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Balandžio 6 d. pradėjo veikti Valstybinės miškų 
tarnybos jos konsultacijų miškų priežiūros klausi-
mais centras. Konsultacijos teikiamos telefonu bei 
susitikus su specialistu, prieš tai elektroniniu būdu 
užsiregistravus. Telefonu galima konsultuotis dėl 
vidinės miškotvarkos projektų rengimo ir tvarkymo, 
miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo, verti-
nimo ir tvirtinimo, leidimų kirsti mišką ir pranešimų 
apie ketinimą kirsti mišką pateikimo, derinimo, 
tvirtinimo ir išdavimo, miškų būklės, naudojimo, 
atkūrimo, įveisimo ir apsaugos.

Konsultacijos teikiamos telefonu 8 670 06211 
ir el. paštu klausimai.mups@amvmt.lt, darbo 
dienomis nuo 8 iki 17 val. Užsiregistruoti susi-
tikimui su specialistu galima užpildžius formą, 
kurią rasite http://www.amvmt.lt/ Čia galima 
rasti ir visų kitų galimų prašymų formas, atsaky-
mus į dažniausiai užduodamus klausimus, nuoro-
das į Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą 
(ALIS) bei į jos mokomąją medžiagą, taip pat 
nuorodą į skaičiuoklę preliminariai kompensacijai 
už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis 
apskaičiuoti. Konsultacijos tarnybos Miškų ūkio 
priežiūros skyriaus regioniniuose padaliniuose 
vyksta antradieniais nuo 8 iki 17 val.

Prašymus įvertinti ir patvirtinti miško želdi-
nimo ir žėlimo projektus prašome siųsti adresu 
iveisimoprojektai@amvmt.lt. Parengtus vidinės 
miškotvarkos projektus ir jų skaitmeninius duome-
nis tikrinti ir tvirtinti siųskite el. paštu vmpregis-
tras@amvmt.lt. Visus kitus klausimus, prašymus, 
skundus prašome teikti el. paštu vmt@amvmt.lt.

Balandžio 11 d.  paaiškėjo, kad konkursą Kauno 
Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direkto-
riaus pareigoms užimti laimėjo Ramūnas Grigo-
nis, šiai įstaigai vadovavęs pastaruosius penkerius 
metus. Jis yra muziejaus senbuvis – čia dirba jau 
daugiau nei tris dešimtmečius.

Pasak R. Grigonio, šios kadencijos metu bus 
siekiama formuoti muziejų kaip daugiafunkcinę 
instituciją, kaupiančią, saugojančią, tiriančią ir eks-
ponuojančią Lietuvos faunos zoofaktinę kolekciją. 
Surinktos kolekcijos pagrindu numatoma dalyvauti 
tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, invento-
rizuoti ir analizuoti Lietuvos fauną. Dar viena veik-
los sritis, kuriai bus skiriama daug dėmesio – teikti 
visuomenei žinias apie gyvąją gamtą, gamtosaugos 
problemas ir jų sprendimo būdus.

Naujasis muziejaus vadovas yra baigęs Lie-
tuvos Žemės ūkio akademiją, kur įgijo miškų 
inžinieriaus specialybę.

Balandžio 13 d. Aplinkos ministerijoje atida-
ryta laukinių paukščių kiaušinių paroda, sim-
bolizuojanti didžiulę jų spalvų, formų ir dydžių 
įvairovę. Joje – daugiau nei 50 eksponatų, kurie 

atkeliavo iš Kauno Tado Ivanausko zoologijos 
muziejaus kolekcijos.

Pasak ekspoziciją sudariusio muziejaus 
Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjo, 
ornitologinio rinkinio kuratoriaus Sauliaus 
Rumbučio, jai atrinkti skirtingais aspektais įdo-
mūs paukščių kiaušiniai. Dominuoja Lietuvoje 
sutinkamų paukščių kiaušiniai, bet yra ir rečiau 
užklystančio rudojo ibio.

Balandžio 14 d. Seimas pritarė stiprinant Lietu-
vos gynybą dėl Rusijos agresijos Ukrainoje steigti 
naują Rūdninkų karinį poligoną. Jo teritorijoje yra 
3 draustiniai ir patenka dar 3 draustinių dalys. 
Rūdninkų karinio poligono įstatyme numatyta, 
kad Saugomų teritorijų įstatymą įgyvendinančios 
institucijos – AM ir VSTT kartu su šį projektą 
įgyvendinančia KA ministerija turės stebėti poli-
gono teritorijoje esančių saugomų teritorijų būklę.

Jos privalės imtis veiksmų, kad neigiamas po-
veikis saugomoms vertybėms, jei toks atsirastų, 
būtų kompensuojamas įsteigiant lygiavertes saugo-
mas teritorijas kitose vietose. Būtų ieškoma kitų 
teritorijų, kuriose yra tokios pačios buveinės ir gy-
vena tos pačios rūšys kaip Rūdninkų biosferos poli-
gone, ir jos būtų skelbiamos saugomomis.

Steigiamo karinio poligono teritorijoje yra 
Rūdninkų girios biosferos poligonas su Kernavo 
telmologiniu, Rūdninkų kraštovaizdžio, Zygman-
tiškių geomorfologiniu draustiniais bei patenka 
Visinčios kraštovaizdžio, Visinčios hidrografinio, 
Šalčios hidrografinio draustinių dalys.

Balandžio 21 d. iš Vidurio Lietuvos į Dzūkijos 
nacionaliniame parke esantį Stėgalių gamtinį 
kompleksą sėkmingai perkelta pirmoji stumbrė. 
Jai uždėtas ankaklis su siųstuvu, stumbrė yra ste-
bima. Čia turėtų būti perkelta apie 20 stumbrų iš 
Kėdainių ir Panevėžio rajonų.

Pasak VSTT direktoriaus Alberto Stanislo-
vaičio, aptvaras Dzūkijos nacionaliniame parke 
– gana didelis, beveik 100 hektarų. Iš Kėdainių 
ir Panevėžio r. perkelti stumbrai čia turėtų jaus-
tis gerai bei suformuoti naują bandą. Vėliau juos 
planuojama paleisti į laisvę. Tikimasi, kad per-
keltieji stumbrai jungsis su Lenkijos Belovežo 
stumbrų ir kitomis netoliese esančiomis po-
puliacijomis.

Vidurio Lietuvoje gyvenantys girių galiūnai 
patiria inbrydingą, kai kryžminasi artimos gi-
minės stumbrai, tad ši saugoma rūšis ima sirgti 
įvairiausiomis ligomis, gręsia išsigimimas. Dzū-
kijoje susiklostytų palankesnės sąlygos stumbrų 
bandai susijungti su kitų šalių stumbrų popu-
liacijomis. Dzūkijos nacionaliniame parke jau 
vaikšto keletas stumbrų, imigravusių iš Baltaru-
sijos arba Lenkijos.
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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.

Balandžio 23 d. vyko didžiausia iki šiol 
buvusių miško sodinimo talka – Nacionalinis 
miškasodis. Visuose 26-iuose Valstybinių 
miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose 
buvo įveistas rekordinis plotas naujų miškų – 
net 748 ha. Naujai įveisiamuose miškų plotuo-
se pasodinta per 2 mln. įvairių rūšių medelių 
– beržų, juodalksnių, eglių, pušų bei ąžuolų. 

AM ir VMU organizuojamo renginio 
metu medelius sodino įmonės, įstaigos, orga-
nizacijos, bendruomenės ir piliečiai, mylintys 
gamtą, norintys prisidėti prie Lietuvos miš-
kingumo didėjimo, kuris siekia 33,7 proc.  

Šių metų pagrindinis miškasodžio akcen-
tas – naujai įveisiami miškų plotai. Be naujai 
įveisiamų miškų plotų, VMU balandį atkurs 
apie 9175 ha miškų, kuriuose buvo pasodinta 
dar apie 30 mln. medelių. (plačiau – 6 p.)

Balandžio 26 d. įvertinusi ES sankcijų Rusi-
jai ir Baltarusijai dėl agresijos prieš Ukrainą 
poveikį medienos sektoriui, tendencijas rinkoje 
ir medienos perdirbėjų nuogąstavimus dėl 
apsirūpinimo žaliavine mediena, Aplinkos 
ministerija siūlys kiekvienam pirkėjui nusta-
tyti maksimalius galimus pirkti valstybiniuo-
se miškuose pagamintos medienos kiekius. 
Prekybos limitai būtų nustatomi atsižvelgiant 
į pastaraisiais metais iš VMU pirktus atitinka-
mus medienos kiekius.

Vertinant valstybiniuose miškuose pa-
gamintos medienos trumpalaikių aukcionų 
rezultatus, vidutinė medienos kaina nuo karo 
Ukrainoje pradžios pakilo beveik 20 proc. 
Nutrūkus jos importui iš Rusijos ir Baltarusi-
jos, Baltijos regiono valstybėse gerokai išaugs 
vietinės medienos paklausa.

Dėl susidariusių rinkos sąlygų šalies medie-
nos prekybos aukcionuose gali dalyvauti dau-
giau kitų šalių pirkėjų ir taikyti intervencines 
ar spekuliacines kainas. Tai gali iškraipyti rin-
ką ir sukelti neproporcingą medienos kainų 
augimą, kuris neigiamai veiktų pagal anksčiau 
sudarytas ilgalaikes sutartis parduotos medie-  
nos kainas, šių sutarčių vykdymą.

Svarbu, kad pakeitimai būtų priimti kuo 
skubiau ir būtų taikomi jau netrukus, gegužės-
birželio mėn. vyksiančiuose valstybiniuose 
miškuose pagamintos medienos pardavimo 
aukcionuose. AM skubos tvarka rengia tam 
skirtą Vyriausybės nutarimu patvirtinto 
Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta 
žaliavine mediena ir miško kirtimo liekano-
mis tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

■ Panaudojant Valstybinės miškų tarnybos 
turimą įdirbį, į Aplinkos apsaugos departamen-
to (AAD) darbuotojų mobiliuosius įrenginius 
įdiegta programinė įranga, leisianti operatyviai ir 
nepertraukiamai naudoti VMT valdomo miškų 
kadastro kartografinius duomenis AAD mo-
biliosiose darbo vietose. Ši naujovė paspartins 
skundų dėl netinkamo miško naudojimo tyri-
mus, užtikrinant jų kokybę. Elektroninis įrankis 
sukurtas Esri ArcGis Online technologijos pa-
grindu, įdiegtas AAD informacinėje sistemoje, 
parengtos šiai sistemai skirtos duomenų bazės 
ir žemėlapių projektai, atitinkantys aplikacijų 
ArcGis Collector bei ArcGis Field Maps 
standartus. Įdiegtos geografinių elementų pa-
ieškos ir peržiūros, duomenų rinkimo ir atnau-
jinimo, žemėlapių atsisiuntimo į įrenginį, susietų 
su žemėlapiu formų pildymo, nuotraukų ar 
dokumentų pridėjimo, elementų sinchroniza-
vimo su pagrindine duomenų baze ir darbo ne-
prisijungus prie tinklo funkcijos. 

Vėliau numatoma prekybos mediena tvar-
ką tobulinti toliau įteisinant atvirų aukcionų 
(varžymosi dėl medienos įsigijimo realiu 

laiku) ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims 
sudaryti taikymo principus, leisiančius efek-
tyviau konkuruoti įsigyjant medieną.

Balandžio 28 d.  Druskininkų savivaldy-
bėje, Mašnyčiose vyko konferencija ir paroda 
„Tvari biomasės energetika 2022“, kurios metu 
galima buvo susipažinti su biokuro gamybos, 
miškų ir medienos pramonės, technikos bei 
perdirbimo galimybėmis. Norintieji galėjo iš-
bandyti ir pirmąjį biometanu varomą vilkiką. 
Vyko mokslinė konferencija biomasės energe-
tikos tematika. (plačiau – 24 p.).

Balandžio 29 d. vyko Lietuvos miško ir 
žemės savininkų asociacijos ataskaitinė–
rinkiminė Generalinė Asamblėja ir konfer-
encija „Privatus miškų ūkis ir KPP: iššūkiai ir 
galimybės miško ir žemės savininkams“. Nau-
jajai kadencijai LMSA Valdybos pirmininku 
perrinktas dr. Algis Gaižutis.  
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Balandžio 23 d. vyko didžiausia iš visų 
iki šiol buvusių miško sodinimo tal-
ka – Nacionalinis miškasodis. Jame 

dalyvavo daugiau nei 1,5 tūkst. žmonių, dau-
giausiai per visas iki šiol vykusias miško sodini-
mo talkas. Visuose Valstybinių miškų urėdijos 
regioniniuose padaliniuose įveista 748 ha naujo 
miško 50 žemės plotų ten, kur miškas niekada 
neaugo. Naujai įveisiamuose miškų plotuose 
pasodinta per 2 mln. įvairių rūšių medelių – 
beržų, juodalksnių, eglių, pušų bei ąžuolų.

Norinčiųjų dalyvauti šioje prasmingoje ak-
cijoje – pradedant vos išmokusiais vaikščioti 
mažyliais, baigiant garbaus amžiaus senjorais 
– nesustabdė ir kai kur smarkokai pylęs lietus.

Aplinkos ministerijos ir Valstybinių miškų 
urėdijos organizuoto renginio metu medelius 
visoje Lietuvoje sodino įmonės, įstaigos, orga-
nizacijos, bendruomenės ir piliečiai, mylintys 
gamtą ir norintys prisidėti prie Lietuvos miš-
kingumo didinimo, kuris šiuo metu siekia 
33,7 proc. Miškininkai kvietė talkininkus ne-
užmiršti pasodintų medelių, aplankyti ir ste-
bėti, kaip jie auga.

sutelkė gamtos mylėtojus
Nacionalinis miškasodis

„Džiugu, kad Lietuvoje miškų daugėja. Jei-
gu lyginsime dabartinę Lietuvą su tarpukario, 
tai mišku plotas dabar yra 3 kartus didesnis. 
Miškai valo orą, kuriuo mes kvėpuojame, už-
tikrina rekreacinę funkciją, saugo dirvožemį, 
suteikia galimybes apsirūpinti kuru. Dėl to 
kiekvieną raginu, turint laisvą plotelį, pasodinti 
medžių.“, – apie akciją kalbėjo aplinkos minist-
ras Simonas Gentvilas. 

Šių metų pagrindinis miškasodžio ak-
centas – naujai įveisiami miškų plotai. Be 
jų, VMU balandį atkurs apie 9175 ha miškų, 
kuriuose pasodins dar apie 30 mln. medelių.

Pasak VMU generalinio direktoriaus 
Valdo Kaubrės, Nacionalinis miškasodis 
yra kelių dešimčių metų tradicija ir vie-
na prasmingiausių švenčių, suburiančių į 
miško sodinimą įvairiausių profesijų atsto-
vus bei įvairaus amžiaus piliečius, kurie nori 
prisidėti prie darbo, įprasminančio žmo-
gaus meilę gamtai. 

„Mums, miškininkams, miškasodis – 
ypatinga šventė. Rūpinamės, kad miškai 
išliktų ateities kartoms ir šiandien didžiuo-
jamės, kad miško sodinimas, buvęs tik 
miškininkų darbu, tapo gražia ir laukiama 
švente, prie kurios kasmet jungiasi vis dau-
giau žmonių ir juos sieja viena gražiausių 
mūsų vertybių – pagarba ir meilė gamtai“, – 
sakė Valdas Kaubrė. 

