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Rugsėjo 7 d. Vyriausybė pritarė Miškų prieš-
gaisrinės apsaugos taisyklių pakeitimams, kurie 
leidžia atlikti mokslinius-eksperimentinius darbus 
kontroliuojamam miško paklotės deginimui ver-
tinti. Kartu sudaromos sąlygos ištirti šios gamto-
tvarkos priemonės panaudojimo galimybes gerai 
miško buveinių, kurioms būdinga ugnies pažaida, 
būklei palaikyti.

Be to, bus galima įvertinti jos poveikį išsaugant 
ir palaikant būdingą augaliją, medyno struktūrą, 
sveikatingumą, retas ir nykstančias tokių buveinių 
rūšis, užtikrinant natūralų medyno atsikūrimą.

Kontroliuojamas miško paklotės deginimas 
gali vykti šią priemonę numačius gamtotvarkos 
plane ir suderinus su miško valdytojais, laikantis 
gamtotvarkos plane numatytų technologijų ir 
papildomų gaisrinės saugos reikalavimų.

„Miškų ekosistemoms būdingos natūralios 
pažaidos, prie kurių prisitaikė daugelis miške 
aptinkamų rūšių. Per šimtus tūkstančių metų 
evoliuciškai susiformavo gyvybiškai svarbūs ryšiai 
tarp specializuotų miško rūšių ir ugnies sukurtų 
buveinės struktūrų. Lietuvos miškuose dėl pui-
kios priešgaisrinės saugos praktiškai nebeliko 
tinkamų šioms rūšims vietų ir jos atsidūrė prie 
išnykimo ribos. Dėl to labai svarbu įvesti ugnį, 
kaip gamtotvarkos priemonę, siekiant gerinti šių 
rūšių gyvenimo sąlygas ir jas išsaugoti ateities 
kartoms“, – pažymi Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijos Miško mokslų katedros 
profesorius Gediminas Brazaitis.

Lietuva, kartu su Švedija, Suomija, Estija ir Latvi-
ja, pagal dominuojančias gamtines buveines paten-
ka į tą patį regioną, kuriame reikšmingą dalį sudaro 
Vakarų taigos miškai. Būtent šiuose miškuose 
žaibų ar žmonių sukelti gaisrai tūkstančius metų 
buvo natūralus periodinis gamtos reiškinys, ypač 
būdingas pušynų ekosistemoms.

Kerpinių pušynų bei Vakarų taigos buveinės 
ir su jomis susijusios specializuotos augalų, 
grybų, vabzdžių ir paukščių rūšys prisitaikė prie 
periodiškai kylančių gaisrų ir ugnies pažaidos 
tapo būtinos jų išlikimui.

Gaisravietėse įsikuria jas mėgstančių vabz-
džių, grybų, paukščių ir augalų rūšys. Didžioji 
dalis jų yra nykstantys ir saugomi, įrašyti į ES 
Paukščių ir Buveinių direktyvų priedus bei Lietu-
vos raudonąją knygą.

Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui, patvirti-
nančiam Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių 
pakeitimus, taip pat bus privaloma įgyvendinti pro-
filaktines miško priešgaisrinės apsaugos priemones 
karinio poligono teritorijoje ne miško žemėje, kai 
jai nepriklauso šalia esantis miškas.

Turės būti įrengtos mineralizuotos juostos, 
iš kurių pašalintos degiosios medžiagos, valomos 
šiukšlės ir medienos kirtimo atliekos.

Rugsėjo 8 d. nuotoliniu būdu vyko LMS pre-
zidiumo posėdis. Jo metu diskutuota apie nomi-
nacijas pasižymėjusiems miškininkams, kurios 
būtų teikiamos Miškininko dienos proga nuo kitų 
metų; kalbėta apie LMS narių numatomą kelionę 
aplankant Jaunųjų miško bičiulių sambūrio so-
dintus ąžuolynus Lietuvos tūkstantmečiui pa-
žymėti; tartasi dėl pokyčių žurnalo „Mūsų girios“ 
kainodaroje; pristatytas TV projektas „Miško at-
spalviai“. Kitas LMS prezidiumo posėdis numaty-
tas spalio 5 d.

Rugsėjo 8-16 d. KMAIK ir šalies miestuose vy-
ko tradicinis Mokslo festivalis. Mokslo pažangai 
pasaulyje spartėjant, gyvybiškai svarbu suvokti 
naujų išradimų ar technologijų pasekmes individui 
ir civilizacijai. Festivalio programa aprėpė įvairias 
mokslo sritis, skatino eksperimentuoti ir išbandyti 
naujus mokslo įrankius. 

Rugsėjo 12-15 d. Strasbūro plenarinėje sesi-
joje Europos Parlamentas tarėsi dėl sprendimų 
priėmimo miškų ūkio sektoriui svarbiais klausi-
mais: naujosios ES Miškų strategijos 2030; nau-
jos Atsinaujinančios energijos direktyvos RED 
III; Kovai su pasauliniu miškų naikinimu skirto 
reglamento.

Rugsėjo 14 d. Vyriausybė iš esmės pritarė 
Seimo siūlymui suteikti savivaldybėms teisę nu-
statyti didesnius atkuriamosios vertės įkainius 
saugotiniems želdiniams. Taip pat pritarta, kad 
savivaldybės būtų įpareigotos per vienerius metus 
atkurti pašalintus gatvių želdinius.

Tai numato Seime užregistruoti du Želdynų 
įstatymo pakeitimų projektai, pirmąjį parengė 
Seimo narė Aistė Gedvilienė, o antrąjį Seimo narys 
Linas Jonauskas.

Vienu projektu siūloma nustatyti, kad sa-
vivaldybės turėtų teisę priimti sprendimą dėl 
didesnių atkuriamosios vertės įkainių nustatymo 
savivaldybės saugotinais paskelbtiems želdiniams. 
Kadangi želdinių atkūrimo kaštai skirtingose 
savivaldybėse gali būti didesni nei aplinkos mi-
nistro įsakymu patvirtintieji atkūrimo įkainiai, 
šiuo pakeitimu siekiama pilnai padengti pagrįstas 
pašalintų saugotinų želdinių atkūrimo išlaidas.

