis
„blatas“, siekis pasinaudoti dėl asmeninės gerovės ir tarnybine padėtimi.
Jis kolegų pagarbą pelnė paprastumu, patikimumu, išmintimi, teisingumu, o ne pareigų svarba. Neteko girdėti jį kalbant įsakmiai, griežto
valdininko tonu, nepagarbiai su atėjusiais į ministeriją interesantais ar
miškų ūkių darbuotojais.
Pagal šiuolaikinę sampratą Stasį reikėtų laikyti buvus ir sveikuoliu:
jis nerūkė ir nemėgo rūkalių, girtaujančių. Laisvalaikiu, kaip dauguma
miškininkų, vyko į medžiokles, triūsė miško apsuptame kolektyviniame
sode prie Vilniaus ar žmonos medikės Ievos tėvų sodyboje Varėnos rajone,
Darželių girininkijos teritorijoje, nevengė namų ruošos darbų, buvo ir kulinaras. Patiko žaisti šachmatais, skaityti spaudą, profesinius ir istorinius lei-
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dinius, kaupė namuose archyvą, knygas, nuo 1957
m. Mūsų girių“ žurnalo komplektus. Rytais mėgo
išklausyti radijo žinias, permesti akimis nusipirktus kioske dienraščius ir su bendraminčiais kolegomis aptarti politikos įvykius, kitas naujienas,
kai kiti per pietų ,,parūkymus“ pliekė kortomis,
koridoriuose aptarinėjo buvusias ir būsimas medžiokles, sumedžiotus laimikius...
Šioje rutininėje kasdienybėje intelektualus, apsiskaitęs, tolerantiškas, bet ne visada
kaip dauguma mąstantis žmogus kai kam gal
buvo ir neparankus. Prasidėjus M. Gorbačiovo
„perestroikai“ ir 1988 m. Lietuvoje ėmusis iš
viršaus tobulinti tarybinių ministerijų veiklos funkcijas, Miškų ūkio ministerijoje buvo
panaikintas nedidelis Technikos skyrius, o jo
ilgametis viršininkas Stasys Bartaševičius, vos
suėjus oficialiam 60-mečiui, išleistas į pensiją,
nors kompetencijos nestokojęs specialistas dar
turėjo jėgų dirbti ir žemesnėse pareigose. Viešai
kolegoms jis dėl to nesiskundė, bet širdyje tikriausiai jautė nuoskaudą.
Būdamas pensininku, kol leido jėgos, jis
turėjo apsčiai privačios veiklos: tvarkė Anykščiuose, tėviškėje už investicinius čekius įsigytą
privataus miško sklypą; prižiūrėjo žmonos tėvų
sodybą Dzūkijoje; grįžęs į Vilnių tvarkėsi kolektyviame sode. Čia dėl sveikatos buvo patyręs ir
sunkią traumą.
Vilniečiai miškininkai dažnai sutikdavo jį su
įprasta kepure ant galvos išėjusį pasivaikščioti į
miestą su šuneliu; kol pajėgė, ateidavo nemažą
atstumą ir į „Mūsų girių“ redakciją kas mėnesį
atsiimti prenumeruojamą žurnalą, o tuo pačiu ir pabendrauti, sužinoti naujienų. Stasys
išliko įdomiu pašnekovu, domėjosi ne tik miškininkyste, turėjo gerą atmintį.
Su dzūke žmona medike Ieva išaugino dukras
Nijolę ir Liną, bet likimas šiam geraširdžiui,
ilgaamžiui miškininkui neatsilygino tuo pačiu,
o siuntė vieną po kito išbandymus ir netektis.
Jaunystėje mirė brolis, nepagydoma liga 2007
m. palaužė žmoną Ievą, po metų – ir vyriausiąją
dukrą medikę Nijolę. Pašykštėjo anūkų. Didėjant
metų naštai, retėjo Stasio pasivaikščiojimai po
miestą, susitikimai su bičiuliais, teko vis rimčiau
kovoti su neatstojančiomis ligomis. Paskutinieji
metai įkalino Stasį bute, kur prižiūrėjo, slaugė
kartu gyvenanti jaunėlė dukra Lina.
Saulėtą kovo 16-ąją Stasys išlydėtas amžinam
poilsiui į artima tapusią Dzūkiją, Rudnios kaimo
kapines, šalia žmonos ir dukros.
Nuoširdi užuojauta velionio dukrai Linai, kitiems artimiesiems.
Buvusių bendradarbių miškininkų vardu –
Vaclovas Trepėnaitis