Miškasodyje VMU Nemenčinės regioni-
niame padalinyje, netoli Mickūnų, dalyvavo 
eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, Seimo 

Nacionalinio miškasodžio akimirkos VMU Nemenčinės RP Mickūnų girininkijoje

→

VM
U

 a
rc

hy
vo

 ir
 R

iM
o

n
do

 V
as

il
ia

U
sk

o
 n

uo
tr

au
ko

s



72022  balandis      

akTUalIjoS

pirmininkė Viktorija Čmilytė–Nielsen, premjerė Ingrida 
Šimonytė, aplinkos ministras Simonas Gentvilas, krašto 
apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, sveikatos apsau-
gos ministras Arūnas Dulkys, socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickienė, Švedijos ambasadorė Lietu-
voje Inger Buxton, kiti oficialūs asmenys, VMU darbuotojai, 
žiniasklaidos atstovai. 

Pasibaigus Nacionaliniam miškasodžiui, Aplinkos mi-
nisterija ir Valstybinių miškų urėdija gegužės 21 dieną kvie-
čia susitelkti kitam prasmingam tikslui – „Miško kuopai“, 
kurios metu visuose VMU regioniniuose padaliniuose bus 
tvarkomi miškai bei renkamos juose paliktos šiukšlės, kurių 
miškininkai per metus surenka net 900 tonų.

AM, VMU inf.

Nacionalinio miškasodžio dalyviai Tauragės RP...

...Kretingos RP...

...Švenčionėlių RP

Kaip sodinti medelius pamokė VMU 
direktoriaus pavaduotojas miškininkystei 
M. Petkevičius ir Nemenčinės RP miško 
auginimo specialistas P. Auglys 

LMPF atstovai balandžio 29 d. dalyvavo miškasodyje 
Kazlų Rūdos RP Kalvarijos girininkijoje kartu su Lenkijos miškininkais

LMS nariai mišką sodino balandžio 19 d. 
Dubravos RP Padauguvos girininkijoje

Tradicinis UAB „Likmerė” miškasodis vyko
balandžio 28 d. Taujėnuose, Ukmergės r. 



8       2022  balandis

miškininkystė
miškininkystė

Miškų pelkinėse 
augavietėse našumas, 
jo panaudojimo anglies balansui  
pagerinti galimybės
Prof. Andrius kuliešis, GintArAs kulbokAs

Ženkli Lietuvos miškų dalis (341,2 tūkst. ha arba 15,2 proc., nuo visų šalies miškų žemės ploto, NMI 2017) auga pelkinėse 
augavietėse (1 lent.). 95,2 proc. visų pelkinių augaviečių, priskirtų miško žemei (324,7 tūkst. ha), yra apaugę medynais. Didesnioji 
pusė (181,6 tūkst. ha) visų Lietuvos miškų pelkinių augaviečių yra nusausintos (Pn). Pelkinės augavietės praeityje buvo sausina-
mos, siekiant įsavinti neapaugusias mišku miško žemes arba padidinti apaugusių medynais pelkinių augaviečių našumą. Nemen-
kas veiksnys – nusausinimu taip pat buvo siekiama pagerinti miškininkavimo, miškų tvarkymo, miško ruošos ar medienos trans-
portavimo sąlygas. 85,4 tūkst. ha nusausintų pelkinių augaviečių yra su durpės storiu iki 1 m ir 96,2 tūkst. ha – su durpės storiu 
virš 1 m storio (1 lent.).  Pelkinių augaviečių nusausinimas ženkliai prisidėjo prie ten augančių medynų augimo sąlygų pagerinimo, 
medynų našumo padidinimo, tuo pačiu ir CO2 absorbcijų padidinimo. Tačiau nusausintose pelkinėse augavietėse, apaugusiose 
medynais, padidėjus jų našumui, kartu su padidinta CO2 absorbcija vyksta durpės, organinės medžiagos skaidymasis ir jo rezultate 
CO2 emisija į atmosferą. Mūsų darbo tikslas – įvertinti kaip nusausinimo poveikyje keičiasi įvairaus derlingumo, su skirtingu durpės 
sluoksnio storiu augaviečių našumas, įvertinti santykio tarp CO2 absorbcijų ir emisijų pasikeitimą dėl augimo sąlygų pasikeitimo ir 
organinės medžiagos skaidymosi suintensyvėjimo nusausintose pelkinėse augavietėse.
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Medynų, augančių pelkinėse 
augavietėse, rodikliai 

Rūšinė sudėtis. Medynai natūraliose 
pelkinėse augavietėse pagal NMI 2017 užima 
152,6 tūkst. ha, o nusausintose – 172,1 tūkst. ha 
(94,7 proc. nuo nusausintos miško žemės ploto, 
1 lent.), iš jų 91proc. yra III–IV grupės, 44 proc. 
valstybinės reikšmės miškuose. Medynų, augančių 
natūraliose pelkinėse augavietėse, rūšinė sudėtis 
pagal medynų plotą 37J 33P 25B 3E 2 Kt., o 
nusausintose – 38B 24J 21P 12E 5Kt. Pelkinėse 
augavietėse vyrauja minkštieji lapuočiai vieno-
dai nusausintose ir natūraliose. Eglynai dažniau 
sutinkami nusausintose, kai pušis suformuoja 
žemo produktyvumo medynus ir natūraliose „a, 
b“ trofotopų augavietėse. Juodalksnynai labiau pa-
plitę nenusausintose, kai beržynai – nusausintose 
augavietėse.

Augaviečių našumas. Tūrio prieaugis. 
Nusausintos pelkinės augavietės yra kiek že-
mesnio našumo (HAB = 24,3 m) nei vidutinis 
Lietuvos miškų  augaviečių našumas (HAB=26,7 
m). Medynų, augančių nusausintose pelkinėse 
augavietėse, vidutinis metinis tūrio prieaugis 8,5 
m3/ha (2 lent.) palyginti su visos šalies, atitinka-
mos rūšinės sudėties medynų tūrio prieaugiu (9,5 
m3/ha) yra tik 10,5 proc. mažesnis.

Ketvirtadalį ploto nusausintose pelkinėse 
augavietėse užimdami juodalksnynai pasiekia 

didžiausią iš visų medžių rūšių (neskaitant nežymų 
plotą užimančių drebulynų) tūrio prieaugį (1 pav.). 
Daugumos medžių rūšių medynai, išskyrus labiau-
siai čia išplitusius beržynus, prieaugio maksimumą 
(12,5–13,5 m3/ha), kaip ir medynai augantys min-
eraliniuose dirvožemiuose, tik gal mažiau išreikštą, 
pasiekia 21–40 metų amžiuje. Vėliau, didžiosios 
dalies medynų (beržynų, pušynų, eglynų) tūrio 
prieaugis yra stabilus, kinta 8–9 m3/ha ribose ir 
tik juodalksnynų tūrio prieaugis (1 pav.) kinta 
aukštesniame 9–13 m3/ha diapazone. Medynų 
augimui, prieaugiui nusausintose augavietėse ne-
mažai įtakos turi metai praėję po sausinimo, taip 
pat medynų amžius, kai buvo atliktas sausinimas. 
Tuo galima paaiškinti kai kuriuos prieaugio nu-
sausintose augavietėse kaitos priklausomai nuo 
amžiaus skirtumus su atitinkamais dėsningumais 
nenusausintose mineralinėse augavietėse.

Medynų amžius. Pn augavietėse augančių 
medynų vidutinis amžius (54 metai) nesiski-
ria nuo visų Lietuvos miškų medynų vidutinio 
amžiaus. Gerokai didesnis pušynų (12 metų) ir 
eglynų (15 metų) vidutinis amžius lyginant su 

1 lent. Lietuvos miško pelkinių augaviečių plotai

1 pav. Medynų nusausintose pelkinėse augavietėse tūrio prieaugis pagal amžių

2 lent. Pelkinėse nusausintose augavietėse augančių medynų svarbiausių rodiklių palyginimas 
su šalies miškų medynų rodikliais, NMI 2017

šių medynų vidutiniu amžiumi 
visuose šalies miškuose, leidžia 
daryti prielaidą, jog ženkli da-
lis pelkinių augaviečių buvo 
sausinamos jau apaugusios 
šių medžių rūšių medynais (2 
lent.). Medynų, augančių Pn au-
gavietėse, tūris ir tūrio prieaugis 
tik 11–13 proc. mažesni už visos 
šalies atitinkamus rodiklius (2 
lent.). Juodalksnynų nusausin-
tose pelkinėse augavietėse ir 
visos šalies juodalksnynų prie-
augis tarpusavyje sutampa, t. 
y. nusausinimas juodalksnynų 
našumui didesnės įtakos ne-
turėjo. Tapatus Pn augavietėse 
augančių ir visos šalies medynų 
skalsumas (0,77) bei 14 proc. 
mažesnis Pn augaviečių našumo 
indeksas DAB (2 lent.) rodo 
Pn augančių medynų didesnį 
tankumą, lyginant su šalies me-
dynais.

Pelkinių augaviečių nu-
sausinimo įtaka jų našumui. 
Medynų, augančių natūraliose ir 
nusausintose augavietėse ploto 
pasiskirstymas pagal augavietės 
našumo indeksą, rodo, jog di-
džioji dalis nusausintų auga-
viečių plotų yra pasislinkę 5–6 
m į didesniąją našumo indeksų 
pusę (2 pav.). Nusausintos auga-
vietės su našumo indeksu 20 m 
ir daugiau išplitę daugiau nei du 
kartus didesniame plote nei ne-
nusausintos. NMI inventorizaci-
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jos duomenų analizė per 15 metų, parodė, jog toks augaviečių našumo indeksų 
skirtumas yra adekvatus tūrio prieaugio skirtumui 1–1,5 m3/ha per metus. 
Natūralių ir nusausintų pelkinių augaviečių našumo skirtumai didžiausia 
dalimi priklauso nuo augaviečių derlingumo ir durpės storio (3 pav.) 

Augavietėms su durpės sluoksniu iki 1 m storio tenka 126,0 tūkst. ha 
medynų plotas, iš jų nusausintų – 81,2 tūkst. ha. Medynų plotas augavietėse 
su durpės sluoksniu storesniu nei 1 m yra žymiai didesnis – 198,7 tūkst. ha, iš 
kurio nusausintas – 90,8 tūkst. ha. Dažniausiai buvo sausinamos augavietės 
su durpės sluoksniu iki 1 m storio (64 proc.), kai augavietės su durpės sluoks-
nio storiu virš 1 m – mažesnėje apimtyje (46 proc.). Tai pagrįsta didesniu 
augaviečių su durpės sluoksnio storiu iki 1 m sausinimo efektyvumu. 

Natūralių augaviečių su durpės sluoksniu iki 1 m storio našumas yra 
didesnis, lyginant su to paties trofotopo augaviečių su storesniu nei 1 m 
durpės sluoksniu našumu (3 pav.). Augaviečių su durpės sluoksniu iki 1 m 
storio ir virš 1 m storio našumo indeksų HAB skirtumas nuo 6,1 m (trofo-
topas „a“) kinta iki 1,1 m (trofotopas „d“). Nusausinimas visais atvejais pa-
didino augaviečių našumą. Labiausiai našumo indeksas HAB dėl nusausi-
nimo padidėjo „a“, „b“ ir „c“ trofotopų augavietėse – 2,7 – 5,2 m, esant durpės 
sluoksnio storiui iki 1 m ir 3,7–10,9 m, esant durpės sluoksnio storiui virš 1 
m. Mažiausiai nusausinimas paveikė „d“ trofotopo augavietę – HAB indek-
sas padidėjo 1,4 m (esant durpės sluoksnio storiui iki 1 m) ir 0,7 m (esant 
durpės sluoksnio storiui virš 1 m). Visumoje pelkinių augaviečių nusausini-
mas nepakeitė santykio tarp augaviečių su durpės sluoksnio storiu iki 1 m ir 

virš 1 m storio našumo, išskyrus „a“ trofotopo augavietę. „b“, 
„c“ ir „d“ trofotopų augavietės su durpės sluoksnio storiu iki 
1 m po nusausinimo išliko didesnio našumo (HAB indeksas 
didesnis 0,8–2,8 m, 3 pav.) lyginant su augavietėmis, kurių 
durpės sluoksnio storis virš 1 m. Tik „a“ trofotopo nusausin-
tos augavietės su durpės sluoksnio storiu virš 1 m pasiekė 1,7 
m didesnį našumo indeksą nei augavietės su durpės sluoks-
nio storiu iki 1 m.  

Nusausintose pelkinėse augavietėse 
augančių medynų tūrio prieaugio struktūra, 
anglies balanso ypatumai 

Svarbu išsiaiškinti, koks yra medynų, auginamų pelkinėse 
nusausintose augavietėse, CO2 absorbcijos efektyvumas, kaip 
panaudojamas augimo metu sukurtas medienos prieaugis, 
kokia apimtimi absorbuota anglis yra išlaikoma medžiuose 
ar medienos produktuose, kokiomis priemonėmis galima 
būtų pagerinti medienos prieaugio panaudojimą? Tuo tikslu 
įvertinome medynų nusausintose pelkinėse augavietėse tūrio 
prieaugio struktūrą (NMI 2017, 3 lent.).

Bendros kirtimų apimtys (50 proc. prieaugio) yra arti-
mos kirtimų apimtims šalies mastu. Gerokai mažiau prieau-
gio nusausintose pelkinėse augavietėse tenka tarpiniams 
kirtimams – jie tesudaro 12 proc. viso prieaugio ir yra ypač 
didelio žuvusių medžių tūrio dalies (28 proc.) priežastis. 
Prieaugio kaupimui medyne tenka tik 22 proc., tai trečdaliu 
mažiau prieaugio nei šalies mastu (33 proc.). Labai ryškiai 
pelkinių augaviečių medynai išsiskiria žuvusių medžių tūrio 
dalimi – 28 proc., lyginant su šalyje nustatyta daugiamete 18 
proc. žuvusių medžių tūrio nuo bendrojo prieaugio dalimi. 
Tai tipiška žemo ūkininkavimo intensyvumo, nepakankamų 
tarpinių, pagrindinai retinimo kirtimų pastangų didinti me-
dynų tvarumą, mažinti jų pažeidžiamumą, rezultatas. Tokiu 
atveju svarbu panaudoti visas priemones medyno tvarumui 
gerinti, CO2 absorbcijai didinti bei absorbuotos anglies me-
dienoje išlaikymui galimai ilgesnį laiką. Pelkinėse nusausin-
tose augavietėse augantys medynai kasmet produkuoja 8,5 
m3/ha medienos, kas atitinka 7,65 t/ha CO2 arba 2,1 t anglies 
absorbcijai, t. y. tris kartus didesnei nei nusausinti durpynai 
emituoja dėl organinės medžiagos skaidymosi nusausinimo 
poveikyje. ŠESD absorbcijų–emisijų balanso apskaitoje šiuo 
metu yra priimta, jog nusausinti durpynai su miško danga 
emituoja 0,68 t C/ha per metus, t. y. 3 kartus mažiau, nei ten 
augantys medynai absorbuoja. Latvijoje anglies absorbcijų ir 
emisijų balansui įvertinti naudojamas 0,52 t C/ha per metus 
normatyvas, nustatytas pagal šalyje atliktus tyrimus (Lu-
pikis, Lazdins, 2017). Pagal šį normatyvą medynai augantys 
nusausintose pelkinėse augavietėse Lietuvos sąlygomis ab-
sorbuoja 4 kartus didesnį anglies kiekį nei iš nusausinto du-
rpyno yra emituojama.