Kitu projektu siūloma įtvirtinti nuostatą, 
kuri įpareigotų per vienerius metus atkurti 
pašalintus gatvių želdinius. Projekto rengėjų 
motyvas – pašalinus senus pavojų gyventojams, 
eismo saugumui kėlusius ar gatvių rekonstruk-
cijos darbams trukdžiusius želdinius, šiuo metu 
nėra pareigos vėl apželdinti gatves, dėl to mies-
tuose mažėja želdinių.

Aplinkos ministerija šiems Želdynų įstatymo 
pakeitimo projektams iš esmės pritarė.
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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.

Rugsėjo 14 d. Žagarės dvare vyko semina-
ras genetinių išteklių specialistams „Genetinių 
miško medžių išteklių išsaugojimas, naudoji-
mas ir atkūrimas“, kurio metu buvo pateikti 
išsamūs pranešimai apie Lietuvos tarptauti-
nius įsipareigojimas, teorinius ir praktinius 
miško genetinių išteklių išsaugojimo princi-
pus bei veikiančius teisinius instrumentus.

Seminare žinias gilino ir aktyviai dalyva-
vo 45 dalyviai, antra tiek Valstybinių miškų 
urėdijos specialistų turėjo galimybę moky-
mus sekti „Teams“ programos pagalba.

Saugomų teritorijų tarnybos atstovai pa-
grįstai kėlė jiems rūpimus klausimus, kaip 
suderinti aktyvias ūkines priemones su jose 
esančiomis į Raudonąją knygą įtrauktomis 
gamtos vertybėmis. Pagrindinis miško ge-
netinių išteklių specialistų atsakymas – 
kompromisų ieškojimas ir susikalbėjimas. 
Įžvalgomis apie Joniškio RP miško sėklinės 
bazės specifiką ir aktualijas pasidalino miško 
auginimo specialistas E. Čepulis.

Vėliau diskusijos nusikėlė mišką – į spe-
cialiai dalyviams parinktus miško sėklinės ba-
zės objektus, kuriuose buvo išsakytos įvairios 
nuomonės ir kritinės pastabos, atskleistos pa-
darytos klaidos.

Rugsėjo 17 d. šalies miškininkai šventė 
savo Profesinę šventę. Rugsėjo mėnesį 26 
VMU regioniniai padaliniai nemokamai 
kvietė visuomenę kartu su miškininkais dau-
giau sužinoti apie supančią gamtą ir pasisem-
ti naujų žinių bei įdomių patirčių. Šiemet 
didžioji dalis Miškininko dienos renginių 
vyko rugsėjo 24 dieną.

Rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvos Mokslų 
Akademijoje vyko mokslinė konferencija 
„Quo vaditis, silvae?“, skirta universitetinių 
miškininkystės studijų šimtmečiui, miškoty-
ros mokslo ištakoms Lietuvoje paminėti bei 
miškotyros ir miškų sektoriaus perspekty-
voms aptarti. (plačiau – 6 p.)

■ Rugsėjo pradžioje Ukrainoje lankėsi 
Lietuvos delegacija, kuriai vadovavo aplinkos 
ministras S. Gentvilas. Oficialaus susitikimo 
Kijeve metu Lietuvos aplinkos ministras 
Simonas Gentvilas ir Ukrainos ekologijos 
ir gamtos išteklių ministras Ruslanas Stri-
lecas pasirašė Deklaraciją dėl bendradarbi-
avimo aplinkos apsaugos srityje. Dokumente 
pasmerkiama Rusijos agresija, įtvirtinama 
Lietuvos pagalba įsteigti „Pushcha Radzy-
vila“ nacionalinį parką ir bendradarbiavimas 
daugelyje susijusių sričių.

Ukrainos Vyriausybė priėmė sprendi-
mą Lietuvos pavyzdžiu įgyvendinti vals-
tybinių miškų valdymo reformą. Į vieną 
įmonę bus sujungtos 157 atskiros Ukrainos 
miškų urėdijos. Reformą ukrainiečiai įgy-
vendina siekdami ekonominio efektyvu-
mo, veiklos skaidrumo, interesų balanso 
saugant biologinę įvairovę, o žinių semsis 
iš panašią reformą jau įgyvendinusių Lietu-
vos ekspertų.

Ministrų pasirašytoje deklaracijoje nu-
matyta skatinti keitimąsi gerąja patirtimi ku-
riant ir įgyvendinant aplinkos politiką, anali-
zuojant ir stebint aplinkos būklę, rengiant 
dokumentaciją. 

Planuojama užmegzti ir skatinti ryšius 
tarp mūsų institucijų, įstaigų prie ministerijų 
ir aplinkos ekspertų, abipusiam mokymuisi 
ir profesiniam tobulėjimui.

ES kandidatės statusą gavusiai Ukrainai 
Lietuva padės derinti teisėkūrą, integruo-
tis į ES klimato, gamtos apsaugos, žiedinės 

ekonomikos, miškų tvarkymo srityse, vyk-
dyti pradedamas reformas.

Lietuvos aplinkos ministerija globos 
naujai įsteigtą nacionalinį gamtos parką 
„Pushcha Radzyvila“ ir dalinsis savo kom-
petencija bei suteiks pagalbą sėkmingai na-
cionalinio parko administracijos veiklai.

S. Gentvilo teigimu, Lietuva ketina pasi-
kviesti Ukrainos gamtosaugininkus ir da-
lintis gerąja gamtosauginių zonų tvarkymo 
patirtimi. Ukrainos specialistai galės įgyti 
patirties tvarkant saugomas gamtos teritori-
jas pagal Europos Sąjungos standartus.

Lietuvos delegacijoje – aplinkos minist-
ras Simonas Gentvilas, AM Miškų politikos 
grupės vadovas Nerijus Kupstaitis, VSTT di-
rektoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė, Miško 
darbų rangovų asociacijos vadovas Audrius 
Radvilavičius, Medienos perdirbimo asocia-
cijos vadovas Raimondas Imbrasas, UAB 
„Jūrės medis“ generalinis direktorius ir val-
dybos pirmininkas Ovidijus Jankauskas.
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Quo vaditis, silvae? Kur einate, miškai?
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Kokia Lietuvos miškų ateitis? Tvari miškininkystė – misija įmanoma? Su kokiais iššūkiais susiduria miškininkai ir kaip juos 
įveikti siūlo mokslininkai? Šiuos ir kitus klausimus šalies miškininkai mokslininkai gvildeno rugsėjo 29 d. Lietuvos mokslų 
akademijoje (LMA) vykusioje mokslinėje konferencijoje Quo vaditis, silvae? (liet. Kur einate, miškai?). Konferencija skirta 
universitetinių miškininkystės studijų šimtmečiui ir miškotyros mokslo ištakoms Lietuvoje paminėti bei miškotyros ir miškų 
sektoriaus perspektyvoms aptarti. Ją organizavo LMA, LR Aplinkos ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės 
ūkio akademija ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų institutas. 