Iniciatyva
MIŠKININKAMS ATMINTI
Gerbiami miškininkai, kolegos, bendraminčiai, būdami atsakingos ir
reikalingos miškininko profesijos atstovais, atliekame kilnią misiją – puoselėjame mūsų Žemės gyvybės šaltinį, visų mūsų ramybės oazę – miškus.
Deja, pastaruoju metu dažnai pasigendame deramos pagarbos miškininkams, jų idėjiniam darbui, pastangoms veisti, puoselėti,
prižiūrėti miškus. Dar liūdniau, kad dažnai iškilūs, daug miškų ir
visuomenės labui nuveikę miškininkai dėl vienų ar kitų priežasčių per
anksti pasitraukia iš šio gyvenimo. Kaip šviesus atminimas lieka tik jų
rankomis pasodinti ir prižiūrėti miškai.
Ši bendraminčių, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK)
Alumni klubo narių Kęstučio Bacvinkos, Raimondo Uždravio bei
Vaido Laukio iniciatyva yra skirta Anapilin išėjusiems šalies miškininkams atminti. Tiems, kurie augino ir puoselėjo miškus ateinančioms kartoms, kad visi galėtume džiaugtis jų rankomis užaugintu žaliuoju
mūsų krašto turtu.
Pristatome galimybę prisidėti prie iniciatyvos MIŠKININKAMS ATMINTI.
Pirmoji šios iniciatyvos dalis – miškininkams pagerbti sukurtos skulptūros (kaip pateikta eskize) pastatymas Karmėlavos girininkijos
(Karmėlavos II k., Kauno r.) kiemelyje.
Antroji dalis – simbolinės miškininkų atminimo giraitės pasodinimas Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Karmėlavos
girininkijoje.
Kaip ir bet kuriam projektui, šiai iniciatyvai įgyvendinti reikalingos lėšos.
Preliminari numatomų veiklų sąmata
yra 2000 Eur. Jei pavyktų šią sumą greitu
laiku surinkti, dar šį pavasarį galėtume
džiaugtis rezultatu. Be abejo, visi būtų
kviečiami kartu pasidžiaugti skulptūros
atidengimo renginyje bei prisidėti prie
miškininkų atminimo giraitės sodinimo.
Palaikantys šią iniciatyvą ir norintys
prisidėti prie jos įgyvendinimo kviečiami
pervesti Jums priimtiną paramos sumą į
KMAIK Alumni klubo (įm. k. 305183900),
sąskaitą Nr. LT987300010161424140.
Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodant „MIŠKININKAMS ATMINTI“.
Jei kiltų klausimų, kreipkitės į V. Laukį (mob. tel. 8 687 12026, el. p. laukys.
vaidas@gmail.com) arba K. Bacvinką
(mob. tel. 8 686 19320, el. p. kestutis.
bacvinka@vmu.lt)
2022 kovas
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Išėję