Anglies emisijų absorbcijų balansas iš esmės gali būti 
pagerintas intensyvinant miškininkystę, daugiau anglies už-
konservuojant ilgalaikio naudojimo medienos produktuose. 
Miškininkystės suintensyvinimas nusausintose pelkinėse au-
gavietėse bent iki vidutinio šalies lygio (t. y. tarpinius kirtimus, 
pirmoje eilėje retinimus, padidinus bent 1,5 karto, pagrindinius 

2 pav. Natūralių ir nusausintų augaviečių ploto pasiskirstymas pagal našumo indeksą

3 pav. Natūralių ir nusausintų įvairaus derlingumo augaviečių 
su durpės storiu iki 1m (1) ir virš 1 m (2) našumas
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sumažinus 6 p. p.) leistų CO2 kaupimą padi-
dinti iki 33 proc. t. y. iki 2,8 m3/ha. Kas yra 
tolygu kasmetiniam anglies atsargų padidini-
mui medyne 2,5 t/ha CO2 ekvivalentu. 

Visumoje, atlikta pelkinėse nusausin-
tose augavietėse augančių medynų našumo 
struktūros analizė parodė, jog siūlymai 
šiose augavietėse atkurti buvusį hidrologinį 
anglies balanso režimą, ypač klimato kai-
tos švelninimo požiūriu, nėra pakankamai 
pagrįsti, dėl ko laukiamas klimato kaitos 
švelninimo efektas yra labai abejotinas. 
Atkūrus hidrologinį režimą, būtų sunaikinti 

našūs medynai, kur CO2 absorbcija ne tik 
kompensuoja, bet ir viršija (priklausomai nuo 
naudotų normatyvų) anglies išmetimus dėl 
organinės medžiagos skaidymosi nusausin-
tuose durpynuose. Svarbu pažymėti, jei me-
dyno CO2 absorbcija nustatoma gana patiki-
mai per medienos prieaugio įvertinimą, tai 
anglies pasišalinimo iš nusausintos durpės 
apimtys yra labai „plaukiojančios“. Iškyla di-
džiulė nacionalinių patikimų normatyvų, 
taikytinų anglies emisijoms įvertinti, svarba. 
Pagal šiuo metu naudojamus vidutinio kli-
mato (temperate) zonos normatyvus (2006 

IPCC Guidelines) nustatyta, jog anglies 
emisijų dėl organinių dirvožemių nusausini-
mo apimtys yra beveik 4 kartus mažesnės nei 
pagal atnaujintas taisykles (2013 Supplement 
to the 2006 IPCC Guidelines). Jeigu pagal 
šiuo metu naudojamą 2006 IPCC normatyvą, 
medyno absorbuojamas CO2 3 kartus viršijo 
durpyno emituojamą CO2 kiekį, tai pagal 
naują 2013 Supplement to the 2006 IPCC 
nusausintų organinių augaviečių emituoja-
mas CO2 jau viršija medyno absorbuojamą 
19 proc. Abu normatyvai nėra patikrinti Lie-
tuvos sąlygomis. Toks platus, nustatomos 
emisijos kaitos diapazonas nekelia didesnio 
pasitikėjimo šiuo normatyvu, todėl labai 
svarbu atlikti tyrimus šalies viduje ir pasi-
tvirtinti nacionalinius normatyvus. 

Šiuo metu turima pakankamai patikima 
informacija tik apie nusausintose pelkinėse 
augavietėse augančių medynų absorbuoja-
mus CO2 kiekius. Stokojama bent kiek pa-
tikimesnės informacijos apie nusausintų 
durpynų išmetamus anglies kiekius, kas truk-
do objektyviai vertinti pasiūlymus pagrįstus 
sprendimus dėl hidrologinio režimo nusau-
sintose pelkinėse augavietėse atkūrimo.

3 lent. Medynų augančių nusausintose pelkinėse augavietėse tūrio prieaugio struktūra
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Medžių kamienų žievės apsauga 
nuo elninių žvėrių pažeidimo Europos šalyse 

VirGilijus VAsiliAuskAs, VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Daugumoje vidurio Europos šalių aktualu mišką saugoti nuo elninių žvėrių pažeidimo. Saugomi želdiniai, žėliniai, jaunuolynai, 
kartynų ir plonrąsčių amžių pasiekę medynai. Tam naudojami repelentai, medelių individualios mechaninės apsaugos priemonės, 
ištisinis aptvėrimas tvora ir dalinis tvėrimas aikštelėmis, mechaninės-biologinės priemonės. Veiksmingiausiu pripažintas ištisinis 
plotų aptvėrimas, bet dėl kaštų ir naudos santykio iš visų būdų dabar plačiausiai naudojami repelentai. Austrijos, Čekijos, Lenki-
jos, Slovakijos, Vokietijos miškininkai sukaupė ilgametę miško apsaugos patirtį, o jų miškininkystė ir gamtinės sąlygos artimos 
Lietuvai. Todėl ir mūsų miškų apsaugoje galima sėkmingai taikyti jų patirtį bei idėjas. Apžvalgoje daugiau dėmesio skirta mūsų 
miškininkų nenaudojamiems ir nežinomiems būdams.

Repelentai
Repelentais saugoma nuo žievės laupymo, 

nugraužimo, nutrynimo, ūglių ir pumpurų 
skabymo, viršūnių laužymo. Jie skirstomi į 
kontaktinio poveikio, kai repelentu paden-
giamas saugomas augalas ar jo dalys, ir su-
darančius „kvapo barjerą“, kai atbaidantis kva-
pas paskleidžiamas saugomoje teritorijoje.

Naujuose repelentuose cheminiai eko-
toksiški ir higieniškai kenksmingi kompo-
nentai pakeisti natūralių medžiagų pagrindu 
pagamintais produktais, dažniausiai augali-
niais. Akcentas skiriamas veikiantiems žvėrių 
uoslės organus. Naudojami natūralūs augalų 
antriniai metabolitai (terpenai, dervos, eteri-
niai aliejai, alkaloidai ir kt.). Efektyvumui 
padidinti augaliniai produktai derinami su 
gyvulinės kilmės produktais (kaip sieros kva-
po medžiagos, pvz., merkaptanas). Taip pat 
didinama grublėto priedo proporcija (smėlis, 
perlitas, keramzitas ir kt. inertiniai priedai). 

Kontaktiniai repelentai ant žievės užne-
šami tepimo ar purškimo būdu. Kvapo bar-
jerą sudarančiu repelentu saugant plotą, 
reikia atitinkama tvarka išdėstyti kvapo 
kapsules, garintuvus, ant įvairių paviršių 
užpurkšti putas ar skystį, arba jį užlašinti. 
Plotų tvėrimą mechanine tvora stengiamasi 
pakeisti „kvapų tvoras“ ir „kvapų barjerus“ 
sudarančiais repelentais.

Kontaktiniais repelentais medžių 
kamienų žievė apdorojama tepant arba api-
purškiant. Repelentu žievė apdorojama ištisai 
be tarpų arba jis užnešamas lopais (taškais) ar 
dryžiais, padengiant apie 50 proc. kamieno 
žievės ploto. Kad tarp dryžių ar taškų žvėrys 
negraužtų žievės, tarpai tarp jų turi būti ne 

didesni kaip 4-5 cm. Naudojami žievės il-
galaikei apsaugai skirti repelentai, patvirtinti 
profesionaliam naudojimui. Juos gali taikyti 
tik atitinkamo sertifikato turėtojas. Purškimui 
naudojami specialūs purkštukai su pilnu srau-
to kūgiu ir ne mažesniu kaip 1,2 mm skylutės 
skersmeniu. Teisingai apdorojus kamienų 
žievę tepama pasta, efektyvumas būna 6-7 
ar 8-10 metų, ir jei dar reikia, apdorojimas 
kartojamas. Ilgesnį apsauginį efektyvumą 
galima užtikrinti kamieno žievę nuvalius 
nuo atplaišų, nelygumų, kerpių ir pan. (pvz., 
šepečiu ar šiurkščia pirštine). 

Pušynų ir kietųjų lapuočių jaunuolynų 
apsauga dažniausiai pradedama nuo „meške-
rykočio“ amžiaus. Negenėtos šakos sulėtina ir 
apsunkina pastos tepimo procesą.

Purškiamus repelentus naudojant 
nebūtina prieš tai nugenėti šakų, tačiau ge-
nėjimas padidina apdorojimo efektyvumą 
ir sumažina preparato sąnaudas. Medžius 
repelentais galima purkšti ištisus metus, 
išskyrus žiemos sezoną, kai temperatūra 
nukrenta žemiau nulio. Po apdorojimo pro-
duktas turi bent iš dalies išdžiūti. Gaminami 
purškimui jau paruošti preparatai arba jų 
koncentratus reikia skiesti vandeniu.

Nuo žvėrių žalojimo medžių kamienų 
žievės apsaugai patogu naudoti purškiamus 
ir kvapo poveikio repelentus. Lyginant su 
tepamomis pastomis, jų žymiai mažesnė 
išeiga ir darbo sąnaudos. Su purkštuvu leng-
va kamienų žievę apdoroti iki 2 m aukščio, 
o tepti tame aukštyje – sudėtinga. Tačiau 
purškiamų ir kvapo repelentų pagrindinis 
minusas – žymiai trumpesnis poveikis, todėl 
jais apdorojimą reikia kartoti kasmet ar net 

kas kelis mėnesius. Tepamų pastų pagrindinė 
geroji savybė, kad jų poveikis ilgalaikis, gali 
trukti iki 5-10 metų. 

 1 pav. Žievės apsauga repelento tepama pasta

2 pav. Purškiamas repelentas saugo nuo skabymo, 
laupymo, viršūnių laužymo
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Repelentai turi būti nekenksmingi sume-
dėjusiems augalams ir aplinkai. Geriausi su 
sudėtiniu (uoslė, skonis, lytėjimas, regėjimas) 
ir ilgalaikiu atstūmimo poveikiu. Tinkamiau-
si repelentai pasirenkami priklausomai nuo 
augalo amžiaus, jo dydžio ir išsivystymo, me-
džio rūšies, preparato poveikio. Naudojamus 
repelentus reikia keisti, kad žvėrys prie jų 
nepriprastų. Lengviausiai priprantama prie 
kvapo repelentų. Būtina griežtai laikytis nau-
dojimo instrukcijų.

individualios mechaninės priemonės 
Gaubtai, tinkleliai, spiralės
1. Individualiai lapuočių ir spygliuočių 

medžių žievės apsaugai nuo žvėrių graužimo, 
nulaupymo, nutrynimo ragaisnaudojamos 
vamzdinės, tinklinės, spi-ralinės apsaugos.

2. Apsaugos dedamos ant tos kamieno 
vietos, kuriai gresia pažeidimas. Jos turi ap-
saugoti visą pažeidžiamos zonos aukštį ir 
apimti visą kamieno perimetro apskritimą.

3. Medžiaga, iš kurios jos pagamintos, 
neturi būti per kieta, kad kamienui storėjant, 
jo neužveržtų ir neįaugtų į žievę. Jei iš kietos 
medžiagos pagamintos apsaugos glaudžiai 
apima kamieną, prieš vegetacijos pradžią jos 
turi būti atlaisvintos arba pašalintos.

4. Ilgai tarnaujančios apsaugos nuima-
mos, kai žalos tikimybė tampa nereikšminga, 
ir vėl uždedamos kituose plotuose ant pažei-
dimo grėsmę turinčių medžių.

5. Gamintojai vis daugiau tiekia apsaugų, 
galinčių savaime suirti į aplinkai nepavojin-
gas medžiagas.

Medžių kamienų aprišimas šakomis 
ar kita augaline medžiaga 

Mechaninė medžio apsauga miško auga-
lais gali būti atliekama skirtingais būdais:

1. Medžio kamieno aprišimas ne mažiau 
2-3 augančiomis gyvomis šakomis, gerai išsi-
šakojusiomis. Šakos nulenkiamos iš viršaus 
į apačią (kad nuo sniego svorio nenulūžtų ir 
neišsilaisvintų) arba lenkiamos iš apačios į viršų. 
Apie kamieną jos aprišamos tinkama rišimo 
viela, kad jis nebūtų pažeistas ir neužsmaugtas. 

Pasibaigus apsauginiam laikui, kad ne-
įaugtų į kamieną, vielą reikia laiku nuimti 
ir ekologiškai utilizuoti. Šakų prilenkimu 
saugomi spygliuočių jaunuolynai, kol medžių 
apatinės šakos dar žalios ir lanksčios. 

2. Medžio kamieno aprišimas nupjau-
tomis šakomis arba reikiamo ilgio šakotomis 
viršūnėmis. Šią apsaugą galima atlikti ir lapuo-
čiams medžiams, esantiems arti spygliuočių 
jaunuolynų (medžiagos šaltinio). Taikoma 
dažniausiai „karčių“ amžiaus medynuose, kai 
apatinės šakos pradeda natūraliai valytis. 

3. Medžio kamieno apdengimas kito-
mis medžiagomis nei šakos (pvz., kartelėmis, 
kilimėliais-dembliais padarytais iš nendrių, 
vytelių ar bambukų stiebelių).

3 pav. Apsaugos vamzdinės, spiralinės, 
tinklinės, juostinės

4 pav. Šakos užlenktos ir surištos (viršuje), 
kamienas pridengtas tankiais medeliais (apačioje)



14       2022  balandis

miškininkystė

Nulenkti ir pririšti šakas galima spygliuo-
čiams, o kamienų aprišimui augalinėmis 
medžiagomis – tinkamiausi lapuočių medy-
nai ir spygliuočiai medžiai, kurių apatinės 
šakos pradeda natūraliai valytis. Šio būdo 
trūkumas – darbo laiko didelės sąnaudos.

Ploto ištisinis aptvėrimas tvora
Tvoros veiksmingai apsaugo jaunuoly-

nus nuo žvėrių laikantis šių taisyklių:
1. Miško tvoros neturi žvėrims užkirsti 

natūralių nusistovėjusių takų ir trukdyti 
jiems migruoti. Aptverto ploto forma turi 
būti kuo ovalesnė, neturi būti įlinkimų į ap-
tvaro vidų, nes į tokį vingį įvarytas žvėris gali 
pažeisti tinklą.

2. Aptvarais pirmiausia rekomenduoja-
ma apsaugoti vertingas medžių rūšis, kurias 
mėgsta žvėrys. Tverti tose vietose, kuriose 
yra briedžių ir elnių.

3. Miško apsaugai naudojamas tinklas 
turi būti parenkamas atsižvelgiant į gyvūnų 

rūšį, darančią žalą konkrečioje vietovėje – 
turi būti atitinkamas aukštis, vielos storis 
ir akių dydis. Tvoros apatinėje dalyje tink-
las turi būti taip sumontuotas, kad žvėrys 
nepatektų per jo apačią.

4. Kai žalos tikimybė tampa nereikš-
minga, tvorą reikia išmontuoti.

Mechaninis–biologinis būdas – 
žievės šiurkštinimas 
Mechaninė-biologinė medžių apsauga, kai 

specialiai pažeidžiamas spygliuočių medžių 
kamienų žievės paviršius, kad sukelti jos 
šiurkštėjimą arba sakų ištekėjimą. Pažeidimų 
vietose susidaro grubesnė žievė ir ji tampa 
nepatraukli laukiniams gyvūnams. Kamienų 
žievė iki maždaug 2 m aukščio sužalojama 
specialiais rankiniais įrankiais (raižikliais, 
skutikliais, grandikliais). Taupant laiką ir są-
naudas, kamieno perimetro raižymas gali būti 
daromas ne ištisinis, bet įvairaus pločio juos-
tomis (prisitaikant prie tarpo ilgio tarp šakų 
menturių, t. y. dažniausiai nuo 30 iki 50 cm il-
gio segmentais). Grandikliai naudojami žievės 
pažeidimui juostomis iki 1-3 mm gyliu.