Stiprėjant klimato kaitos stresorių poveikiui ir didėjant ekono-
miniam bei geopolitiniam nestabilumui, valstybei reikia svarbius 
sprendimus priimti apgalvotai, remiantis moksliniais tyrimais ir 
svarbiausia – pasitelkus tinkamas kompetencijas. Siekiant tvariai 
miškininkauti šiandien nebepakanka tik šabloniškai vykdyti įvairaus 
lygmens direktyvų, nuostatų ar taisyklių reikalavimus. Būtina atsižvelgti 
į šalies, jos regiono, konkretaus miško ar medyno ypatumus, paskirtį bei 
visuomenės lūkesčius. Miškų sektorius apima ilgus metus kurtą miškų 
auginimo, priežiūros ir naudojimo sistemą, ambicingą, perspektyvią ES 
rinkoms medienos pramonę bei gamtines ekosistemas, kuriose tarpsta 
didelė dalis mūsų krašto biologinės įvairovės. 

Miškininkai mokslininkai siekia atskleisti mūsų šaliai ekono-
miniu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais svarbaus miškų sekto-
riaus kompleksiškumą bei miško ekosistemų integralumą, pristatyti 
miškotyros mokslo integralumą, pabrėžiant aukštos kvalifikacijos, 
platesnio holistinio mąstymo specialistų poreikį ir atsakomybę tiek 
už ekosistemų tvarumą, tiek už kuo didesnį miško bei miškininkystės 
indėlį į šalies ir jos piliečių gerovę. Tad konferencijoje dalyvavę 
miškininkai mokslininkai, gamybininkai ir diskutavo bei ieškojo at-
sakymo į klausimą Quo vadis, silvae? – Kur einate, miškai?

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį nuotoliniu būdu iš 
Ženevos tarė LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Jis pasveikino visus 
susirinkusiuosius, pasidžiaugė temos aktualumu ir reikšmingumu, 
akcentavo, jog miškai didelis Lietuvos turtas, susijęs su biologine 
įvairove, klimato kaita, visuomenės gerove, šalies ekonomika. Aka-
demikas sakė, kad miškininkystė, kaip ūkinė veikla, yra ilgalaikis 
procesas ir visi priimami sprendimai bei reformos reikalauja rimtų 
diskusijų, nes rezultatai matomi tik po daugelio metų. Palinkėjo 

Konferencijos dalyvius nuotoliniu būdu 
pasveikino LMA prezidentas akad. Jūras Banys
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stresorių kompleksišką poveikį miško ekosistemoms kalbėjo prof. dr. 
Algirdas Augustaitis, pranešimą Miško medžių ir gyvūnų geneti-
nis biologinės įvairovės lygmuo skaitė akad. Darius Danusevičius, dr. 
Artūras Kibiša pristatė pranešimą Laukiniai gyvūnai miško ekosis-
temose, Miškotyros socialinius-ekonominius aspektus nagrinėjo dr. 
Diana Lukminė, apie Miško medžių sveikatingumo reikšmę pranešimą 
skaitė jaun. akad. Diana Marčiulynienė, pristatytas dr. Linos Straigytės 
pranešimas Miškotyra miestų ir rekreacinėse teritorijose.

Konferencijos dalyviai susipažino su daugiau nei 20 stendinių 
pranešimų. Universitetinių miškininkystės studijų šimtmečiui pami-
nėti renginio metu pristatytas mokslo straipsnių rinkinio Quo vadi-
tis, silvae? Miškotyros moksliniai tyrimai ir studijos popierinis ir 
elektroninis variantai.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusijos, priimta rezoliucija. 

LMA inf., MG inf.  

įdomių diskusijų, o valdžios atstovams – atsakingų, tikslingų ir 
moksliniais įrodymais pagrįstų sprendimų.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas padėkojo LMA už suorga-
nizuotą prasmingą konferenciją, akcentavo gamtos mokslų svarbą bei 
pabrėžė, jog miškų ekosistemos yra ne vienmetės, o daugiametės eko-
loginės sistemos, kurioms reikia atsakingų sprendimų. Jis pasidžiaugė 
mokslo bei miškų sektoriaus potencialu ir sakė, kad mokslininkai 
turėtų suformuluoti užduotį, kokie mokslu grįsti sprendimai turėtų 
būti taikomi šimtametėms miškų sistemoms.

VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. Astrida Miceikienė 
pasidžiaugė mokslinės konferencijos aktualumu. Ji sakė, kad be 
kompleksinės miškininkystės plėtros nepavyks įgyvendinti darnaus 
vystymosi bei žaliojo kurso tikslų. Profesorė neabejojo, jog konferen-
cija prisidės prie Lietuvos, kaip miškingos valstybės, mokslinių tyrimų 
plėtros bei jų rezultatų įgyvendinimo.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas akcentavo, kad la-
bai svarbus bendradarbiavimas tarp VDU Žemės ūkio akademijos ir 
LAMMC. Turėdamos ilgalaikę patirtį bei kompetencijas, dirbdamos 
kartu šios institucijos gali pasiūlyti ilgalaikius ir tvarius sprendimus.

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas prof. Viktoras 
Pranckietis sakė, kad komitete miškų klausimai nuolat svarstomi, 
pasidžiaugė, kad Aplinkos ministerijoje dirba kompetentingi asme-
nys, išmanantys savo sritį ir palinkėjo, jog visose grandyse būtų va-
dovaujamasi skaičiais, o ne emocijomis.

Koferencijos pranešimų ciklą pradėjo LMA Žemės ūkio ir 
miškų mokslų skyriaus Miškininkystės mokslų sekcijos pirminin-
kas akad. Darius Danusevičius. Savo pranešime Quo vaditis, sil-
vae? jis nagrinėjo esamą miškininkystės situaciją Lietuvoje, pabrėžė 
miškų sektoriaus svarbą ir išdėstė siekius, ko reikėtų imtis darnios 
miškininkystės tikslams pasiekti. 