Juozas
Jermalavičius
1952 01 05 – 2022 03 07
Miškininkų bendruomenė 2022 m. kovo 7 dieną neteko
garbaus miškininko Juozo Jermalavičiaus, buvusio ilgamečio Kauno miškų urėdijos miškų urėdo. Jis buvo sumanus
vadovas, nuoširdus kolega, puikus draugas, 38 darbo metus
atidavęs Lietuvos miškams.
Juozas Jermalavičius gimė 1952 m. sausio 5 d. Varėnos rajono Babriškių kaime. Dzūkų šeimoje užaugo kartu su dar dviem
broliais. Vaikystė šiame krašte anksti išmokė įvairiausių ūkio
darbų. Darbštumas tikriausiai ir buvo ta savybė, kuri padėjo padaryti begalę darbų ir įgyti tris miškininkystės diplomus. Baigęs
Varėnos vidurinę mokyklą ir įkalbėtas bendramokslių, Juozas
įstojo į tuometinį KPI ir keletą metų studijavo elektrotechniką.
Tiesa, studijavo vakarais, nes dieną dirbo šaltkalviu elektriku.
Studijas sutrukdė poros metų tarnyba sovietų armijoje. Juozas
suprato, kad techniniai mokslai nelimpa prie dūšios, todėl 1975
m. įstojo į Miškų technikumo antrą kursą, kurį baigė 1978 m.
su pagyrimu. Dabar jau dienomis mokėsi, o vakarais dirbo.
30

2022 kovas

Po technikumo baigimo, tais pačiais metais pradėjo dirbti Jonavos
miško ūkyje Miško medžiagos sandėlio meistru ir įstojo į LŽŪA Miškų
fakulteto antrą kursą. 1983 m. Juozas gavo antrą miškininko diplomą,
neužilgo tapo to paties medienos sandėlio viršininku, o nuo 1986 m.
paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi. Jonavos miškų ūkyje gerai įsisavino
tuomečio vadovo, žinomo senos kartos miškininko R. Jusaičio pamokas.
Kaip atsakingas, pareigingas ir sumanus specialistas J. Jermalavičius
ministro V. Antanaičio įsakymu 1990 m. spalio 31 d. buvo paskirtas Kauno miškų urėdijos miškų urėdu. Šiose pareigose jau teko daugiau gilintis į
miškininkystę – nuo sėklų rinkimo iki problemų sprendimo priemiesčio
miškuose. Kauno miškų urėdijoje Juozas subūrė darnų kolektyvą, tapo
pavyzdžiu ir Mokytoju daugeliui kolegų. Būtent tada Kauno miškų
urėdija ėmė modernizuoti technikos parką, Kulautuvos daigyne imta
auginti sodmenų tiek, kad ne tik urėdijos poreikiams pakakdavo, bet ir
likdavo pardavimui. Juozo vadovavimo metais suremontuoti daugumos
girininkijų, medelyno, administracijos pastatai.
J. Jermalavičius bendravo dalykiškai, konkrečiai, be ilgų išvedžiojimų,
buvo reiklus sau ir kitiems, nestokojo humoro jausmo, visuomet rasdavo
taiklų žodį. Mėgo kartoti, kad yra griežtas, bet teisingas. Kiekvieną mėnesį
visi susirinkdavome į gamybinį pasitarimą, kurie dažnai vykdavo tiesiog
miške, apžiūrint ir įvertinant miško kultūras ar miško kirtimus. Miškų
urėdijos specialistai kiekvieną pirmadienį rinkosi į susirinkimus, pramintus „smegenų plovimu“, žinoma, ne vien pagyrimų išklausyti. Kauno miškų
urėdija nebuvo nei didelė, nei turtinga, todėl reikėjo visuomet išlaidas atsakingai pasverti, paskaičiuoti.
Dirbdamas Kaune Juozas dar kartą sugrįžo į studento suolą ir tapo
miškotyros magistru su miško ekonomikos specializacija. Kaip pats sakė, tai nebuvo lengvai įgytas diplomas. Besimokant tarp jaunų ir gabių
jaunuolių, teko ir atostogas pasiimti, ir savaitgalius bei vakarus mokymuisi paaukoti.
Juozas aktyviai dalyvavo Lietuvos miškininkų sąjungos veikloje, buvo
renkamas į LMS prezidiumą ir Generalinės miškų urėdijos tarybą. Jam
teko vadovauti ir Miškų urėdų tarybai. Dalyvaudavo universiteto bei kolegijos studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų darbe, aktyviai
bendradarbiavo su vietos bendruomene. Daug dėmesio skyrė Žalgirio
pergalės parko klubo veiklai.
Už gerą darbą ir visuomeninę veiklą įvairios organizacijos Juozą apdovanojo 14 padėkos bei garbės raštais. Prezidentas Valdas Adamkus už
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą apdovanojo Juozą Jermalavičių ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.
Kaip darbštus dzūkas, Juozas domėjosi dekoratyvine sodininkyste,
mokėjo dauginti, skiepyti augalus, augino bulves, tulpes, javus ir dekoratyvinius augalus. Sakydavo, kad tie darbai atstodavo jam aktyvų poilsį.
Tačiau labiausiai nuo visų rūpesčių ir problemų naštos atitrūkdavo tik
grybaudamas gimtosios Dzūkijos miškuose.
Juozas buvo labai rūpestingas vyras ir tėvas. Su žmona Marija užaugino
du sūnus – Tomą ir Paulių, džiaugėsi anūke Liepa. Labai juos mylėjo ir lepino, didžiavosi savo atžalomis.
Mums, jo kolegoms kauniečiams, tikrai pasisekė, kad galėjome pažinti šį
darbštų, rūpestingą žmogų, taip mylintį savo profesiją, besirūpinantį miškų
problemomis, dirbusį su polėkiu ir entuziazmu. Pasisekė, kad galėjome
dirbti ir bendrauti. Gaila, kad sunki negailestinga liga paskutinį dešimtmetį
vis sekino Juozo jėgas ir šio Žmogaus netekome gerokai per anksti.
Velionio urna palaidota Karmėlavos kapinėse. Nuoširdžiai užjaučiame
artimuosius.
Buvę benradarbiai
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Atmintis