Apsauga nuo sužalojimų turi būti atlieka-
ma profesionaliai pasirengus, priešingu atveju 
kyla grėsmė negrįžtamai pakenkti medžio gy-
vybingumui ir kokybei (kai per giliais žievės 
įbrėžimais pažeidžiamas medžių brazdas). 
Kad medžiai nenukentėtų, žievė pažeidžiama 
iki 2/3 jos storio. Dėl plonos ir jautrios žievės 
šis būdas netaikomas spygliuočių ir lapuočių 
krūmams. Skirtingai nuo kitų apsaugos būdų, 
žievės sužeidimui idealiausias laikas augimo 
sezono metu, t. y. nuo balandžio vidurio iki 
rugpjūčio (priklausomai nuo medžio rūšies ir 
naudojamo įrankio).

to, reikia visapusiškai suprasti veikimą. Teisin-
gai atlikta priemonė sukelia medžių gynybines 
atsakomąsias reakcijas:

1. Sužeidimo vietoje reikšmingai padi-
dėja audinių prieaugis. Pjūvio zonoje dėl 
pažeistų ląstelių reakcijos audiniai intensy-
viau auga į storį. 

2. Įpjovimo vietose susidaro storesnė ir 
grubesnė žievė. Žvėries ūsai, palietę storą ir 
rupią žievę, gyvūnui signalizuoja, kad žievė 
stora, nevalgoma.

3. Iš gyjančios žaizdos teka derva. Dervos 
kvapas ir skonis atbaido žvėris.

4. Užaugusiuose pjūviuose susidaro el-
niams nemalonus kaliuso audinys. Tuos ap-
saugotus medžius žvėrys vis tiek bando lupti, 
bet paragavę surandėjusios žievės, po to veng-
ia tolesnio laupymo.

Šis žievės įpjovimo būdas turi būti taiko-
mas tik to amžiaus medeliams, kuriuos reikia 
saugoti nuo žvėrių laupymo. Kad apsauga būtų 
veiksminga, turi būti įvykdytos kelios sąlygos:

1. Procedūra turi būti atliekama pavasarį 
(balandžio, gegužės mėn.), praktiškai tai laikas 
po želdymo (pvz., Lenkijoje). 

2. Darbuotojas turi būti kruopščiai instruk-
tuotas kokius medžius parinkti ir kaip tai dary-
ti. Geriausia saugoti perspektyviausius jaun-
uolyno medžius iš viršutinio ardo (vidutiniškai 
kas antrą), tačiau jų skaičius gali būti didinamas 
priklausomai nuo žvėrių pažeidimo grėsmės.

3. Naudojamų įrankių peiliukai turi būti 
statmeni kamieno ašiai, išdėstyti apie 0,5–0,7 
cm atstumu. Žaizda įpjaunama, o ne plėšoma, 
todėl įrankiai turi būti aštrūs. Pjūviai turi būti 
daromi per visą saugomos zonos perimetrą. 

5 pav. Įvairių konstrukcijų ir skirtingų medžiagų tvoros

6 pav. Po apdorojimo sugrubusi žievė netinka 
žvėrims laupyti

  Pušų kamienų apsauga suraižant žievę
Šis raižymo būdas labai seniai žinomas ir 

naudojamas. Paremtas medžio gamtinių ap-
sauginių funkcijų panaudojimu. Per evoliuciją 
medžiai sukūrė mechanizmus, apsaugančius 
juos nuo augalėdžių gyvūnų pažeidimų. Gam-
tos stebėjimo patirtis pritaikyta šiuolaikinėje 
miško priežiūroje. Tačiau norint gero rezulta- 7 pav. Įrankiai naudojami pušų žievei suraižyti



152022  balandis      

miškininkystė

8 pav. Šviežiai suraižyta (viršuje) 
ir surandėjusi sakuota pušies žievė (apačioje)

Eglių kamienų apsauga paskutant žievę
Priemonės taikymu siekiama atgrasyti el-

nius nuo žievės laupymo. Išnaudojama medžio 
savybė išskirti gyvūnams neskanią augalinę 
dervą. Eglės žievės nulaupymą labai efektyviai 
galima sumažinti ant kamieno žievės padarant 
daugybę seklių pjūvių, sukeliant kontroliuojamą 
dervos ištekėjimą. Pjūviai daromi specialiu sku-

zuoti. Taip apsaugoti medžiai prieš žiemą tampa 
nepatrauklūs laupymui. Tie medžiai atrodo tarsi 
jau nulaupyti. Ši apsauga yra vienkartinė ir ją 
reiktų kartoti, kol išnyks pažeidimų tikimybė.

   Eglių kamienų apsauga subadant žievę
Žievės punktyriniam subadymui naudo-

jamas specialus įrankis. Saugotinų medžių ka-
mienų optimalus skersmuo 10–16 cm, 1,3 m 
aukštyje nuo žemės. Priemonės panaudojimo 
optimalus laikas – ūglių augimo fazė gegužės 
mėn., nes tuo metu yra didžiausias sakų išsi-
skyrimas. Negalima naudoti ne vegetacijos me-
tu. Įrankis naudojamas medžių kamienams su 
šakomis ir be šakų. Darbinis plotis 6 cm, jis gali 
būti reguliuojamas. Įpjovų ilgis 3,5 mm.

9 pav. Eglės žievės paviršiaus paskutimai 
ir įrankis jiems daryti

tikliu, uždėtu ant ilgos rankenos. Ilga rankena 
užtikrina patogų darbą tarp eglės šakų. Tose ka-
mieno vietose, kuriose žvėrys gali laupyti žievę, 
šiuo įrankiu padaromi trumpi 2–3 cm pločio 
įstriži žievės paviršiaus paskutimai. Labai svarbu 
tinkamai sureguliuoti pjūvių gylį. Per gilus žievės 
pjūvis gali pažeisti maistinių medžiagų tekėjimą 
ir sukelti sunkiai gyjančią žaizdą. Derva neištekės 
iš per seklių pjūvių ir tuomet ši apsauga bus nev-
eiksminga. Iš teisingai padarytų pjūvių derva turi 
tekėti tik iš gyvos žievės paviršiaus sakotakių, 
nepažeidžiant karnienos (floemos). Procedūrą 
reikia atlikti vasarą, kad iš pjūvių ištekėjusi 
derva spėtų iki rudens sukietėti ir susikristali-

10 pav. Įrankis žievės subadymui 
ir juo apdorota žievė
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Paprastojo skroblo 
(Carpinus betulus) miltligė
dr. Banga grigaliūnaiTė, dr. DaiVa Burokienė, dr. AntAnAs MAtelis
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, augalų patologijos laboratorija

Paprastasis skroblas (Carpinus betu-
lus) – beržinių (Betulaceae) šeimos iki 25 m 
aukščio bei iki 150 metų išgyvenantis medis. 
Lapai kiaušiniški ar pailgai kiaušiniški, kartais 
nesimetriški, apvaliu ar širdišku pamatu, dvigu-
bai dantyti, beveik visai pliki, plaukuoti tik 
apatinės pusės tarpugysliai ir pagrindinė gysla. 

Žiedai žirginiuose, iš pumpurų išsisklei-
džiantys kartu su lapais. Žiedą dengia kiauši-
niškos formos pažiedė, kurios pamate yra 4-12 
kuokelių. Vaisius – riešutėlis, prisitvirtinęs prie 
gvildo pamato. Žievė plika, lygi.

Skroblas plačiai paplitęs Vidurio ir Rytų 
Europoje. Lietuvoje yra šiaurinė skroblo arealo 
riba, gausiau auga pietinės dalies miškuose. Au-
galas geriau auga drėgnuose, neužmirkusiuose 
priemolio ar molio dirvožemiuose, žvyruotose 
teritorijose, pakenčia paunksmę, šaknys gerai 
apsaugo šlaitus nuo vandens sukeltos erozijos. 
Vidutiniškai atsparus šalčiui, esant šaltoms 
žiemoms – apšąla. Skroblo mediena kieta, švie-
si, iš jos gaminami baldai. Drėgnoje aplinkoje 
mediena nepatvari puviniams. Skroblo nukri-
tusiomis sėklomis minta graužikai, balandžiai.

Skroblą galima dauginti sėklomis. Kadan-
gi jis yra pakantus genėjimui, todėl daug kas 
iš jų formuoja gyvatvores ir žaliąsias sienas. 
Skroblo formų (horizontalis, pendula, pur-
purea, pyramidalis ir kt.) augalai sėkmingai 
auginami miestų parkuose, sodybose. 

Brandaus amžiaus skroblas yra jautrus 
mechaniniams sužalojimams ar neigiamiems 
aplinkos veiksniams. Ant sužalotų augalų ar 
senose šakavietėse labiau plinta kempininiai 
grybai. Apie paprastojo skroblo grybinių ligų 
sukėlėjus rašėme „Mūsų giriose“ 2017 m. 

Aprašyti keli patogeniniai grybai: ant lapų – 
Asteroma carpini, ant kamieno – Nectria 
cinnabarina bei Stereum g. grybai, ant šakų – 
Nectria peziza, šaknų kaklelyje – Bjercandea 
adusta skeliantys medienos puvinius. 

Miltligės sukėlėjas – lazdyninė filakti-
nija (Erysiphe carpinicola) ant paprastojo 
skroblo aptinkama labai retai. Pirmą kartą 
nustatyta gyvatvorėje (1997). Šiuo atveju 
miltligės sukėlėjas išplito ant nusilpusio 
brandaus amžiaus skroblo, kurio šakavietėse 
buvo įsitvirtinęs plokščiasis blizgutis 
(Ganoderma lipsiense). Šis grybas vystosi 
ant lapuočių medžių, stuobrių, kelmų. Suke-
lia baltąjį arba gelsvąjį medienos puvinį.

Ant paprastojo skroblo lapų ir peržydėjusių 
žiedų vasaros antrojoje pusėje 2021 m. plito 
voratinkliškas, baltas, neryškus, apatinėje lapų 
pusėje susitelkęs į dėmes lazdyninės filaktini-
jos micelis. Dėmės vėliau susilieja ir apima visą 
lapų paviršių. Konidijos kriaušiškos, rombiškos, 
pavienės. Kleistoteciai tamsiai rudi, rutuliškomis 
grupelėmis ar pavieniai. Aukšliuose 2 elipsiškos 
arba kriaušiškos sporos. Grybas žiemoja kleis-
toteciais arba grybiena nukritusiuose lapuo-
se, žieduose. Vasaros pradžioje iš keistotecių 
išsiveržę aukšliai išbarsto sporas, kurias išnešioja 
vėjas ant augančių augalų. Vasarą grybas plinta 
konidijomis.

Erysiphe carpinicola mūsų šalyje 
aptinkamas ant juodalksnio (Alnus gluti-
nosa), baltalksnio (A. incana). karpotojo 
beržo (Betula pendula), paprastojo lazdyno 
(Corylus avellana), paprastojo šaltekšnio 
(Frangula alnus). Grybas paplitęs Europo-
je, Azijoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje.

Miltligė ant žiedų

Miltligė ant lapų ir žiedų

Žiemojanti grybiena nukritusiuose lapuose

Plokščiasis blizgutis rudenįPeržiemojęs senas blizgutis šakavietėjeSudžiūvęs blizgutis šakavietėje
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LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Pilkoji pečialinda 
(Phylloscopus collybita)
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Pavasarinio miško neįmanoma įsivaizduoti be pilkosios ir 
kitų pečialindų. Jų giesmės ir optimizmas, energija, judru-
mas bei ypatingi lizdai šiuos nedidelius giesmininkus 

išskiria iš daugelio kitų girios paukščių.
Balandį labai tinka kalbėti apie pilkąją pečialindą, vos 7-10 gramų 

sveriantį pilkai žalsvą, su gelsvu brūkšniu virš akies paukštį. Pavasarį 
jos apdaras ryškesnis, nors jį turėtume vadinti labai paprastu ir kuk-
liu. Sugrįžusi mėnesio viduryje, ji labai trumpai išlieka tyli – taip, 
matyt, elgiasi tik aktyviai migruojantys individai. Apie parskridusias 
pilkąsias pečialindas dažniau sužinome iš neįmantraus tinksėjimo. 
Sakoma, kad jos lotyniškas rūšies vardas (collybita) reiškia „pinigų 
mainytoją“ – giesmė tą patvirtina, nes ji skamba panašiai kaip krin-
tantys metaliniai pinigėliai: cil – cil – calp... Daugelis tautų pilkajai 
pečialindai vardą davė būtent pagal šį pinigėlių skambėjimą. Tik mes 
pečialindas pavadinome pagal jų lizdo formą, taigi – „landžiojanti į 
pečių“. Prieš gerą dešimtmetį rengiant Vakarų Palearktikos paukščių 
vardyną ir jį derinant Valstybinės lietuvių kalbos komisijoje, buvau 
ne juokais remiamas prie sienos ir liepiamas šiuos paukščius vadinti 
„krosnilandomis“. Kas skatino taip elgtis lietuvių kalbos skambesio 
nepažinusius kalbininkus? Jų logika buvo tokia: kadangi žodis „pečius“ 
yra skolinys, taigi – ne lietuviškas, jį reikia pakeisti! Jų visai nedomino 
Antano Baranausko „Anykščių šilelyje“ giedančios „pečialiandos irgi 
čižylos“, nei patikinimai, kad krosnis nėra pečius ir atvirkščiai. Dėkui 
likimui, garbingas kalbininkas vienu mostu viską sustatė į vietas ir 
pečialindos liko giedoti turėdamus savo tikruosius vardus.

Tačiau čia būtina pasakyti, kodėl paukščio vardas yra toks: pe-
čialinda. Iš tikro, į jokį pečių ji nelandžioja, tik suka nepaprastus liz-
dus, kuriuos sudaro maža daili duobutė ant žemės ir iš žolių supintas 
ją pridengiantis stogelis. Žiūri ir supranti: kažkuo primena duonkepį 
pečių… na gerai, krosnį. Toks lizdas labai saugus, o svarbiausia – sle-
piantis dėtį ir jauniklius. Surasti jį be galo sunku, ypač kol paukščiai 
peri. Maitindami jauniklius jie į namus parskrenda labai dažnai. 
Todėl kantrus stebėtojas lizdą gali susekti ir aptikti. Nežinia, kokia 
dalis lizdų nukenčia nuo kiauninių žvėrelių ir kėkštų.

Kokia pilkosios pečialindos buveinė? Ji labai įvairi – kartais ją 
randi perinčią pamiškės dirvone, kirtavietėje, mišraus miško tan-
kumyne. Nors šiaip jai labiau patinka atviresnės, saulės dažniau 
apšviečiamos vietos. Jų gausu paraistėje, ir tą galima suprasti: čia kur 
kas didesnė tikimybė rasti daug lesalo. 

Pilkoji pečialinda parskrenda tada, kai gamtoje būna dar vėsu. Ypač 
šaltos pavasario naktys, todėl jos laukia saulės, šviesos ir šilumos, o tada 
pradeda giedoti – tinksėti. Giedodamos jos nebūtinai tūpinėja vietoje 
– dažnai pečialindas pamatysi čiulbančias ir kopinėjančias šakelėmis. 
Tokiu metu pabudę vabzdžiai dar nėra gausūs, tačiau pečialindos 

mums pateikia vieną atradimą – ant plyštančių pumpurų jau kruta šio 
pavasario lervutės ir drugių vikšrai. Jie dar labai maži, tačiau atšilus, 
skleidžiantis lapams šie vikšrai bus didesni dešimtimis kartų.

Tik balandžio gale sugrįžta ankstyvoji pečialinda, gegužės pra-
džioje žalioji, o po gegužės vidurio – šiaurinė, pati vėlyviausia. Tuo 
metu pilkųjų pečialindų lizduose jau būna plunksnuoti pirmosios 
vados jaunikliai.