Habil. dr., prof. Romualdas Deltuvas pristatė miškotyros ištakas 
Lietuvoje, Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas dr. 
Nerijus Kupstaitis kalbėjo apie miškotyros vaidmenį moderniojoje 
visuomenėje. VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. 
Vitas Marozas bei fakulteto Miškų mokslų katedros vedėjas prof. 
Gintautas Mozgeris pristatė  vykdomus miškotyros tyrimus VDU, o 
LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Ma-
rius Aleinikovas – LAMMC Miškų institute.

Apie inovacijas ir tvarų ūkininkavimą valstybiniuose miškuose 
pranešimą skaitė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius 
Valdas Kaubrė.

Prof. dr. Gediminas Brazaitis pateikė savo pranešimo įrašą apie 
Ekologinę miškininkystę, prof. dr. Gintautas Mozgeris pristatė 
Tvaraus miško naudojimo tyrimus, apie Klimato kaitos ir kitų 

1. Stiprėjant neigiamam klimato kaitos poveikiui bei esant eko-
nominiam ir geopolitiniam nestabilumui, miškų sektorius tampa 
valstybės reikšmės sektoriumi. Miškų sektoriaus tvarus ir darnus 
vystymas yra kompleksinis procesas, reikalaujantis mokslu pagrįsto 
strateginio planavimo, pasitelkiant tinkamas kompetencijas. 

2. Kompetencijomis ir moksliniais tyrimais grindžiami miškų 
sektoriaus plėtros sprendiniai būtų efektyvesni, užtikrinus glaudesnę 
mokslo ir miškų sektoriaus integraciją per jungtines patariamąsias 
tarybas, mokslo sklaidos platformas, mokslo populiarinimo rengi-
nius bei leidinius ir tikslingai plėtojamus mokslinius tyrimus. 

3. Siūlome vystyti su miškais susijusius esamus kompetencijos 
centrus ir infrastruktūrą, įskaitant ir skirtą ilgalaikei mokslinei-
eksperimentinei ir mokomajai veiklai miškuose. Su miškais susi-
jusius mokslus siūlome įtraukti į prioritetines mokslo tematikas, 
o atnaujinant nacionalines mokslo programas deramą dėmesį 
skirti su miškais susijusiems tyrimams, ypač ilgalaikiams miško 
ekosistemų tyrimams. 

4. Siekiant tvariai miškininkauti šiandien nepakanka tik šablo-
niškai vykdyti įvairaus lygmens direktyvų, nuostatų ar taisyklių. 
Kintantys šiuolaikinės visuomenės poreikiai bei klimato kaitos 
sukuriama neapibrėžta ateities situacija reikalauja aukštos kvali-
fikacijos specialistų, kurių veikla būtų orientuota ne į procesą, o 
į ilgalaikį rezultatą. Pabrėžiame aukštos kvalifikacijos, platesnio 
holistinio mąstymo specialistų poreikį ir atsakomybę tiek už eko-
sistemų tvarumą, tiek už kuo didesnį miško bei miškininkystės 
indėlį į šalies ir jos piliečių gerovę. 

5. Miškų sektorius apima daug dešimtmečių kurtą miškų augi-
nimo, priežiūros ir naudojimo sistemą, ambicingą, perspektyvią 
ES rinkoms medienos pramonę bei gamtines ekosistemas, kurio-
se tarpsta didelė dalis mūsų krašto biologinės įvairovės. Priimant 
strateginius sprendimus, svarbu optimaliai suderinti mūsų šaliai 
ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriais svarbaus miškų sek-
toriaus kompleksiškumą bei miško ekosistemų integralumą. 

Mokslinės konferencijos „Quo vaditis, silvae?“, 
skirtos universitetinių miškininkystės studijų šimtmečiui 

ir miškotyros mokslo ištakoms Lietuvoje paminėti 
bei miškotyros ir miškų sektoriaus perspektyvoms aptarti, 

vykusios 2022 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos mokslų akademijoje, 
REZOLIUCIJA 

Konferencijos prezidiumas



8       2022  rugsėjis

miškininkystė

Au
to

Ri
Au

s 
nu

ot
ra

uk
os

Graži iniciatyva – ateities kartoms
Moksleivius burti į jaunųjų miško bičiulių būrelius, mo-

kyklines girininkijas, kitus sambūrius bandyta seniai. 
Dar prof. Tado Ivanausko iniciatyva 1922 m. paukščių 

globos akcijose, medelių sodinimo šventėse aktyviai dalyvavo mokyklų 
jaunimas. Pokario laikotarpiu miškininkai moksleivius kviesdavo į talkas: 
sodinti mišką, prižiūrėti želdinius, rinkti medžių sėklas, kelti inkilus. 

Organizuota, metodiškai vadovaujama jaunųjų miško bičiulių 
būrelių ir mokyklinių girininkijų darbas prasidėjo 1975 m. Tuomet 
mokyklinių girininkijų veikla buvo įtraukta net į mokyklų užklasinio 
darbo programas. Mokyklinės girininkijos buvo steigiamos bendru 
mokyklos ir miškų ūkio vadovų nutarimu.

Prasidėjus atgimimui ir pradėjus švietimo sistemos reformą, mi-
nisterijų reorganizavimą, nutrūko mokyklinių girininkijų darbo koor-
dinavimas. Todėl Lietuvos miškininkų sąjungos II-ajame suvažiavime 
1992 m. buvo pasiūlyta atgaivinti jaunųjų miško bičiulių veiklą.

Jaunųjų miško bičiulių būrelių rėmimo taryba pirmame savo po-
sėdyje (1997 m.) nutarė suvienyti esamus būrelius, mokyklines giri-
ninkijas į Jaunųjų miško bičiulių sambūrį, patvirtinti jo nuostatus.

LMS valdyba 1998 m. patvirtino JMB sambūrio įstatus, naują rė-
mimo tarybos, pirmininkaujamos Vyganto Mierkio, sudėtį. Rėmimo 
tarybos pirmininko pavaduotoju ir veiklos koordinatoriumi 1997–2008 
m. sėkmingai dirbo Kazys Patiejūnas.

Jaunųjų miško bičiulių sambūrio rėmimo tarybos pirmininku 
1997–2002 m. buvo Vygantas Mierkis, 2002–2007 m. – Zdislovas 
Truskauskas, vėliau trumpai – Petras Kanapienis, kiti miškininkai.

Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklai koordinuoti iš Aplinkos 
ministerijos skirtas finansavimas. Šiomis lėšomis organizuojami res-
publikiniai seminarai, konferencijos, konkursai, rengiama ir daugi-
nama metodinė literatūra.

Kazio Patiejūno iniciatyva (ją aktyviai palaikė rėmimo tarybos 
pirmininkas Vygantas Mierkis ir visa taryba), JMB nusprendė Lietu-
vos vardo tūkstantmečiui pažymėti visose šalies apskrityse įveisti 10 
ąžuolynų. Šis kilnus darbas baigtas 2008 m. pavasarį Panevėžio apsk-
rityje, Krekenavoje pasodinus apie 1000 ąžuoliukų.

Šiai prasmingai akcijai prisiminti Lietuvos miškininkų sąjungos 
prezidiumas Miškininko dienos proga šių metų rugsėjo 24 d. kvietė 

norinčius dalyvauti kelių tokių ąžuolynų apžiūroje. Gamta tądien 
nepašykštėjo gražaus, saulėto ir šilto oro. Tad grupė Lietuvos 
miškininkų sąjungos narių rinkosi prie pirmojo objekto – Ąžuolų 
parko greta Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų. 

Šis 2,5 ha ąžuolynas pasodintas 2000 m. balandžio 21 d. Parką 
projektavo VU Botanikos sodo Dendrologijos skyriaus vedėjas dr. 
A. Skridaila, stogastulpio autorius – J. Bugailiškis. Parką sodino Vil-
niaus ir aplinkinių rajonų jaunieji miško bičiuliai, šventėje dalyvavo 
ir ąžuoliukus sodino LR Prezidentas Valdas Adamkus, tuometiniai 
aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrai D. Lygis ir R. Alekna, tuometi-
nis Santaros klinikų generalinis direktorius A. Vinkus, Seimo nariai, 
LDK Gedimino bataliono kariškiai, klinikų darbuotojai, miškininkai. 

Parko prieigose rugsėjo 24 d. apžiūros dalyvius pasitiko klinikų at-
stovai – direktoriaus valdymui pavaduotojas infrastruktūrai Česlovas 
Selemonas ir aptarnavimo tarnybos darbuotojas Algirdas Montvy-
das. Jie trumpai papasakojo, kaip rūpinasi parko priežiūra, džiaugėsi, 
kad ąžuolai gerai prigijo ir auga, o ši vieta tapo ne vien ligonių bei 
darbuotojų, bet ir miestelėnų rekreacine zona. 

Prie Santaros parko stogastulpio (iš kairės): Aidas Pivoriūnas, Vygantas Mierkis, 
Zita Bitvinskaitė, Zbignev Glazko, Algirdas Montvydas, Česlovas Selemonas

Parkas prie Santaros klinikų

Patyręs miškininkas V. Mierkis vertina genėjimo kokybę Santaros parke
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PRENuMERatos KaiNa: 
1 mėn. – 5 Eur, metams – 60 Eur; su nuolaida: 1 mėn.  – 3,50 Eur, metams – 42 Eur.

Žurnalą „MŪSŲ GIRIOS” 
jau galima užprenumeruoti 2023 metams!

■ Internetu – www.musu-girios.lt (nuspaudžius skydelį prenumerata);
■ El. paštu – info@musu-girios.lt, rimondas@musu-girios.lt;
■ Telefonu – +370 687 10616; ■ Visuose Lietuvos pašto skyriuose.   

PRENuMERatos KaiNa: 
1 mėn. – 5 Eur, metams – 60 Eur; su nuolaida: 1 mėn.  – 3,50 Eur, metams – 42 Eur.

Prie ąžuolyno nupjauta žolė, per parką nutiesti pėsčiųjų takai, įrengtas 
apšvietimas, yra šiukšliadėžės. Vis tik akylios miškininkų akys pastebėjo, 
jog prižiūrint parką iki tobulybės trūksta profesionalų rankų. Todėl 
nutarta, kad greitu laiku abi pusės sutars, kaip ir kada miškininkystės 
požiūriu miškininkai galės padėti tvarkyti ąžuolyną. Ekskursijos pabai-
goje A. Montvydas aprodė jau bebaigiančius žydėti gėlynus, stogastulpių 
ansamblį bei profesorių medikų vardinių ąžuolų alėją.

Kitas apžiūros objektas – Alytaus apskr. jaunųjų miško bičiulių par-
kas pasodintas 2005 m. balandžio 29 d., užimantis 4,1 ha. Parką projek-
tavo buvusios Alytaus miškų urėdijos urėdo pav. miškininkystei Vytautas 
Zelenius, stogastulpio autorius – K. Ražanauskas. Parką sodino buvusių 
Alytaus bei aplinkinių miškų urėdijų globojamų jaunųjų miško bičiulių 
būrelių atstovai, vietos bendruomenė, talkino kariškiai. Ąžuoliukai pa-
sodinti vaizdingame Nemuno vingyje šalia Vidzgirio botaninio draus-
tinio, kuriame išskiriamos Europos svarbos buveinės – plačialapiai ir 
mišrūs miškai, skroblynai, griovų ir šlaitų miškai, sausieji ąžuolynai, aliu-
viniai miškai, čia gausu šaltinių. Per jį vingiuoja kelias į Radžiūnų piliakalnį. 
Didžioji dauguma ąžuoliukų gerai prigijo ir sėkmingai auga, bet ąžuolynas 
dabartiniu metu nepritaikytas masiniam žmonių lankymui. Sutvarkius 
infrastruktūrą, parkas galėtų tapti puikiu poilsio centru, nes yra miesto 
teritorijoje, prie pagrindinio kelio bei įdomių gamtos objektų.

Marijampolės apskrities jaunųjų miško bičiulių parkas buvo 
paskutinis apžiūros objektas. Jis pasodintas 2004 m. balandžio 30 
d. Kazlų Rūdos savivaldybės Utalinos kaime, kurio plotas – 3 ha. 
Projekto autorius – architektas L. Masilionis, stogastulpio – A. 
Sakalauskas. Parkas įrengtas buvusiame molio karjere, kuris buvo 

naudojamas tiesiant magistralę Via Baltica. Parką sodino buvusių 
Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių miškų urėdijų globojamų jaunųjų 
miško bičiulių būrelių atstovai, tuometinis Sveikatos apsaugos mi-
nistras J. Olekas, miškininkai, vietos bendruomenė.