Joną Mačiulį
pr imins
širdies
formos
akmuo
Edmundo Mališausko fotoreportažas

Miškininkas, buvęs ilgametis Karmėlavos girininkas Jonas
Mačiulis buvo žmogus, kuris pasiaukojamai tarnavo Lietuvai, Kauno rajonui ir jo žmonėms. Tikėjo laisvės idealais ir juos nuoširdžiai gynė.
Toks Jonas Mačiulis liks žmonių širdyse. Tokį jį primins Karmėlavos
parke Kovo 11-ąją atidengtas širdies formos paminklinis akmuo. Šis
parkas buvo viena iš daugelio Jono idėjų.
Daug gražių žodžių pernai netikėtai mirusiam Kauno r. Tarybos
nariui išsakė vicemeras Antanas Nesteckis, Karmėlavos seniūnė Violeta Armolaitienė, klebonas Virginijus Veprauskas, bendruomenės
nariai. Ašaras sunkiai tramdė ne tik velionio našlė Marytė, sūnus
Jonas, dukra Jūratė, keturi anūkai, bet ir daugelis susirinkusių į
bendruomenės šviesuolio pagerbimo iškilmes.
Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Kauno r. meras
Valerijus Makūnas Joną Mačiulį po mirties apdovanojo I lygio Kauno r. savivaldybės Garbės ženklu.
Jonas Mačiulis buvo aukštos vidinės kultūros žmogus. Tapęs Tarybos nariu, jis buvo tikras savo bendruomenės atstovas, nepraleidęs
nė vieno posėdžio, neatstūmęs nė vieno žmogaus. Sodinti medelius,
vežti labdarą nepasiturinčioms šeimoms, organizuoti bendruomenės
renginius, kelti su vaikais inkilus jam buvo didžiausias malonumas.