Visas vienos vados auginimo „tvarkaraštis“ atrodo taip: lizdą 
suka viena patelė, padėdama kasdien po vieną kiaušinį. Ji sudeda 
5-9 mažučius kiaušiniukus ir juos viena peri 13-14 dienų. Lizde jau-
nikliai būna 12-15 dienų ir visą šį laiką juos maitina išskirtinai viena 
patelė. Įdomu tai, kad kitų mūsų miškų pečialindų rūšys (anksty-
vosios, žaliosios, šiaurinės) elgiasi kitaip, nes jauniklius maitina abu 
tėvai. Pas mus pilkoji pečialinda išaugina 2 vadas. Po to jos, kitaip nei 
daugelis vasarinių giesmininkų (lakštingalos, raudongalvės sniege-
nos, krakšlės, nendrinukės, žiogeliai), išskristi neskuba.

Rudenį pilkoji pečialinda gausi migracijoje, bet tuo metu ją rasi 
visur: soduose, miestuose. Jai visai paprasta įskristi pro pravirą langą 
vidun, apsižvalgyti ir nerti atgal, vabzdžius rinktis purpsint palei 
daugiaaukščio namo sieną. Ir dar giedant. 

Būtent rudenį, nuo rugsėjo vidurio pilkoji pečialinda dažnai 
čiulba ryto valandomis, ir ši giesmelė menkai skiriasi nuo pava-
sarinės. Sunku suprasti šios giesmės funkciją, ji tikrai nerodo vei-
simuisi skirtų fiziologinių pokyčių, veikiau tai yra paukščio nuo-
taikos reikalas.

Pilkąsias pečialindas stebime lapkričio pradžioje, dažniau apa-
tiniuose girios arduose nuo žolių, nuo kelmų renkančias vabzdžius. 
Stojus šaltiems orams, jos  išskrenda, nors kartais pavieniai individai 
stebimi iki pat gruodžio.
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SAUgOMŲ TErITOrIjŲ 
valdymo sistemos pertvarka
(Klausimai ir atsakymai)

Kokia šios pertvarkos esmė? 
Saugomų teritorijų (ST) valdymo sistemos pertvar-

ka siekiama užtikrinti efektyvų šiai sistemai pavestų 
funkcijų vykdymą, taip pat numatyti sąlygas papildomų 
Žaliojo kurso tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 
Pertvarkos metu peržiūrimos ir aiškiau atskiriamos 
skirtingų lygmenų institucijų funkcijos: Aplinkos mi-
nisterijos (politikos formavimo ir reglamentavimo), 
VSTT (nacionalinio lygmens įgyvendinimo) ir direkcijų 
(regioninio lygmens įgyvendinimo). 

Siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, racionalų 
biudžeto lėšų naudojimą, darbuotojų gerovę ir kitus 
tikslus, taip pat sprendžiami direkcijų reorganizavimo 
klausimai – siūloma sujungti 29 regioninių parkų ir 
rezervatų direkcijas į 4 stiprias regionines direkcijas, 
kuriose formuojami specializuoti biologinės įvairovės 
ir kraštovaizdžio apsaugos skyriai, numatomos kitos 
efektyviam funkcijų vykdymui būtinos pareigybės, 
paskirstoma atsakomybė, siūlomi kiti direkcijų vidaus 
administravimo sprendimai.

Kokių tikslų siekiama šia pertvarka?
Pagrindiniai pertvarkos tikslai – efektyvesnis 

priskirtų funkcijų vykdymas, pasiruošimas ateities 
iššūkiams, darbuotojų gerovės užtikrinimas bei opti-
mali institucijų struktūra.  

Šiems tikslams įvykdyti nustatyti pagrindiniai 
uždaviniai:

1. Sistemos institucijų funkcijų išgryninimas (ins-
titucijų lygmenys, tikslingumas, vertė);

2. Įgyvendinamų funkcijų apimties didinimas (dė-
mesys Žaliajam kursui, ST plėtrai); 

3. Sprendimų kokybės gerinimas (specializacija, 
bendradarbiavimas, pagalba);

4. Prevencinės veiklos stiprinimas (konsultavimas, pa-
stangos užkirsti kelią pažeidimams);

5. Bendrųjų funkcijų optimizavimas (racionali biu-
džeto dalis, administravimo kokybė);

6. Darbo vietų regionuose išsaugojimas (sprendi-
mai, priderinti prie turimų išteklių).

Kuriama vertė šalies visuomenei, nes turėtų būti 
užtikrinta efektyvesnė saugomų teritorijų, jose esan-
čių gamtos ir kultūros vertybių apsauga, išplėsta gam-
tos vertybių apsaugos kompetencija šalies teritorijoje, 
sudarytos sąlygos įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus 
ir uždavinius, sustiprintos prevencinės priežiūros 
funkcijos, kontrolės prioritetai keičiami konsultavi-

mo prioritetais, išsaugomos esamos saugomų teritorijų lankytojų aptarnavimo, te-
ritorijų priežiūros, tvarkymo ir kitos funkcijos, šalies biudžeto lėšos naudojamos 
kokybiškiems saugomų vertybių apsaugos ir tvarkymo veiksmams, nebefinansuo-
jant neracionaliai didelės apimties bendrųjų funkcijų vykdymo.

Kuriama vertė vietos gyventojams: užtikrintas kvalifikuotas gyventojų prašymų 
įvertinimas, kokybiški ir motyvuoti sprendimai. Sustiprinus prevencinės priežiūros 
ir konsultavimo apimtis, bus padidintos galimybės gyventojams išvengti galimų 
teisės aktų pažeidimų ir iš to kylančių neigiamų pasekmių. Sukūrus stiprias re-
gionines direkcijas, bus sudaryta galimybė laiku gauti atsakymus vietoje. Iš dalies 
pertvarkius lankytojų aptarnavimo, teritorijų bei objektų tvarkymo principus, nu-
mačius didesnes paslaugų įsigijimo apimtis, bus sudarytos geresnės sąlygos smul-
kiems vietos verslams, viešosioms įstaigoms. Išsaugomos darbo vietos regionuose, 
plečiamos galimybės regionuose įsidarbinti įvairių kvalifikacijų specialistams. 

Ar ST pertvarkos metu naikinami regioniniai parkai ir rezervatai?
Ne, pertvarkos metu nėra naikinama nė viena saugoma teritorija, nėra keičiamas 

jų statusas, ribos ar pan. Pertvarka apima regioninių parkų ir rezervatų direkcijų 
apjungimą, taip pat Aplinkos ministerijos, VSTT ir direkcijų vykdomų funkcijų, 
taip pat direkcijų struktūrų, pareigybių ir kitus saugomų teritorijų valdymo, ad-
ministravimo klausimus.

Kokios regioninių parkų ir rezervatų direkcijos sudarys Aukštaitijos, 
Dzūkijos, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijas?

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija turėtų apjungti Anykščių, Asvejos, 
Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno marių, Krekenavos ir Sirvėtos regioninių parkų 
direkcijas.

Dzūkijos saugomų teritorijų direkcija – Aukštadvario, Dieveniškių, Metelių, 
Nemuno kilpų, Neries, Panemunių, Veisiejų, Vištyčio regioninių parkų ir Žuvinto 
biosferos rezervato direkcijas. 
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Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija 
– Dubysos, Kurtuvėnų, Salantų, Tytuvėnų, 
Varnių, Ventos, Žagarės regioninių parkų 
ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijas.

Kokios regioninių parkų ir rezerva-
tų direkcijos sudarys Mažosios Lietu-
vos saugomų teritorijų direkciją?

Į Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų 
direkciją siūloma sujungti Nemuno del-
tos, Pagramančio, Pajūrio, Rambyno RP ir 
Viešvilės valstybinio rezervato direkcijas.

Ar bus išsaugotos sujungiamų re-
gioninių parkų ir rezervatų direkcijų 
darbuotojų vietos? Kaip keisis pareigy-
bių skaičius? 

Darbuotojų skaičius direkcijose nesikeis 
– nei didės, nei mažės. Dėl direkcijų sujungi-
mo sumažėjus bendrųjų funkcijų (įskaitant, 
vadovų) pareigybių, numatoma esamiems 
darbuotojams siūlyti kitas darbo vietas, jei 
reikalinga – persikvalfikuojant, pasirenkant 
darbo vietą. Su esamais specialistais, darbuo-
tojais tariamasi ir diskutuojama. 

Sumažinus bendrųjų funkcijų pareigybių 
skaičių, didinamas specializuotų kvalifikacijų 
(ekologų, kraštotvarkininkų, kultūrologų) 
pareigybių skaičius, kiek mažiau (bet taip pat 
padidinamas) darbo su visuomene pareigybių 
ir darbininkiškų pareigybių skaičius, išsaugant 
darbo vietas regionuose. Sujungus direkcijas, 
centrinių administracijų kurti (numatant 
naujas patalpas ir kt.) neplanuojama, esami 
darbuotojai, nekeisdami darbo vietos, galės 
pretenduoti į didesnės direkcijos bendrųjų 
funkcijų ir kitas pareigybes. 

Kaip pasikeis RP ir rezervatų spe-
cialistų darbas po pertvarkos? 

Po pertvarkos ST specialistų (ekologų-
biologų, kraštotvarkininkų) darbo pobūdis 
nesikeičia: labiau išgryninamos funkcijos, spe-
cialistai lieka dirbti toje pačioje saugomoje teri-
torijoje, kaip ir dabar. Keičiasi jų pavaldumas: 
jie tampa pavaldūs ne dabartinio regioninio 
parko ar rezervato direktoriui (tokių apskri-
tai nelieka), bet naujosios direkcijos Biologinės 
įvairovės skyriaus vadovui arba Kraštovaizdžio 
apsaugos skyriaus vadovui. Tai leidžia išlyginti 
darbo krūvį skirtingose saugomose teritorijo-
se, ypač esant kritiniams atvejams (padidėjus 
monitoringo apimtims, ligos, atostogų atveju). 
Tai sudaro galimybes tiesiogiai bendrauti su 
kolegomis, dirbančiais kitose saugomose te-
ritorijose, keistis patirtimi, kt. Bet svarbiau-

sia, tai leidžia atsisakyti nebūdingų funkcijų: 
viešųjų pirkimų vykdymo, raštvedybos ar kitų 
biurokratinių funkcijų.

Daugiau pasikeitimų laukia finansininkų, 
nes jų skaičius naujoje direkcijoje bus gerokai 
mažesnis, nei dabar. Tie, kurie neturės ga-
limybės dirbti analogiškose pareigose kaip 
šiuo metu, turi galimybę rinktis projektų ko-
ordinatoriaus, viešųjų pirkimų ar personalo 
specialisto, kitą pareigybę. Siekiama sudaryti 
tokią galimybę persikvalifikuoti norintiems.

Ar nesumažės saugomų teritorijų ir 
jose esančių vertybių apsauga?

Nesumažės. Naujose direkcijose lieka 
dirbti prevencijos specialistai (reindžeriai), ku-
rie vykdys prevencinę, šviečiamąją veiklą. Jie 
bendraus su vietos gyventojais, atvykstančiais 
lankytojais, taip pat vykdys prevencinę veiklą 
apsaugos ir naudojimo tvarkos pažeidimams 
išvengti, fiksuos pažeidimus, informuos Ap-
linkos apsaugos departamentą ir kitas ins-
titucijas dėl pažeidimų. 

Prevencijos specialistai (reindžeriai) 
teiks informaciją ir konsultuos žemės savi-
ninkus, valdytojus, kitus fizinius ir juridinius 
asmenis saugomų teritorijų apsaugos ir tvar-
kymo klausimais. 

Ar bus atsisakyta direkcijų funkcijų 
kultūros, paveldo puoselėjimo srityse?

Ne, nebus atsisakoma. Naujose direkci-
jose dirbs kultūrologai, kurie bus atsakingi už 
nematerialų kultūros paveldą, nekilnojamąjį 
kultūros paveldą, tautosakos monitoringą, už 
lankytojų aptarnavimą. Kultūrologai tvar-
kys, sistemins, saugos ir skleis žinias apie ne-
materialų kultūros paveldą ir jo apsaugą, or-
ganizuos su kultūros paveldu supažindinančius 
renginius, leis kultūros paveldą ir jo apsaugą 
populiarinančius informacinius leidinius, kt. 

Kaip vyks bendradarbiavimas su sa-
vivaldybėmis dėl konkrečios saugomos 
teritorijos puoselėjimo?

Reorganizavus regioninių parkų ir re-
zervatų direkcijas, esamuose jų lankytojų 
centruose liks dirbti atitinkamų regioninių 
parkų ir rezervatų darbuotojų grupės, skir-
tos tiesioginiam darbui su šiomis teritori-
jomis, jų gyventojais ir lankytojais, taip pat 
ryšiams su vietos savivaldybėmis, kitomis 
institucijomis, nevyriausybinėmis ir kitomis 
organizacijomis palaikyti. 

Bendradarbiavimą papildomai sustiprins 
naujai steigiamos projektų koordinatorių, 
teisininkų, viešųjų ryšių, viešųjų pirkimų, 

IT ir kitų specialistų pareigybės, svar-
bios kokybiškam projektų ir kitų veiklų 
įgyvendinimui. Administracinių sprendimų 
kokybės gerinimui, jų priėmimo terminų 
sutrumpinimui taip pat bus pasitelkiamas 
didesnis skaičius specializuotos kvalifikaci-
jos darbuotojų, kuriami atitinkami Kraš-
tovaizdžio apsaugos ir Biologinės įvairovės 
apsaugos skyriai, kuriuose bus užtikrintas 
specialistų tarpusavio bendradarbiavimas, pa-
vadavimas, kvalifikacija pagrįstas sprendimų 
priėmimas, taip pat prisidėsiantys prie di-
desnio direkcijų veiklos efektyvumo, spren-
dimų operatyvumo ir kokybės. 

Numatomi direkcijų reorganizavimo 
sprendimai nekeis bendradarbiavimo su savi-
valdybėmis sąlygų, tik jas pagerins. Pokyčiai, 
kurie būtų nepalankūs savivaldybėms, ne-
numatomi ir finansavimo srityje – naujose 
direkcijose bus užtikrinta galimybė skirti 
paramą, vykdyti įvairius projektus, susiju-
sius su konkrečia saugoma teritorija ar jos 
dalimi, esančia konkrečioje savivaldybėje. 
Taip pat toliau bus vykdoma jungtinių tarybų 
veikla, susijusi su konkrečiomis saugomomis 
teritorijomis. Bus tęsiami ir jau šiuo metu 
direkcijų vykdomi projektai, kadangi visas 
reorganizuojamų direkcijų teises ir pareigas 
perims naujai sukurtos direkcijos.

Ar nebus uždaromi lankytojų cent-
rai, gamtos mokyklos?

Saugomų teritorijų lankytojų centrai bei 
gamtos mokyklos dirs ir toliau, vykdys edu-
kacijas ir gamtosauginius renginius. 

Ar sujungus direkcijas nesumažės 
paslaugų prieinamumas piliečiams?

Sujungus direkcijas, jų administracijos 
nebus telkiamos viename geografiniame 
taške – darbuotojai dirbs esamose saugomų 
teritorijų lankytojų centrų patalpose, o nau-
jos direkcijos buveinė bus daugiau jos regis-
tracijos vieta ir galimai kai kurių pagrindinių 
direkcijos valdymo funkcijų atlikimo vieta. 