Ąžuoliukai puikiai prigijo ir gražiai auga, bet parkas kol kas nepri-
taikytas lankytojams. Jis vertingas kaip svarbus miškininkystės objektas.

Rimondas VASiLiAUSKAS

Alytaus apskrities jaunųjų miško bičiulių parke

Parkas Utalinos k. 
(Kazlų Rūdos sav.)
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Žydinti ar nušienauta pieva 
urbanizuotoje aplinkoje
Dr. Banga grigaliūnaitė, antanas stackevičius, Draugija „Žaliuojanti vilnija“

Paprastasis čiobrelis           Paprastoji trūkažolė
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Geltonžiedė liucernaŠilkažiedė gaisrena

Pakrūminė bajorė

Paprastoji šunažolė

Natūralioje aplinkoje augančių žo-
linių ir sumedėjusių augalų Lie-
tuvoje yra pusantro tūkstančio 

ir be jų dar yra gausi introdukuotų dalis. Au-
galai visame pasaulyje aprūpina deguonimi 
bei organinėmis medžiagomis visus gyvus 
organizmus, kurie jais maitinasi, gydosi. 

Nuo pavasario iki rudens augaluose vyksta 
fotosintezės procesai, tik jie sukaupė ir kaupia 
mūsų žemei deguonies resursus. Sunaiki-
nus ar sužalojus augalinę dangą, sumažinus 
chlorofilo gamybinius pajėgumus, žūtų visa 
gyvybė planetoje. Todėl labai svarbu nepažeisti 
gamtinės pusiausvyros, reguliuoti žmogaus 
veiklą daugelyje teritorijų, tvarkyti aplinką, 
kad ji atitiktų mūsų biologinius bei socialinius 
poreikius. Švari, neužteršta, gausi žaliuojančių 
augalų aplinka, svarbiausias sveikatos šaltinis 
visiems, kurį reikia labai tausoti.

Vykstant klimato kaitai augalų gam-
tiniai resursai dėl žmogaus veiklos, gaisrų 
sparčiai mažėja. O žmogaus poreikiai dar 

vis neaprėpiami, jam visko reikia iš gamtos 
ir švaraus oro ir švaraus vandens ir pievų 
su vaistingais augalais, miškų su uogomis, 
grybais, mediena. Retas kuris pagalvoja, kad 
viskas gali greitai baigtis. Nuo klimato kai-
tos nei viena gyva būtybė nėra apsaugota. 
Vis dažniau kartojasi oro neapibrėžtumas, 
ypač užplūstančios karščio bangos. Kaip 
prisitaikyti žmonėms prie karščių urbani-
zuotoje aplinkoje, kai lydosi gatvių danga, 
asfaltas. Miestų ir miestelių centruose 
yra didžiausios trinkelizuotos, asfaltuotos 
aikštės, kur asfaltas kaupia saulės energiją 
paversdamas kaitra ir jie tampa krosnimis. 
Rengiant tokias aikštes visur buvo sunaikin-
tos žalios vejos, iškirsti medžiai, kurie suger-
davo saulės energiją, vėsino orą. 

Ne vien tik medžiai reikalingi miestams, 
bet ir žalieji ploteliai su augalų įvairove. 
Pastatai, trinkelėmis iškloti šaligatviai, 
gatvės ir didžiausi asfaltu padengti žemės 
plotai prie parduotuvių miestuose užima 

didžiausias teritorijas, palyginus su žaliaisiais. 
Tik žalieji sugeria liūčių plaunamą gruntą, 
sugeria vandenį, o trinkelizuoti ar asfaltuoti 
plotai virsta ežerais. Šalyje žmonių skaičius la-
bai mažėja, nėra poreikio miesteliuose rengti 
didžiausias aikštes ir tikrai ateis laikas, kai as-
faltuoti plotai bus mažinami, o vietoje jų bus 
sodinami medžiai, įrengiamos žaliosios vejos, 
gėlynai, pievelės.

Miestų pievelėse, kurį laiką nešienaujant 
augalų atsinaujina jų nuostabi įvairovė. Au-
galų žydėjimas keičiasi per visą jų vegetaciją. 
Vieni augalai nužydi, vietoje jų pražysta 
kiti. Ir taip žydintys augalai pievose išlieka 
per visą vasarą. Vieni žmonės džiaugiasi 
žydinčiomis pievelėmis, kiti piktinasi, nes 
nepažįsta augalų ir visus vadina žolėmis. O 
tos žolės miestuose taip pat išskiria deguonį, 
vėsina orą, palaiko drėgmę, ryto rasas. 
Natūraliose pievelėse visą vasarą darbuo-
jasi bitės, kamanės, tai mitybinė terpė ir ki-
tiems vabzdžiams, drugiams, smulkiesiems 
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Aukštoji dedešva Dirvinis vijoklisŽiogas  pievelėje

Paprastoji morka Vaistinė kraujalakė

Aitrusis vėdrynas Nušienauta pieva

paukščiams, jose jau aptinkami net ir žiogai 
bei retieji augalai. Miestuose esančių ir 
aplinkelių šlaituose išlieka didžiausia augalų 
įvairovė iki rudens.

Jei pievos skirtos žmonių poilsiui, jos 
turi būti šienaujamos pagal poreikius. Upių 
krantinėse esantys augalai turėtų augti ir 
žydėti, žmonėms jie netrukdo. Ištisai šie-
naujant pieveles, vejas, net nugramdant au-
galus iki šaknų reikia laiko kol augalai atsista-
to, tai labai kenkia gamtai, ilgainiui įsiveisia 
samanos. Šienauti pievas reiktų du kartus, t. y. 
birželio bei rugpjūčio viduryje arba kiek vėliau. 
Nupjautus augalus reiktų palikti kelias dienas, 
kad išbyrėtų sėklos, vėliau sugrėbti ir kompos-
tuoti. Pievelėse būtina išlaikyti ankštinius au-
galus, kurie gerina žemę, sausros metu išlaiko 
drėgmę, kaupia azotą.