Karmėlavos bendruomenėje, seniūnaičių sueigose, savivaldybės Taryboje, Lietuvos miškininkų sąjungoje – visur Jonas buvo moralinis autoritetas. Tai, kad Jonas Mačiulis – išskirtinė asmenybė, patvirtina ir LR
Seimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“, skiriamas žmonėms už filantropinę
veiklą, pilietiškumą ir savanorystę. Jonas ne kartą pabrėždavo, kad jam
didžiausia laimė – būti su žmonėmis ir matyti, kaip keičiasi jų gyvenimas.
2022 kovas
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Nuomonės apie stambiuosius
plėšrūnus tyrimas
Dr. hb Linas Balčiauskas,
Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas, Žinduolių ekologijos laboratorijos vedėjas

S

tambūs plėšrūnai (lūšis, vilkas ir
rudasis lokys) yra kontraversiškai
vertinamos žinduolių rūšys ne tik
Lietuvoje. Vien nuomonių skirtumai apie
priimtiną vilkų populiacijos dydį, jų daromą
žalą gyvulių augintojams ir kasmet naujai
nustatomą sumedžiojimo limitą kasmet atsispindi šimtuose komentarų įvairiuose socialiniuose tinkluose.
Platesniu mastu lietuvių nuomonė apie
stambiuosius plėšrūnus buvo tiriama prieš
15 metų. Nuo to laiko šalyje vilkų skaičius
padidėjo dešimteriopai, lūšių – bent šešis
kartus, Lietuvoje vis dažniau stebimi rudieji
lokiai, plėšrūnų fauna pasipildė nauja rūšimi
– šakalu. Pokyčiai įvyko ir kitose Baltijos
šalyse, todėl norėtume tyrimą pakartoti.
Vertinsime ir palyginsime nuomones
apie stambiuosius plėšrūnus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Iš anksčiau yra žinoma,
kad įvairių visuomenės grupių nuomonės
apie vilkus, lūšis ir ruduosius lokius labai
skiriasi, nuo ypač teigiamos iki ypač neigiamos. Žmonių požiūrį žinoti labai svarbu planuojant šių gyvūnų populiacijų apsaugą ir
valdymą, nes dėl plėšrūnų neretai kyla konfliktai. Kai kuriuose klausimuose įtraukėme
ir šakalus. Šakalai nepriskiriami stambiems
plėšrūnams, tačiau tolesnis jų populiacijos
Rudasis lokys
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augimas gali turėti įtakos kitų stambiųjų
plėšrūnų populiacijų valdymui.
Jūsų dalyvavimas yra svarbus, nes šio tarptautinio tyrimo rezultatai papildys populiacijų
valdymą mokslinėmis rekomendacijomis,
prisidės prie žmonių ir stambiųjų plėšrūnų
konfliktų priežasčių suvokimo. Mums svarbūs įvairaus amžiaus, skirtingų vietų ir įvairių
profesijų žmonių atsakymai. Kiekvienas atsakymas papildo bendrą nuomonę ir įžvalgas
apie stambiųjų plėšrūnų priimtinumą visuomenei. Nuo 2005–2006 metų, kai buvo vykdoma panaši apklausa, pasikeitė ne tik stambiųjų
plėšrūnų skaičius. Pokyčiai vyko gamtoje ir
visuomenėje, dėl to žmogaus ir plėšrūnų santykiai, tuo pačiu ir jų priimtinumas visuomenei, gali būti nebe tokie pat.
Apklausą sudaro 5 dalys: I. Stambieji
plėšrūnai ir visuomenė; II. Laukiniai gyvūnai
ir visuomenė; III. Klausimynas medžiotojams;
IV. Klausimynas ūkininkams ir bitininkams;
V. Bendra informacija (apie respondentą). Atsakymams prireiks apie 20 minučių. Atsakyti
į klausimus galima tik vieną kartą.
Respondentai nėra identifikuojami,
Jūsų tapatybė išliks konfidenciali. Studijos rezultatai bus apibendrinti ataskaitose,
mokslinėse publikacijose, konferencijų praVilkas
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nešimuose. Nei vienas atsakymas nėra susietas su Jūsų tapatybe, demografiniai ir sociologiniai duomenys apie respondentus bus