Administracinius sprendimus priimantys, 
asmenis informuojantys ir konsultuojantys, 
lankytojus aptarnaujantys, su savivaldybėmis 
ir vietos bendruomenėmis dirbantys darbuo-
tojai išliks esamose vietose, tad atstumas iki 
jų nedidės, paslaugų prieinamumas nemažės, 
o įvykdžius numatytas pertvarkos priemones 
(padidinus specialistų skaičių, užtikrinus jų 
specializaciją, tarpusavio bendradarbiavimo, 
pavadavimo galimybes ir kt.), didės priimamų 
sprendimų kokybė ir operatyvumas. 

VSTT inf. 

SaUgoMoS TeRIToRIjoS
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Latvijos miško savininkų 
vizitas Lietuvoje 
dr. ValDa guDynaiTė-FranckeVičienė, dr. kšišToF goDVoD

Svečių vizitas buvo trumpas, tačiau in-
tensyvus ir informatyvus. Pirmiausia, išvykos 
dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos miš-
kų politika bei pagrindiniais faktais apie 
miškininkystę mūsų šalyje (miškingumas, 
miško valdymas, vyraujančios medžių rūšys, 
augavietės, kirtimo amžius). Paskaitos, kurią 
skaitė VDU ŽŪA docentas dr. Kšištof God-
vod, metu svečiai susipažino su pagrindiniais 
įstatymais, reglamentuojančiais miškų ūkio 
veiklą, miško atkūrimo srityje bei ekologi-
niais ir gamtosauginiais aspektais, lemiančiais 
miškų atkūrimo būdo pasirinkimą, želdinių 
įveisimo technika ir apsauga. 

Išvykų į mišką metu svečiai iš Latvi-
jos buvo supažindinti su skirtingais miško 
kirtimo būdais, diskutuota apie jų įtaką 
miško atsikūrimui ir/ar atkūrimui. Diskusijų 

Balandžio 5-7 dienomis Lietuvoje lankėsi privataus miško savininkai iš Latvijos. „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs“ (Latvijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba) kiekvienais metais miško savininkams organizuoja profesines išvykas 
į skirtingas Europos šalis, kurių tikslas susipažinti su vietinėmis miškininkavimo tradicijomis, aktualijomis, problemomis ir 
gerąja patirtimi. Pagrindinė vizito tema Lietuvoje – miško atkūrimas.

metu įvertinti Lietuvoje vykdomų kirtimų 
panašumai su panašiais kirtimais Latvijoje. 

Aplankyti įvairaus tankumo maumedžių 
bei pušų želdiniai, Prokazino serijos pušų 
želdiniai, hibridinės drebulės ir introdukuotų 
medžių rūšių medynai (balkaninės pušies, 
suktaspyglės pušies) bei sėklinės pagrindinių 
medžių rūšių plantacijos.

Didelio susidomėjimo sulaukė apsi-
lankymas Jurgitos ir Rimo Norų lazdyno 
riešutų ūkyje (Macijauskų k., Kauno r.) 
Ūkio šeimininkas papasakojo apie ūkio 
susikūrimo istoriją. Pasirodo „kaltininkės“ 
buvo bitės. Jau devintą dešimtmetį trunkanti 
Rimo Noraus šeimos bitininkystės istorija 
prasidėjo nuo senelių. Ryšį su bitutėms jis pa-
juto jau vaikystėje. Draugaudamas su bitėmis 
ir matydamas, kaip tėtis ir mama nuo pat 

ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens gyvena 
„bitelių ritmu“, jau tada mažasis bitininkas 
žinojo, kuo bus užaugęs. Vaikiškas smalsu-
mas, noras būti gamtoje ir ryšys su bitėmis 
tapo gyvenimo varikliu. Geram bitininkui 
ne paslaptis, kad pavasarį lazdynai turi 
daug daugiau žiedadulkių nei kiti augalai. 
Sumanius didinti bičių ūkį, gimė idėja pa-
tiems užsiauginti ir riešutų. Bitės ir riešutai 
– dvilypė sąjunga, per kurią gimė dar viena 
Norų šeimos veikla – lazdyno riešutų ir 
sodinukų dauginimas. 

Šiuo metu ūkio plotas siekia 16 ha, o 
plantacijoje auginamos 9 skirtingos lazdynų 
rūšys. 4 rūšys, labiausiai adaptavusios ir pa-
siteisinusios dėl gausaus derliaus: Cosford, 
Halės milžinai, Barselona ir Trapezunskij, 
dauginamos sodinukams. Su kitomis kol 
kas eksperimentuojama. 

Ūkio šeimininkai riešutus parduoda 
ne tik Lietuvoje, bet ir ES, UK, o sodinukų 
įsigyti atvyksta Latvijos, Estijos, Švedijos ir 
net Lenkijos ūkininkai. R. Norus svečius 
iš Latvijos supažindino su pagrindiniais 
lazdynų auginimo principais, metodiniais 
patarimais, paminėjo padarytas klaidas dar-
bo pradžioje bei jų sprendimų būdais.  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarny-
boje (Akademija, Kėdainių r.) Miškininkystės 
paslaugų biuro specialistas Benas Švedas 
svečiams pristatė žemės ūkio konsultavimo 
ir miškininkystės paslaugas, papasakojo apie 
ES paramą privatiems miško savininkams. 
Miškininkai aktyviai diskutavo apie Lie-
tuvos ir Latvijos miškininkystės situaciją, 
teisinį reglamentavimą, skirtumus, su kokiais 
iššūkiais susiduria privatūs miško savininkai 
prižiūrėdami savo valdas.  

Juozas Girinas latvius supažindino su 
Lietuvos tūkstantmečio ąžuolyno veisimo 
ypatumais Kėdainių rajone. Susitikimo 

Dr. Kšištof Godvod (antras iš dešinės) pasakojo apie pušies žėlimą
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metu taip pat buvo aptartos paprastojo 
ąžuolo želdinimo perspektyvos Lietuvoje, 
želdinių apsauga nuo miško kenkėjų ir ligų, 
medienos panaudojimas, užsienio patirtis. 
Aplankyta 2008 metais įveista hibridinės 
drebulės plantacija. Nors Latvijoje  drebulių 
ir karklų hibridų plantacijų veisimas turi 
gilesnes tradicijas, tačiau Juozo Girino 
įžvalgos ir patirtis neabejotinai suteikė 
svečiams naujų žinių. 

Panevėžyje buvo aplankytas moderniau-
sias Lietuvoje Valstybinių miškų urėdijos 
miško sodmenų išauginimo kompleksas, 
kai kuriais technologiniais sprendimais 
lenkiantis net aplinkinių šalių medelynus 

– miško sodmenys išauginami naudojant 
moderniausias išteklius tausojančias tech-
nologijas. Konteinerinis sodmenų išaugi-
nimas yra žymiai našesnis už įprastą ir 
leidžia bent dvigubai sutrumpinti miško 
sodmenų augimo laiką, užtikrina geresnę 
sodinukų kokybę, padidina jų prigijimo pro-
centą miške. Medelyno vadovas Egidijus 
Kaluina aprodė teritoriją, sėklų paruošimo, 
sėjimo, vaškavimo linijas, sodmenų ir sėklų 
šaldytuvus, konteinerinių sodmenų rūšia-
vimo liniją, ąžuolo gilių termoterapijos liniją, 
šiltnamius ir kt., supažindino su pagrin-
diniais miško sodmenų išauginimo etapais. 
Daugybė darbų medelyne yra pilnai auto-

matizuoti, kas leidžia išauginti kelis kartus 
daugiau sodmenų bei jais aprūpinti ne tik 
Lietuvą, bet ir eksportuoti į užsienį. 

Vizito metu taip pat buvo aplankytas 
Dubravos arboretumas bei apyrubė, Pašilių 
stumbrynas, Gintaro Kiko šilauogių ir med-
lievų ūkis, susipažinta su Lietuvos agra-
rinių ir miškų mokslo centro Miškų insti-
tuto bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos veikla. 

Latvijos privačių miško savininkų 
profesinę išvyką Lietuvoje organizavo ir 
kuravo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos docentė dr. Valda Gudynaitė-
Franckevičienė. 

Rimas Norus aiškino apie lazdynų dauginimą Rimo Noraus lazdynų ūkis

VMU Panevėžio RP medelyno vadovas E. Kaluina papasakojo 
apie ąžuolo gilių paruošimą sėjai

Latvių delegacija su dr. K. Godvod ir dr. V.Gudynaite-Franckevičiene 
VMU Kazlų Rūdos RP miškuose
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„Tai galimybė visam miškų ir biokuro 
sektoriui, nes miškuose potencialo turime net 
daugiau nei galime panaudoti”,–  konferen-
cijos sveikinimo kalboje pažymėjo  Aplinkos 
ministerijos Miškų politikos grupės vadovas 
dr. Nerijus Kupstaitis, o energetinės krizės aki-
vaizdoje atitinkamoms institucijoms ir vers-
lui rasti tinkamiausius bendrus sprendimus 
linkėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 
prezidentas Vytautas Stasiūnas bei Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos generalinis di-
rektorius Ričardas Sartatavičius. 

Renginio dalyviai išklausė  Europos bioma-
sės energetikos asociacijos „Bioenergy Europe“ 
generalinio sekretoriaus Jean-Marc Jossart, 
KMAIK miškininkystės katedros vedėjo, do-
cento dr. Albino Tebėros, „Baltpool“ preky-
bos skyriaus vadovo Vaidoto Jonučio, LMS 
prezidento Aido Pivoriūno, Lietuvos biomasės 
energetikos asociacijos LITBIOMA prezi-
dento Mariaus Valukyno pranešimus bei ak-
tyviai diskutavo, kaip geriau panaudoti gausius 
biomasės išteklius, užtikrinti tvarumą nedidi-
nant kirtimo apimčių, kaip valstybė turėtų ska-
tinti vietinio žemesnės kokybės biokuro (SM3) 
naudojimą šilumos gamybai, koks turėtų būti  

Palankus metas plėtoti biokuro sektorių
Tinklalapio www.miskininkas.eu kartu su Lietuvos biomasės ener-

getikos asociacija (LITBIOMA) balandžio 28 d. miško apsuptyje šalia 
Druskininkų surengtoje konferencijoje ir parodoje „Tvari biomasės 
energetika 2022” konstatuota, kad šiandieninė situacija dėl Rusijos 
karo Ukrainoje bei dėl drastiškai brangstančių energijos išteklių yra 
palanki toliau tvariai plėtoti Lietuvoje biokuro sektorių. 

biokuro gamintojų ir šilumos tiekimo įmonių 
bendradarbiavimas bei Aplinkos ir Energetikos 
ministerijų politika dėl bioenergijos plėtros.

LITBIOMA prezidentas Marius Valukynas 
atkreipė dėmesį, kad  valstybė, skatindama al-
ternatyvios energijos gamybą, prioritetą turėtų 
teikti  biomasei, o po to saulei ir vėjui, nes būtent 
biomasė gali tiekti energiją nepriklausomai nuo 
oro sąlygų. Jis paragino Aplinkos ministeriją 
parengti studiją, kuri aiškiai atsakytų, kokius 
kiekius, esant 30 proc. miško kirtimo liekanų 
bendrame kuro balanse, turėtų pagaminti 
Valstybinių miškų urėdija bei atitinkamai 
sunaudotų  šilumos tiekėjai. SM3 biomasės 
vartojimas, anot jo, turi būti garantuotas, be to, 
ten, kur miškų daugiausia, biokuras turi būti 
ir pigiausias. Dabar Pietų Lietuvoje net trys 
miestai – Varėna, Druskininkai, Lazdijai – už 
jį mokėjo brangiausiai, nors yra tarp miškų. 
„Situacija unikali, o atsakymas labai paprastas. 
Iš pušynų malkinės medienos labai nedaug, o 
jie juos kūrena kaip malkinę medieną, naudoja 
aukštos kokybės biomasę, nors prastesnę galėjo 
pirkti pigiau. Taip neturėtų būti”,– akcentavo 
LITBIOMA prezidentas.

miskininkas.eu inf.

Konferenciją pradėjo LITBIOMA prezidentas M. Valukynas

Diskusijų metu – dr. A. Tebėra 
ir LITBIOMA direktorė V. Baturo

Pranešimą skaito „Baltpool“ 
prekybos skyr. vadovas V. Jonutis
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Horizontaliai: 7. Retakeris, daugiametis, apie 20-50 cm aukščio varpinis 
augalas, kurio augalo varputės kabo nulinkusios. 8. Medis ar krūmas liaunomis 
šakomis, pailgais lapais. 9. Anksti pavasarį pražįstantis miškų augalas, žiedai gali būti 
ir balti, ir geltoni. 11.  Pupinių šeimos labai dažnas vasaros pievų ir pašarinis augalas. 
12.  Daugiametis, 5-20 cm aukščio, augalas su rudu mėsingu šakniastiebiu. 15. Dau-
giametis, plintantis šakniasstiebiais, būdingo kvapo drėgnų vietų žolinis augalas. 18. 
Plūdeninių šeimos augalai, kurių šaknys siūliškos, galuose turi šalmelį, jomis augalas 
išlaiko lygsvarą. 19. Sausamedinių šeimos du kartus per metus žydintis krūmas, ver-
tinamas dėl žiedų ryškumo ir gausaus žydėjimo. 20. Tipiškas lietuvio kiemo augalas, 
gausiai žydintis rudenį. 21. Graikų mitologijos veikėjas, vyriškojo grožio simbolis ir 
vėdryninių  šeimos daugiametis augalas tuo pačiu vardu. 24. Šakninės pinties ki-
tas pavadinimas. 26. Salierinių šeimos augalas, kurio sėklas išnešioja gyvūnai. 27. 
Lūpažiedžių šeimos nemalonaus kvapo augalas. 31. Vaistinis, dekoratyvus, medin-
gas notrelinių šeimos augalas dar vadinamas prietvaro žole, kaklažole. 33. Dvimetis 
augalas, apaugęs šiurkščiais plaukeliais, su ilga juosva šaknimi. 34. Nedidelis vandens 
kiekis. 35. Uolaskėlių šeimos daugiametis, 5-20 cm aukščio žolinis, pavasarinis auga-
las. 36. Vėdryninių šeimos vienmetis arba dvimetis, 2-20 cm aukščio žolinis augalas, 
kurio vaisiai – triskiaučiai, mažyčiai riešutėliai su trumpu snapeliu.

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. Dekoratyvinis 30-50 cm aukščio augalas, kurio 
lapai plunksniškai suskaldyti į linijiškas skilteles, o vainiklapiai gel-
toni su oranžiniu pamatu. 2. Viržinių šeimos nedidelis krūmelis. 3. 
Erikinių šeimos vasaržalis, maistinis, vaistinis, medingas uogakrūmis. 
4. Gluosninių augalų šeimos daugiametis medis ar krūmas. 5. Auga-
las, turintis dygliuotus arba dygliškai šeriuotus lapus ir aukštą šakotą 
arba sutrumpėjusį stiebą. 6. Ankstyvieji, vienmečiai nereiklūs dirvai 
augalai. 10. „Vanago“ gėlė. 13. Augalas pavasario šauklys – sulapoja 
vienas pirmųjų. 14. Dviragės leukonijos, labai kvepiančios naktį, 
kitas pavadinimas. 16. Daugiametis, 60–150 cm aukščio žolinis au-
galas, kurį romėnai naudojo kaip brangų afrodiziaką. 17. 1–15 mm 
skersmens augalas smarkiai redukuotais plokščiais arba pūslelės 
pavidalo stiebais. 22. Miglinių šeimos augalas, kurio varputės yra 
su trumpais koteliais. 23. Vienas ankstyviausių pavasarinių augalų, 
dar vadinamas žibute, žibuole. 25. Pintaininių  šeimos grybas. 28. 
Lapsamanių šeimos žalioji samana. 29. Erškėtinių šeimos puskrūmis 
su dvimečiais stiebais. 30. Aliejinis, pašarinis augalas didžiuliais, 
žaliais, apvaliai skiautėtais lapais. 32. Gvazdikinių šeimos augalas, 
vienametė, dažnai žiemkentė žolė.
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. Nr. 3, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Varnėnas. 2. Einis. 3. Lututė. 4. Gegūnė. 5. Ūdros. 6. Skarenis. 10. Peslys. 13. Čimčiakas. 14. Griciukas. 16. Rietena. 17. Tikutis. 22. Duonis. 23. Artvenis. 25. Svilikas. 