Žmonėms, nemėgstantiems natūralių pie-
velių miestuose, jose reiktų pastatyti informa-
cinius ženklus, kuriuose atsispindėtų esantys 

augalai ir kada jie bus šienaujami. O kokios 
rūšys augalų žydėjo šiais metais Vilniaus 
miesto natūraliose pievelėse bei šlaituose čia 
trumpai paminėsime. Tai – daugiametė sau-
lutė, paprastasis sinavadas, paprastasis gauro-
metis, aitrusis vėdrynas, paprastoji jonažolė, 
pievinė žilė, paprastoji kiaulpienė, apyninė, 
geltonžiedė liucerna, paprastoji kraujažolė, 
paprastoji baltagalvė, pievinis snaputis, pie-
vinis katilėlis, paprastoji juodgalvė, paprastasis 
čiobrelis, dirvinė buožainė, šilkažiedė gais-
rena, siauralapis gyslotis, pakrūminė bajorė, 
sibirinis barštis, pašarinis motiejukas, papras-
toji šunažolė, pievinė miglė, dirvinis ridikas, 
dirvinė nakviša, juodoji tubė, takažolė, trikertė 
žvaginė, paprastoji morka, paprastasis varpu-
tis, dirvinis vijoklis, paprastasis ežeinis, didžioji 
varnalėša, paprastoji trūkažolė, paprastoji 
juodgalvė, žalioji šėrytė, aukštoji dedešva, dir-
vinis vijoklis, vaistinė kraujalakė, paprastasis 
godas, raudonasis, baltasis, kalninis dobilas, 

baltažiedis, geltonžiedis barkūnas ir daugelis 
kitų. Dauguma augalų buvo aptinkami pavie-
niai augantys, kiti bendrijose.

Stebint natūralią pievelę, kur augalai 
šienaujami kelis kartus per vegetaciją, joje 
išnyko šilinis gvazdikas, paprastoji rasakila, 
kiškio ašarėlės, vaistinė dirvuolė, dirvinė 
karpažolė, paprastoji veronika ir kt., o įsi-
vyravo tik paprastoji garšva. Natūraliose 
pievelėse blogiau įsitvirtina invaziniai au-
galai, nes jose labai tankiai auga vietinių 
rūšių augalai, kurie neleidžia įsivyrauti sve-
timžemiams. 

Norint išsaugoti augalų įvairovę mies-
tuose būtina plėsti žaliuosius plotus, didinti 
parkus, atnaujinti žolinę dangą prie pastatų 
ir kur yra galimybė – ant namų stogų. Kli-
mato kaitos akivaizdoje, kai dėl žmonių 
veiklos ir gamtinių stichijų mažėja augalų 
planetoje, turime įsisąmoninti, kad kiekvie-
nas žalias lapas yra naudingas žmonėms.

Paprastoji juodgalvė

Siauralapis gyslotis
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Gamtosaugos pradininkui 
Algirdui Navasaičiui – 90
Prof. dr. edmundas Bartkevičius, dr. rasa vaitkevičiūtė 

(Tęsinys. Pradžia nr. 8)

„Kai pradėjau dirbti dėstytoju 1957 m., ėmiau dėstyti miškininkystę. 
Tada vyr. dėstytojas B. Labanauskas skaitė miškininkystės paskaitas, o 
man teko dėstyti mokomąją praktiką, laboratorinius. Kai garsiausias Lie-
tuvos dendrologas Leonas Čibiras nustojo dėstyti dendrologijos kursą, 
kažkas pasiūlė šį dalyką man. O miškininkystės kursą po truputį mažino, 
nes jį dėsčiau ir  miškininkams, ir agronomams, ir melioratoriams.

„Persikėlus Akademijai 1960 m. į Kauno rajoną, reikėjo įsirengti 
dendrologijos kabinetą – mokomajame ūkyje užsakėme specialius 
baldus, kurie, gal būt, išliko iki dabar. 

Vadovaujami akad. L. Kairiūkščio kartu su kitais miškininkais 
buvome išvykę į Austriją. Mano laimei, lankėmės Austrijos miškų 
fakultete. Didžiulį įspūdį paliko austrų dendrologiniai pasiruošimai. Jų 
modelį vėliau pritaikiau Akademijos Miškų fakultete.“

„Kai prof. T. Ivanauskas sulaukė garbaus amžiaus, gavau dėstyti 
„Miško žvėrių ir paukščių biologiją“, vesdavau mokomąsias praktikas, 
laboratorinius ir kt. darbus. O profesorius skaitydavo tik paskaitas, labai 
gražiai skaitydavo, beveik iki pat mirties.“ 

Kaip Miškų ūkio fakultete buvo tvarkoma medžioklė 
„Kai pradėjau 1955 m. dirbti Miškininkystės katedroje, prof. 

T. Ivanausko ir prof. M. Jankausko iniciatyva pradėjome rengti 
mokomąsias medžiokles, kuriose dalyvaudavo ir kitų fakultetų bei 
skyrių medžiotojai bei studentai. Tuo metu Lietuvos žemės ūkio 
akademija buvo vienintelė aukštoji mokykla, kurioje buvo dėstomas 
medžioklės kursas.“

„Daugiausia medžioklės vykdavo netoli Kauno. Tuomet me-
džioklės plotai Lietuvoje dar buvo laisvi, juose medžioti galėjo visi 
turintys medžiotojo bilietus. Mokomosios medžioklės laisvuose 
plotuose sukeldavo daug sunkumų. Vykdavome net iki Raseinių, 
Šiluvos, Radviliškio, Jonavos. Norint tinkamai surengti, medžioklei 

turėdavome surasti vietinių medžiotojų ar miškininkų, kurie mums 
vadovautų, sukviestų varovus. Prasidėjus medžioklės plotų daly-
boms, pradėjome galvoti apie savo medžiotojų būrelį bei mokomosios 
medžioklės teritorijos įkūrimą. Miškų fakulteto dėstytojų dėka, Kau-
no medžiotojų draugijos valdyba išskyrė mums medžioklės plotus, 
įkurdama 32-ajį būrelį. Jam priklausė Akademijos darbuotojai ir visi 
jos teritorijoje gyvenantys ir dirbantys medžiotojai (per 50 žmonių). 
Po kelių metų nuo to būrelio atsiskyrėme. Mūsų atsiskyręs būrelis 
užėmė mokomojo ūkio laukus bei miškus ir vadinosi LŽŪA vardu. 
Tada jam priklausė 30 medžiotojų, o aš tapau jo vadovu.“