naudojami tik imties apibūdinimui. Respondentai patys nusprendžia, ar dalyvauti apklausoje. Jūs galite atsisakyti, arba pasitraukti
bet kuriame apklausos etape, nenurodant
apsisprendimo priežasčių.
Skirtingai nuo ankstesnės apklausos,
respondentams sudaryta galimybė savo atsakymus pateikti elektroniniame formate,
pildant klausimyną internetu. Numatoma,
kad apklausos vyks balandžio–birželio
mėnesiais. Apie tyrimo pradžią informuosime ir nuorodas pateiksime Gamtos tyrimų
centro, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Vilniaus Universiteto tinklapiuose, socialiniuose tinkluose.
Tyrimą vykdo Gamtos tyrimų centras, Latvijos valstybinis Miškų tyrimo
institutas ir Tartu universitetas.
Kontaktinis asmuo Lietuvoje: Linas
Balčiauskas, linas.balciauskas@gamtc.lt.
Esu pasirengęs atsakyti į visus klausimus.
Labai tikimės ir būsime dėkingi, kad
prisidėsite prie tarptautinio mokslininkų
inicijuoto tyrimo, kuris bus panaudotas
informuojant gamtosauginių sprendimų
priėmėjus!
Lūšis
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Lūšis pakaunės Dubravos girioje
vytautas ribikauskas
Praėjusių metų gruodžio 26 d. pavakare pakaunės Dubravos girioje, danielių šėrykloje medžiotojo
Deivido Mickos pakabinta vaizdo kamera nufotografavo lūšį.
Dubravos girioje žvėrių rūšinė
įvairovė visada buvo didelė
Amžių glūdumoje Dubravos giria, kaip
tuometės didžiulės Rumšiškių girios dalis,
garsėjo žvėrių gausa ir jų rūšine įvairove. Ir
dar karališkosiomis medžioklėmis.
O tarpukario laikotarpiu Dubravos girioje mėgo medžioti aukšti Lietuvos pareigūnai,
netgi pats prezidentas Antanas Smetona.
Kunigaikščių medžioklių laikais Rumšiškių girioje, o tuo pačiu ir jos pakraštyje
plytinčioje Dubravos girioje, gausiai gyveno:
stumbrai, taurai, briedžiai, meškos, šernai,
vilkai, lūšys ir visi smulkieji žvėreliai. Per
girią ėjo žvėrių migracijos takai, jungiantys
Rumšiškių girią su tais laikais milžiniškomis
Darsūniškio, Kauno, Kazlų Rūdos ir kitomis
giriomis, esančiomis abipus Nemuno. Dubravos giria nebuvo nuomojama medžioklei,
o palikta reprezentacinėms vyriausybės medžioklėms (tik 1963 m. buvo leista įsteigti
medžiotojų būrelį). Siekiant padidinti žvėrių
rūšinę įvairovę, 1954 m. iš sovietų sąjungos
Altajaus krašto buvo atvežti ir pakaunės girioje paleisti 24 dėmėtieji elniai.
Sovietmečiu turtinti, pertvarkyti gamtą
buvo populiaru, tad Lietuvoje atsirado ne tik
dėmėtieji elniai, bet ir mangutai (plito iš Baltarusijos ir Latvijos, į kur vis tik buvo atgabenti iš
Tolimųjų Rytų), ondatros, kanadinės audinės.
Buvo reaklimatizuoti bebrai, bandyta įveisti
triušius, Sibiro voveres skraiduoles, Sibiro stirnas, muflonus, fazanus. Pasiteisino tik senųjų
Lietuvos gyventojų bebrų sugrąžinimas į savo
kažkada prarastą tėvynę ir dabar jie sėkmingai
medžiojami, o jų medžioklė, medžiotojų gaspadinėms bebrų mėsą pradėjus pripažinti
valgoma, tapo gana populiari. Dėmėtieji
elniai susimaišė su tauriaisiais ir pamažu
išnyko, tik pabloginę tos vietovės, kurioje gyveno, tauriųjų elnių populiacijos kokybę. Su
vietinėmis rūšimis susimaišę pradingo ir Sibiro stirnos bei skraiduolės voverės, muflonus
suėdė vilkai, o triušius, fazanus – plėšrieji
žvėreliai ir paukščiai. Ondatros, kanadinės
audinės, mangutai, nelikus paklausos laukinių
kailinių žvėrelių kailiams, tapo nepageidauja-