28. Varnas. 29. Starta. 30. Dailė. 32. Pemza. Horizontaliai: 7. Lakišius. 8. Pelėdikė. 9. Antis. 11. Notra. 12. Striepsnė. 15. Gailis. 18. Erelis. 19. Čivylis. 20. Ligutė. 21. Suopis. 24. Anturis. 
26. Kragas. 27. Garšva. 31. Ratainytė. 33. Kežas. 34. Medis. 35. Kirlikas. 36. Strazdas. 
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Vienas lankomiausių objektų – sostinėje esantys tradicinės architektūros balkonėliai

Sveiki sulaukę 
dar vieno pavasario. 
Rimtai ir su humoru

Eglė guimEra

aTRadIMaI

Pasirodysiu greičiausiai nepopuliari, cituodama rusiškus mul-
tiplikacinius filmus. Tačiau ką čia beslėpsi, užaugau aš ir visa 
mano karta ne tik ant sovietinės švietimo sistemos pagrindo, 

bet ir su rusiškos animacijos filmais kaip Pilkakaklė, Ivanuška kvaile-
lis, Na, palauk ar Kapitono Vrungelio nuotykiai. Pastarojoje istori-
joje buvo toks laivas, kuris nuo prigimties vadinosi Pobeda, lietuviškai 
būtų Pergalė. Bet vėliau, nuotykių sūkuryje per audrą, nukritusios dvi 
pirmosios raidės jį pervadino Beda. Na, kai bėda, tai ir bėda. O kaip 
jachtą pavadinsi, taip ji ir nuplauks, sako gili išmintis. 

Beje, ispanai, kaip ir Kanarų salų gyventojai, per daug nesirūpina 
geografinių bei istorinių žinių lygiu ar tikslumu. Dažnam jų mes, lie-
tuviai, esame rusai. Sovietiniai žmonės. Na, jei ne tas pats didžiosios 
tėvynės kūnas, tai labai artima jo dalis. Ir ne tik ispanams. Labai dažnai 
į sodybą atvykstantiems turistams tenka pasakoti ne tik apie penkis 
šimtmečius menančios sodybos istoriją, La Palmos gamtos grožį, ug-
nikalnius, bet ir apie Lietuvos unikalumą, gilias šaknis, tradicijas, kalbą, 
miškus, žmones. Ir kad mes lietuviai – atskira tauta. 

Mūsų istorijoje iš tolo šviečiantis geležinės uždangos laikmetis pa-
liko didelį istorinį pėdsaką Europos atmintyje. Po nepriklausomybės 
atkūrimo mus geriausiai prisimena tik islandai, kurie šiemet taip pat 
gausiai lankė La Palmoje besiveržiantį ugnikalnį. 

O apie didžiąją rusakalbę sąjungą atsiminimų daug. Net ryšių 
su Ispanija nemažai. Pilietinis karas Ispanijoje (1936–1939 m.) bai-
gėsi respublikonų pralaimėjimu bei generolo Francisko Franko dik-
tatūros, kuri truko iki 1975 m., įsigalėjimu. 

Šiame kare respublikonus palaikė Stalinas, o frankistus – Hitleris 
ir Musolinis. Stalininės Rusijos sprendimas padėti respublikinei Ispani-
jai buvo pragmatinis. Per penkis šimtus tonų Ispanijos centrinio banko 
aukso 1936 m. rudenį buvo išsiųsta į Odesą. Čia auksas perkrautas į 
specialų traukinį ir su sustiprinta apsauga atvežtas į Maskvą. Ispanijos 
vyriausybė 1956 m. pareikalavo grąžinti auksą, tačiau gavo neigiamą 
atsakymą. Be to, buvo pareikšta, kad Ispanija liko skolinga Rusijai 50 
mln. JAV dolerių. Amžininkai atsimena šią istoriją kaip Maskvos auksą. 

Dar vienas įdomus dalykas. Ispanijos karo pradžios sukilimai 
įvyko ispaniškajame Maroke, po to persikėlė į Kanarus, o tik iš ten į 
žemyninę Ispaniją. Nežinau, sutapimas ar ne, tačiau Fuerteventūros 
saloje, gražiojoje baltų ilgų paplūdimių Kofetėje (ispan. Cofete), 
gamtiškai inkorporuoti į kalnų peizažą, stūkso Vinterio rūmai. Tai 

turėjo būti Hitlerio laimingos ir ramios pensijos vieta, į kurią, beje, jis 
taip niekada neatvyko. 

Grįžtu prie ten, kur pradėjau. Man, kaip ir visiems besirūpinantiems 
savo asmeniniu gyvenimo laivo kursu, svarbu ir klimatas, ir marios, 
ir laivo pavadinimas. Šiuo atveju aš savo asmenines bures įvardinau 
Pusiausvyra. Gal skamba ne taip ambicingai, bet jūrlige susergu vis 
rečiau. Žiūrėk, vieną dieną, bus visai malonu plaukti po šia vėliava. 

Tokiu lyriškai filosofišku įvadu įplaukiame į šios dienos vandenis. 
Kartą savo socialinių tinklų paskyroje parašiau straipsnelį apie vidinę 
ramybę. Laikmetis toks, nelengva ją išlaikyti. Dar tik tik nuginkluota 
pasaulinė epidemija, su kuria po šiai dienai visiškai neaišku kas svei-
kiau – susirgti pasiskiepijus ar visgi ne, nė nespėjus atsipūsti ar sudaužti 
pergalės šampano taures už išgyvenimą bei laisvę po kone trijų metų po 
kauke, kai pasibeldė karas. Taigi ją, vidinę ramybę, kaip valerijono lašus, 
validolio tabletes ar šventintą žvakę, būtina laikyti šalia. O dar geriau 
– viduje. Tačiau kai parašiau apie ją, apie vidinę ramybę – gavau piktų 
laiškų. Nuo rimtų bei išsilavinusių žmonių. Sako: ne ten žiūri. Negražu 
ir neteisinga dabar žiūrėti į ramybę. Nuo tokių žodžių net mano laivo 
pavadinime Pusiausvyra atsikabino raidės ir liko tik Svyra. Tuomet 
klausiu – o kur patartumėte žiūrėti? 

Prikabinusi atgal savo gyvenimo laivo pavadinimą, pasvėrusi 
savo vidinės ramybės ginkluotę, radau sunkiasvorį argumentą – aš 

Ugnikalnis - lankomiausias La Palmos 
objektas didžiąją savaitę
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žiūrėsiu į taiką. Net jeigu ji bus labai maža ir neturės aiškios tautybės 
ar spalvų, aš ją akimis rasiu minioje ir nenustosiu į ją žiūrėti. 

Šventų Velykų laikotarpis, beje, kaip ir Kalėdų, tai – metas, kai 
žmonės nori nenori, tačiau peržvelgia savo vertybes, atsimena bažnyčios 
norų sąrašą, pasitinka gimusį ar prisikėlusį pasaulio gelbėtoją Kristų, 
peržiūri ką tempia savo gyvenimo laive ir išmeta šiukšles, pasišneka kaip 
pasikeitė ar išsigimė pasaulis. Kai kas net išsivaduoja iš širdį bei skrandį 
graužiančių kaltės, pykčio ar neapykantos jausmų. 

Šventos Velykos Kanarų salose, kaip ir visoje Ispanijoje, šven-
čiamos kitaip nei Lietuvoje. Čia nėra margučių dažymo tradicijos, 
nesureikšminamas sekmadienis. Tai tik bažnytinė šventė su savais 
kanonais. La Palmoje net žodis Velykos retai vartojamas. Visas dėmesys 
skiriamas Šventajai savaitei. Tai visuotinis atostogų metas, o Velykų 
sekmadienis – paskutinė atostogų diena. 

Šiuo metu į salas suvažiuoja kone pusę žemyninės Ispanijos. 
Pačioje mažutėje La Palmoje turistų privažiuoja du kartus daugiau nei 
pačių gyventojų. Vietiniams, aišku, pats darbymetis – juk kažkas turi 
juos aptarnauti. Tačiau net neatostogaujantys palmerai ketvirtadienį 
ima švęsti: viskas uždaryta – nuo supermarketo iki pašto.

Ispaniškosios Šventosios savaitės tradicijos išties įspūdingos. Po 
pandemijos jos dar neatsigavo, tad papasakosiu šiek tiek iš atminties, 
kaip buvo iki to. Tai įspūdingos naktinės procesijos sostinės Santa Cruz 
de La Palma gatvėse. Visi bažnyčiose „gyvenantys“ šventieji, vienaip ar 
kitaip susiję su istoriniais Kristaus gyvenimo įvykiais, su pjedestalais 
išnešami į gatves. Ilgos procesijos, lydimos graudulingos muzikos, 
grėsmingų būgnų, teatrališkai susirūpinusių veidų bei gausiomis žvakių 
spingsulėmis lėtai keliauja sostinės gatvėmis. Jos net nekeliauja, jos plau-
kia, ritmiškai linguoja gatve. Žingsnis į žingsnį, taktas į taktą. Rodosi, 
net žvakės linguoja drauge su dramatiška būgnų muzika.

Teko stebėti Šaltojo akmens Kristaus procesiją. Įspūdis tikrai stip-
rus ir įsimintinas ilgam! Buvo dešimta valanda vakaro. Tamsu. Sostinės 
aikštėje būriavosi minia žmonių, raudonomis mantijomis ir kapišonais 
pasidabinusi po keturis ar šešis lygiavosi procesijos palyda. Čia pat rikia-
vosi orkestras, būgnininkai, būrys tikinčiųjų buvo kojas susirakinę galin-
gomis grandinėmis, kiti – ant nugarų atsinešę sunkiausius kryžius čia 
pat juos virvėmis tvirtino ant ištiestų rankų. Sąnarius suskaudo vien tik 
žvegiant į šią teatralizuotą egzekuciją. Sugriaudėjus būgnams ir plačiai 
atsivėrus bažnyčios vartams, lydimas judančios gausios žvakių šviesos, 
pasirodė ant šalto akmens sėdintis kruvinas Kristus... Didžiulį pjedestalą 
nešantys patarnautojai vilkėjo specialiomis, budelius primenančiomis 
mantijomis. Priekyje Kristaus, ant barchatinės pagalvėlės, kaip artefaktas, 
buvo nešamas metalinis blizgantis erškėčių vainikas. Iš dangaus žvelgė 
pilnatis. Kaip kokiame Holivudo filme! Nori nenori iš atminties išlindo 
sudegusi Paryžiaus katedra... Žmonių veiduose maišėsi liūdesys, didžiulis 
kaltės jausmas, gedulas ir būsimasis aleliuja. 

Kaži, o ką pasakytų pats Kristus, jei mus tokius užtiktų? Turbūt 
ir mato... ir nori dar kartą numirti, kad mes išmoktume gyventi. Kad 
išmoktume džiaugtis ne tik Velykų rytą, bet kad džiaugsmingi pra-
bustume kiekvieną rytą! Kad būtume atviri ir tikri ne tik per šven-
tąsias mišias, bet liktume tokie po jų. Kad nebijotume vienas kitam 
palinkėti ramybės net tuomet, kai kažkuriame krašte išsiveržė ug-
nikalnis ar įsiplieskė karas. 

Su visa pagarba bažnyčios tarnams, visgi man asmeniškai Velykų 
prasmė labiausiai juntama gamtoje. Paukščiai traukia gražiausių 
savo dainų partitūras, pusto ryškiausias plunksnas ir vienas priešais 
kitą demonstruoja gražiausius poravimosi šokius. Šokdinamos vėjų, 
plaunamos lietų ar bučiuojamos saulės spindulių linguoja gėlės. 

Žemė pati ragina sėti, sodinti, nes tai, kas bus įdėta, bus ir padau-
ginta. Ramybės sėkla užaugs į ramybės derlių, meilės sėkla – į meilę. 

Pavasaris net Afrikoje yra pavasaris. Net amžinojo pavasario salo-
je La Palmoje jis turi tik jam būdingus garsus ir spalvas. Žydinčiuose 
mangų, apelsinų bei avokadų soduose dūzgia bitės, senuose sodybų 
medžiuose lizdus suka strazdai, aukščiausiose kalnų viršūnėse stie-
bus į dangų kelia ir žydėjimui ruošiasi Tajinastės. O Sostinės Santa 
Kruz de La Palma krantinėje esančiuose balkonėliuose, kurie yra 
tradicinės architektūros paveldas, žydi įvairiaspalvės gėlės.

Kai apsidairai aplinkui ir pamatai kiek daug grožio, taika atrodo 
daug didesnė ir tikresnė. Gal ji bent dalimi priklauso nuo mūsų pačių 
vidinės taikos? Labai tikiuosi ir linkiu. 

Velykinės procesijos akimirka Santa Kruz de La Palma gatvėje

Procesijos metu patarnautojai vilki specialias, budelius primenančias mantijas
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Povilas
Vitkauskas
1946 07 06 – 2022 04 03

Sunkių ligų iškankintas, eidamas 76-sius metus balandžio 
3-sios naktį mirė darbštus miškininkas POVILAS VITKAUSKAS. 
Povilas kilęs iš Pasvalio krašto Daujėnų apylinkių Pulciniškio 
kaimo ūkininko Petro šeimos. Mokėsi Daujėnų ir Pasvalio 
vidurinėse mokyklose. Patarus dėdei miškininkystės mokslus 
baigusio dirvotyros prof. Broniui Baginskui, įstojo į Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, kurį baigė 1970 m. 
Diplomuotas miškų inžinierius grįžo į gimtąjį kraštą ir įsidarbino 
girininko padėjėju Pumpėnų girininkijoje. 1972 m. atvyko į Gi-
rionis ir pradėjo dirbti Miškų institute vyresniuoju laborantu. 
Po metų buvo paskirtas jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 
1973 m. studijavo Maskvoje vadovaujančių darbuotojų kursuo-
se, o 1976 m. baigė LŽŪA dirvotyros specialybės aspirantūrą. 
Nuo 1978 m. Miškų institute dirbo mokslo atsiekimų diegimo į 
miškininkystę ir patentinio darbo grupės vadovu. Jam vadovau-
jant Institute įforminta 30 išradimų paraiškų, gauti 25 išradimų 
liudijimai, sukauptas gausus patentinės literatūros fondas. Dirb-
damas Institute, Povilas išradybos ir dirvožemio klausimais 

paskelbė spaudoje 15 straipsnių. Perspėdavo kolegas, kad šie atsakingai 
rašytų mokslinius straipsnius, nes greitai kompiuteriai, „palygindami“ 
to paties autoriaus skirtingas publikacijas, galės lengvai atskleisti ne-
tikslumus ir prieštaravimus bei plagijavimus.

Nuo 1992 m. darbavosi Kauno m. savivaldybės Želdinių skyriuje, o 
nuo 1999 iki 2011 m. nuoširdžiai, kūrybingai ir vaisingai dirbo vyriau-
siuoju ekologu Kauno marių regioniniame parke. Čia išsipildė vaikystės 
svajonė klajoti po žolynus, pievas ir miškus. Povilas buvo labai pasta-
bus, nemėgo „sėdėti prie popierių“, o vaikščiojo ir atradinėjo parko 
vertybes. Bemaž kasdien pasinerdavo į gamtos karalystę ieškodamas 
senolių medžių, neįprastose vietose atrasdamas retus į Raudonąją knygą 
įrašytus augalus, grybus ir gyvūnus, stebėdamas vandens ir vėjo ardo-
mus Kauno marių krantus, iš jų trykštančius šaltinius. 