mais Lietuvoje invaziniais gyvūnais ir buvo
paskelbti už įstatymo ribų – naikintini ištisus
metus, kaip ir laukinėje gamtoje pradėję plisti
nutrijos bei meškėnai.
Pastaraisiais metais padidinti Dubravos girios rūšinę žvėrių įvairovę nusprendė
medžiotojai, girioje apgyvendindami danielius. Būtų šaunu, kad stumbrų gabentojai
į Dzūkiją porą šių galiūnų pakeliui „pamestų“
Dubravos girioje. Tada giria įgytų savo
pirmykštę didybę...

Girioje trūko tik vilkų ir lūšių
Nors Dubravos giria tiesiogiai prisišliejusi prie didmiesčio, žvėrių rūšių įvairovė
gana didelė ir dabar. Čia dar gali aptikti ir
gana retą Lietuvos girių žvėrelį baltąjį zuikį.
Yra kažkodėl dar vis retais žvėreliais laikomų
ūdrų. Gerai paieškojus, aptiktum ir žvitruolį
šermuonėlį. Trūko tik vilkų ir lūšių. Paskutinis vilkas pakaunės girioje buvo sumedžiotas
gerokai daugiau kaip prieš pusę amžiaus.
Vėliau nepastebėtas koks pilkis gal ir perbėgdavo girią, kur nors keliaudamas. Bent tokių

įtarimų būta, tačiau ilgesniam laikui pilkiai girioje nepasilikdavo. Ir tik pastaraisiais
metais jie čia pasirodė. Užpraeitų metų
žiemos pradžioje prieš pat Kalėdas vilkų
grupelė išpjovė avis netgi miesto pakraštyje,
Garšvės gatvėje esančioje netoli vakarinio
girios pakraščio. Pernai Dubravos girios
stirnas daugiausia ganė vienas vilkas, nors
retkarčiais prie jo prisijungdavo ir daugiau
gentainių. Tačiau, ko gero, tas pats vienišius
praėjusių metų gruodį buvo sumedžiotas
netoli Dubravos girios esančiame Raželių
miškelyje. Kaip ten bebūtų, vilkus jau galima
pripažinti Dubravos girios gyventojais.
Kad girioje slampinėja ir lūšis, medžiotojai įtarė jau senokai, tačiau akivaizdžių
įrodymų nenustatydavo. Vienas šaulys,
tykodamas šernų, tamsoje girdėjo, kaip
kažkoks stambus žvėris (kas galėtų būti, jei
ne lūšis) šlumštelėjo iš pušies, kiti matė
nelabai aiškius pėdsakus, pernai vasarą
nelabai aiškiai lūšį šėrykloje nufotografavo medžiotojo Aivaro Audėjaičio fotokamera. Tačiau praėjusių metų gruodį,
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antrosios Kalėdų dienos pavakarį didžioji
katė pati nusprendė galutinai išsklaidyti
medžiotojų abejones ir teikėsi papozuoti
prieš medžiotojo Deivido Mickos danielių
šėrykloje pakabintą fotokamerą. Nelabai
pagarbiai pasielgė lūšis, į fotoaparato objektyvą atsukusi pasturgalį su savo trumpa
uodegyte, tačiau nuotrauka nepalieka abejonių, kad Dubravos girioje gyvena lūšis,
o labai tikėtina, kad ir ne viena. Dubravos
giria gana izoliuota nuo aplinkinių didesnių
miškų masyvų: girią supa platūs Kauno
marių vandenys, platūs laukai skiria nuo
Pajiesio–Išlaužo, Kazlų Rūdos miškų, kelią
į Vakarus pastoja Kauno miestas. Be to
lūšys daug sėslesnės už vilkus, tad, ko gero,
miškinė katė pakaunės girioje įsikurs ilgam.
Girioje gyvena daug stirnų, pamažu didėja
medžiotojų įveistų danielių banda, gausu
smulkiosios faunos, tad didžiosioms katėms
maisto netruks. Reikia tikėtis, kad grybautojai jų nesudomins, nors pastarųjų grybų
dygimo laikotarpiu girioje būna daugiau
nei žvėrių, net jeigu priskaičiuotum ir visus
šeškus su voverėmis...