Povilo įžvalgumo dėka pažintiniame Žiegždrių geologiniame take 
lankytojai gali pamatyti Kalniškių konglomeratą, kuriame natūraliai 
susicementavusio smėlio, žvirgždo, gargždo ir riedulių darinyje for-
muojasi vieninteliai Lietuvoje stalaktitai. Labai lankomas yra ir edu-
kacinis Pakalniškių pažintinis takas, kuris vingiuoja Girionių eroziniu 
kalvynu. Kauno marių vaizdingoje pietrytinėje pakrantėje einant nuo 
Pakalniškių piliakalnio Vaišvydavoje į Girionis, galima pasigrožėti relje-
fo įvairove, rasti tufų – šaltiniuose susidariusių nuosėdinių uolienų. Šio 
tako savitumą ir reikšmingumą taip pat numatė Povilas.

Beribėmis savo žiniomis Povilas stebino ir dalinosi ne tik su ko-
legomis, daugeliui kurių jis buvo mokytojas, vedlys, gamtos „guru“. 
Pirmieji Gamtos mokyklos lankytojai dar iki dabar atsimena jo vestas 
pamokas apie augalus, grybus, paukščius, įdomius geologinius darinius. 
Apie Kauno marių gamtinės aplinkos paslaptingą grožį dažnai skelb-
davo išraiškingus ir įdomius straipsnius dienraštyje „Kauno diena“, 
miškininkų žurnale „Mūsų girios“, kituose leidiniuose.

Povilas buvo šeimos žmogus. Drauge su žmona Marija užaugino 
veržlius ir kūrybingus vaikus – vyriausiąją dukrą Jolitą, dvynius Kristiną 
ir Donatą. Jis aktyviai dalyvavo Girionių bendruomenės veikloje.

Dėl skaudžios netekties nuoširdi užuojauta Povilo artimiesiems ir 
visiems jį pažinojusiems.

LAMMC Miškų instituto ir Kauno marių regioninio parko darbuotojai
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Iniciatyva 
MIŠKININKAMS ATMINTI

 
Gerbiami miškininkai, kolegos, bendraminčiai, būdami atsakingos ir 

reikalingos miškininko profesijos atstovais, atliekame kilnią misiją – puose-
lėjame mūsų Žemės gyvybės šaltinį, visų mūsų ramybės oazę – miškus. 

Deja, pastaruoju metu dažnai pasigendame deramos pagarbos miški-
ninkams, 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 (Kar-
mėlavos II k., Kauno r.) kiemelyje.

Antroji dalis – simbolinės miškininkų atminimo giraitės pasodini-
mas Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Karmė-
lavos girininkijoje.

Kaip ir bet kuriam projektui, šiai 
iniciatyvai įgyvendinti reikalingos lė-
šos. Preliminari numatomų veiklų są-
mata 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 gi-
raitės sodinimo.

Palaikantys šią iniciatyvą ir norin-
tys prisidėti prie jos įgyvendinimo 
kviečiami pervesti Jums priimtiną 
paramos sumą į KMAIK Alumni klu-
bo (įm. k. 305183900), sąskaitą Nr. 
LT987300010161424140. 

Mokėjimo paskirtyje nurodyti 
„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)
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Kas turėtų bijoti vilko?
tAdAs lAGinAuskAs, VDu Žūa Miškų ir ekologijos fakultetas

Pilkasis vilkas vaidina svarbų vaid-
menį laukinėje faunoje. Vilkas 
karaliauja mitybinės piramidės 

viršuje ir būtent šios rūšies populiacija daro 
tiesioginę įtaką kitoms gyvūnų rūšims. 
Iš esmės, vilkas neturi jokių konkurentų 
laukinėje Lietuvos gamtoje. Vienintelė lūšis 
galimai konkuruoja dėl maisto ir teritorijos, 
tačiau, dėl pakankamos grobio gausos bei kai 
kurių lūšies ekologinių ir elgsenos savybių, 
aštri konkurencija tarp šių rūšių neišryškėja. 
Tarsi ir savaime aišku, kad vilkų raciono 
pagrindą sudaro gyvūninės kilmės maistas. 
Tačiau, kas konkrečiai sudaro jo racioną? Ar 
ilgesnių laikotarpių bėgyje kito pilkojo vilko 
mitybos įpročiai? Ar skirtingoms gaujoms 
priklausantys vilkai minta skirtingai?

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės 
ūkio akademijos Medžioklėtyros laboratori-
jos mokslininkai kartu su studentais ėmėsi 
bendro darbo – ištirti vilkų mitybą, api-

mant kuo didesnę Lietuvos teritorijos dalį. 
2019–2021 metų laikotarpyje buvo renkami 
sumedžiotų vilkų skrandžiai ir vilkų išmatos 
(ekskrementai). Prie tyrimo taip pat prisidėjo 
medžiotojai bei miškininkai. Duomenų rin-
kimo laikotarpiu buvo prašoma išsaugoti 
sumedžioto vilko skrandį ar surastus ekskre-
mentus iki atvyks tyrėjai jų pasiimti. Dėka 
medžiotojų geranoriškumo mus pasiekė 52 
sumedžiotų vilkų skrandžiai iš skirtingų 
šalies regionų. Vilkų suėsto grobio įvairovę 
galima nustatyti ir pagal likučius randamus 
ekskrementuose, taigi šiam tyrimui dar buvo 
surinkti 94 ekskrementų pavyzdžiai. 

Visi sukaupti pavyzdžiai buvo anali-
zuojami Medžioklėtyros laboratorijoje. At-
liekant sumedžiotų vilkų skrandžių analizę, 
pirmiausiai jie buvo sveriami, taigi turėjome 
galimybę sužinoti, kiek vidutiniškai vilkai 
suėda grobio. Analizuojant skrandžių 
turinį, įvertinome, ar mitybiniam pasir-

inkimui turėjo įtakos vilko lytis, amžius, 
metų laikas, buvimas grupėje ar pavieniui. 
Atliekant ekskrementų turinio analizę, 
pirmiausia mėginius reikėjo gerai išdžiovinti 
(išdžiovinus ekskrementus, reikšmingai 
sumažėja jų kvapas) ir tik vėliau parsigabenti į 
laboratoriją. Vėliau mėginiai buvo atmirkomi 
ir plaunami per sietelį po tekančiu vandeniu 
kol visa suvirškinta masė pasišalina ir lieka tik 
ne iki galo suvirškintos grobio dalys (plaukai, 
kaulai, nagai, plunksnos ir pan.). Surinkti gro-
bio likučių pavyzdžiai vėliau buvo išdžiovinti 
ir identifikuoti, tiek pagal bendrus rūšims 
būdingus bruožus, tiek, esant būtinybei, ir 
mikroskopo pagalba.

Iš 52 sumedžiotų vilkų, 14 (26,9 proc.) 
iš jų skrandžiai buvo tušti. Daugiausiai 
svėręs skrandžio turinys buvo 1,857 kg, o 
vidutiniškai 0,490 kg. Pasitaikė, kad radinys 
nustebindavo ir daug mačiusius tyrinėtojus. 
Viename iš skrandžių buvo rasta galimai 
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šeško žandikaulio dalis, net 14 pelių bei 
virškinti dar nepradėta šuns koja ir ausis 
(1 pav.). Kaip matome iš nuotraukos grobis 
surytas labai dideliais kąsniais, kas įrodo 
ir 14 visiškai nesudraskytų ir nekramtytų 
pelių. Šis turinys buvo aptiktas vienų metų 
amžiaus vienišos vilko patelės skrandyje, 
kuri sirgo niežais.

Tyrimo, vykdyto 2019–2021 m., rezul-
tatai atskleidė, kiek pakitusią vilkų mitybą, 
lyginant su 2004–2011 m. ar su 1958–1959 
m. tyrimų laikotarpiais. Analizuojant 2004–
2011 metais surinktus pavyzdžius, buvo 
naudoti tokie patys metodai kaip ir šiame 
tyrime, todėl galima palyginti šių darbų re-
zultatus (2 pav.).

Dar 2004–2011 metais buvęs vienas 
svarbiausių maisto šaltinių – šernas, 2019–
2021 m. buvo aptinkamas dvigubai rečiau. 
Šerno likučių aptinkamumo dažnumas 
sumažėjo nuo 33 proc. iki 16,7 proc. Nėra 
jokių abejonių, kad tam įtakos turėjo 2014 m. 
šalyje pradėjęs plisti Afrikinis kiaulių maras. 
Kuomet šernų populiacija sumažėjo, jo vietą 
vilko racione turėjo pakeisti kiti laukiniai 
gyvūnai. Štai prieš 10 metų elniniai žvėrys 
sudarė didžiąją dalį vilko maisto, bet praėjus 
dešimtmečiui skaičiai dar išaugo – nuo 43,4  
proc. iki 51,8 proc. Pelinių graužikų likučių 
aptinkamumas padidėjo 2,5 karto, t. y. nuo 
4,4 proc. iki 10,6 proc. Skrandžiuose ir ek-
skrementuose randamų žolių ar lapų likučiai 
aptinkami 4 kartus dažniau (nuo 8,2 proc. 
iki 35,6 proc.), tačiau tai labiau priemaišos 
maiste nei tikrasis maisto šaltinis. Žolių ar 

1 pav. Vieno vilko skrandyje rasta šuns koja, ausis ir pelės

lapų pavyzdžiuose buvo aptinkama nors ir 
dažnai, bet labai nedideliais kiekiais. Bendrai 
būtų galima pastebėti, jog gana reikšmingai 
padidėjo (nuo 7,5 proc. iki 26,5 proc.) 
anksčiau rečiau medžiotų rūšių dalis vilko 
racione, t. y. vilkai dažniau susimedžioja 
naminį gyvulį, usūrinį šunį, paukštį ir pan. 
Palyginimui, 1958–1959 metais Lietuvoje 
gyveno negausi šernų populiacija, todėl jie 
sudarė tik nežymią dalį vilkų maiste (3,3 
proc.), o tuo laikotarpiu miškuose dažnai 
sutinkama stirna buvo įprastas vilkų grobis 
(27,6 proc.).

Kaip žinome Lietuvos teritorija pasižymi 
ne visai vienodomis gamtinėmis sąlygomis. 

Vienuose regionuose vyrauja dideli miškų 
masyvai, kituose atviri laukai ar tankiau 
žmonių apgyvendintos teritorijos. Sąlyginai 
nedidelėje šalyje skiriasi ir dirvožemio der-
lingumas, medynų rūšinė sudėtis; tai turi 
įtakos laukinės faunos pasiskirstymui šalies 
miškuose. Kyla klausimas, ar skirtinguose 
Lietuvos rajonuose pilkasis vilkas galimai 
medžioja skirtingus gyvūnus? Vilkai gy-
vena šeimomis, kurias sudaro vidutiniškai 
6–7 individai. Medžioklės metu jų nariai 
komandiniais veiksmais ne tik ieško gro-
bio, bet ir jį medžioja. Vyrauja nuomonė, 
kad vilkų gaujoms būdinga mitybinė spe-
cializacija. Atlikto tyrimo dėka, kuriame 
analizuoti miškuose rasti vilkų ekskre-
mentai, išsiaiškinta, ar skirtingose vilkų 
gaujose grobio pasirinkimo prioritetas 
irgi skiriasi. Iš visų turėtų pavyzdžių buvo 
atrinktos 3 vietovės, kuriose surinkta dau-
giausiai ekskrementų, siekiant kuo geriau 
atspindėti tose vietovėse gyvenančių gaujų 
racioną. Atrinktos vietovės: Bargailių miškas 
(Pašušvio girininkija, Radviliškio RP), Biržų 
giria (Tamošiūnų ir Spalviškių girininkijos, 
Biržų RP), Pankliškės miškas ir Didžioji giria 
(Plokščių girininkija, Šakių RP). Vilkų gaujos 
teritorija vidutiniškai užima apie 200 km², 
todėl galima manyti, kad mūsų atrinktose 
vietovėse gyvena po 1 gaują. Taigi kiekvieno-
je teritorijoje surinktų ekskrementų sudėtis 
atspindėjo, kuo maitinasi ten gyvenančios 
vilkų gaujos (3 pav.). Maisto likučių rūšinė 
sudėtis atskleidė, kaip dažnai konkrečia 
gyvūnų rūšimi maitinosi vilkai.

Pankliškės miško ir Didžiosios girios 
ekskrementuose rasti grobio likučiai buvo 

2 pav. Vilkų maisto šaltinių likučių aptinkamumo dažnumo palyginimas 
2004–2011 m. ir 2019–2021 m. tyrimų laikotarpiais
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mažiausiai įvairūs. Čia aptikta: briedžio, stir-
nos ir bebro plaukai ar kailio dalys. Briedžio 
jauniklių plaukų rasta dažniausiai ir tai 
sudarė 40 proc. Likusių – bebro ir stirnos, 
atitinkamai po 30 proc. 

Visai kitokia situacija pastebėta Biržų 
girioje, kur nustatyta didesnė grobio rūšinė 
įvairovė. Ten itin dažnai ekskrementuose 
rasta stirnos likučių. Jos likučiai buvo 64 

proc. visų ekskrementų. Kitų grobio rūšių 
dalis buvo ženkliai mažesnė: bebras (18,2 
proc. ekskrementų), taurusis elnias (18 proc.) 
ir šernas (18 proc.). Tiesa, gana didelę dalį 
užėmė kiti gyvūninės kilmės maisto likučiai 
(galvijai, peliniai graužikai). 

Tyrimas atskleidė, kad įvairiausiu maistu 
minta Bargailių miške gyvenantys vilkai. Čia 
didžiausią maisto šaltinių dalį (41,1 proc.) 

3 pav. Vilkų grobio pasirenkamumas skirtingose Lietuvos vietovėse

sudarė įvairiausi mažesni gyvūnai (usūriniai 
šunys, peliniai graužikai, avys, paukščiai ir 
pan.), kurie nepriklauso įprastai vilko maisto 
šaltinių grupei. Stirnos ir tauriojo elnio ap-
tikta atitinkamai 25 proc. ir 29 proc. tyrinėtų 
pavyzdžių. Itin retai rasta bebro likučių, ap-
tikta tik 8,3 proc. pavyzdžių. Šernų labai 
panašiai kaip ir Biržų girioje – 17 proc.

Lyginant vilkų mitybos tyrimus iš ke-
lių vienas nuo kito nutolusių laikotarpių, 
atskleidžiamas plėšrūno mitybos pokytis. 
Taigi pilkojo vilko mitybos tyrimus verta 
vėl ir vėl atnaujinti. Vilkas būdamas mi-
tybos grandinės viršūnėje daro tiesioginę 
įtaką kitų gyvūnų rūšinei sudėčiai ir gausai, 
o šie tyrimai atskleidžia, kurios gyvūnų 
rūšys patiria reikšmingiausią plėšrūnų 
poveikį bei kaip keičiasi vilkų mitybos 
įpročiai. Vienoms gyvūnų rūšims mažėjant 
jų vietą užima kitos. 

Tyrimai atskleidė, kad padidėjo naminių 
gyvulių likučių dalis randama vilkų ekskre-
mentuose ir skrandžiuose. Paaiškėjo, jog 
skirtingose gaujose šie plėšrūnai maitinasi 
taip pat skirtingai.
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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
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patirčiai
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