Vilkų Lietuvoje jau turime į valias, bet
vis dar ginčijamės dėl jų intensyvesnės medžioklės. Iš visų Lietuvos kampelių sklinda
informacija ir apie ženklų lūšių gausėjimą.
Pasirodo nereikia joms gūdžių girių, didžiulių
miškų masyvų – apsigyvena ir mažuose miškeliuose, didesnių miškų pakraščiuose. Ir tai
suprantama, nes tokiose vietose daugiau gyvena stirnų ir smulkiosios faunos, yra geresnės
didžiųjų kačių maitinimosi sąlygos, o artimos
žmonių kaimynystės lūšys jau nevengia. Gal
neištiks koks nors šokas stambiųjų Lietuvos
plėšriųjų žvėrių mylėtojų, jų teisių gynėjų, jeigu
pasiūlysiu lūšis jau pradėti saikingai medžioti.
Nors vis dar neišmokstame kiek tiksliau šiuos
žvėris suskaičiuoti, manau, kad jų Lietuvoje jau
turime tiek, kad laikas būtų miškinėms katėms
priminti, jog jos yra medžiojamieji gyvūnai. Su
vilkais jau turime nemenkų problemų, tai negi
lauksime, kad taip atsitiktų ir su lūšimis? Beje,
europiniai milijonai laukinių kačių dauginimui, pelidžių įrengimui, kad lūšims priveisti
maitinimosi objektų, „įsavinti“ visiškai be
reikalo (pagal principą, jei naivūs vakariečiai
duoda, kodėl nepaėmus). Lūšių gausa Lietu-

Vytauto Knyvos, Selemono paltanavičiaus nuotraukos
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Kanadinė audinė

voje niekada nebuvo kritinė populiacijos
egzistavimui – Lietuvos miškuose jų gyveno
tiek, kiek gali gyventi. Niekada miškinių kačių
nebuvo daug sumedžiojama, neturėjo jos ir
natūralių priešų. Tik dabar, staiga didėjant
vilkų gausai, lūšims atsirado pavojus daugiausia dėl konkurencijos maisto srityje.

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

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

Nepralenkiamas pjovimo našumas
Platus profesionalių XP® serijos grandininių pjūklų asortimentas, skirtas
imtis sunkiausių užduočių. Aštrios kaip skustuvas X-CUT™ grandinės ir
patvarios juostos. Nesvarbu, su kokia užduotimi susiduriate, mes siūlome
tai, ko reikia, kad ji būtų atlikta. Viskas sukurta jums, kad užtikrintume
geriausią pjovimo patirtį. .
Daugiau informacijos husqvarna.lt

HUSQVARNA 550 XP® MARK II