„Mes su prof. T. Ivanausku 1957 m., fakulteto vadovybės ir Aka-
demijos rektorato padedami, kreipėmės į Valstybinį gamtos apsaugos 
komitetą dėl mokomųjų medžioklės plotų skyrimo Miškų ūkio fakulte-
tui. Tam pritarė ir Aukštojo mokslo ministerija. Fakultetui 1960 m. 
išskirtas 1700 ha plotas Kauno miškų ūkio Karalgirio miško masyve, 
Padauguvos girininkijoje bei LŽŪA mokomojo ūkio miškai bei laukai.“

„Gavę medžioklės plotus, pradėjome įrenginėti biotechnines prie-
mones, rūpintis žvėrių ir paukščių apsauga. Vasaros praktikų metu 
ruošdavom ėdžias, šėryklas, druskos laižyklas, pašarines aikšteles, 
bokštelius, rišdavome medžių šakelių šluoteles. Pirmuoju Garbės pir-
mininku išrinkome prof. T. Ivanauską, kuris patardavo mums, kaip, 
kada, kur medžioti, kokius pašarus ruošti, kvietė studentus domėtis 
ne tik mišku, bet ir medžiokle. Savaime suprantama, kad visus darbus 
dirbome mes, dėstytojai su studentais, nes profesorius jau buvo garbaus 
amžiaus. Sunkiausia buvo mežioklės plotus apsaugoti nuo brakonierių, 
kurių buvo ir gamtos sergėtojų gretose. 

„Po profesoriaus mirties 1970 m. Kauno medžioklės ūkio val-
dyba sugalvojo mokomuosius medžioklės plotus perkelti į Vytėnų 
girininkiją. Ten girininkavo mūsų fakulteto auklėtinis V. Bartnin-
kas. Jo pagalba palengvėjo medžioklių organizavimas, biotechninių 
priemonių ruošimas, o ypač pašarinių aikštelių įrengimas. Vytėnų 

iškilmingo renginio metu prof. T. ivanauskui paminėti

jUbIlIejUS
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miškai buvo labai šlapi, bet turtingi senais 
ąžuolynais, kuriuos buvo numatyta iškirsti. 
O pakaunėje tuo metu senų miškų buvo 
itin mažai. Kai plotuose svečiavosi Miškų 
ministerijos atstovai, ministro pavaduoto-
jas dr. V. Verbyla, mums pavyko įtikinti, kad 
prie Kauno esantys ąžuolynai skirti ne tik 
medžioklei ar kirtimo planų vykdymui, bet 
jie turi ir didelę rekreacinę vertę. Po kurio 
laiko gavome ministerijos raštą su rekomen-
dacijomis, kaip mes turime ūkininkauti, o 
miškotvarkininkai pertvarkyti kirtimo pla-
nus ir išsaugoti ąžuolynus.“

doc. a. Navasaičio atsiminimai 
iš medžioklių
„Noriu pasidalinti atsiminimu iš me-

džioklės su profesoriumi T. Ivanausku. 
Tuo metu jam buvo apie 86 metai. Tą kartą 
medžiojome Karalgirio miške. Vyko moko-
moji medžioklė. Profesoriui šis miškas kėlė 
teigiamas emocijas, nes 1933 m. čia buvo 
viena iš laimingiausių jo medžioklių, kurioje 
jis sumedžiojo šerną, vilką ir tris kiškius, iš 
jų vieną baltąjį. Žiema buvo labai gili, daug 
sniego, pašalę. Sustojome miško pakraštyje 
ant kvartalinės linijos. Profesorius su veltinu-
kais prasispardė sniegą, ir, kadangi buvo ne-
didukas, atsistojo ant gero pusmetrio aukščio 
kelmo. Varymas. Atbėga kiškis. Profesorius 
šauna, kiškis krenta. Atbėga antras – vėl 
šūvis ir kiškis krenta. Tik po antro šūvio 
profesorius nukrenta nuo kelmo į pusnį. Aš 
stoviu trečias nuo jo, jo nematau, tik virš 
pusnies, matau, veltinukai kilnojasi... Na ką, 
po kurio laiko, atsistoja, susiranda kepurę, 

nusipurto sniegą ir vėl atsistoja, tik šį sykį 
jau šalia kelmo. Stovi, varymas vyksta to-
liau. Atbėga kiškis. Trečias šūvis – trečias 
kiškis krenta. Man, paliko didelį įspūdį ši 
medžioklė, kartu su profesorium. Gaila, 
kad daugiau niekada neteko sutikti kito 
tokio medžiotojo.“ 

„Kai gavome mokomuosiuose plotuo-
se leidimą sumedžioti pirmąjį briedį, lai-
mė nusišypsojo man. Stovėjome linijoje 
dviese. Kolega, jaunas medžiotojas, ir aš. 
Jis stovėjo man iš dešinės. Atbėgo briedė 
ir paskui ją, toks prastas patinukas, kokių 
3-4 metų. Šovėme kartu, jis iš kairės, aš 
iš dešinės pusės. Briedis nukrito, studen-
tai subėgo pažiūrėti. Surado skylę. Ooo, 
sako, matyt, bus kaimyno kulka pataikius 
ir išėjus kiaurai... Kiti, sako, o tai kur ta 
kulka įėjo? Vartė, vartė, tą briedį, ir kulkos 
įėjimo nerado. Pasirodo, briedis krito, nuo 
mano paleistos kulkos.“

„Kamšos draustinį, tuometinė valdžia 
buvo paskyrusi asmeniškai prof. T. Iva-
nauskui. Ten profesorius pakviesdavo 
mus su studentais Kūčių proga ir leisdavo 
medžioti tik kiškius ir lapes. Profeso-
riaus nurodymu stirnų nemedžiodavome. 
Per šią medžioklę vidutiniškai krisdavo 
3–4 lapės ir 3– 4 kiškiai. Vienos Kūčių 
medžioklės metu išryškėjo profesoriaus 
užsispyrimas. Tą dieną medžiojome Obe-
lynėje, prie eglyno, kur iš kart yra labai sta-
tus skardis. Obelynė aptverta tvora, tačiau 
žvėrys savo takus žinojo ir per tvorą neei-
davo. Profesorius tai žinodamas atsistojo 
prie tvoros kampo eglyne. Vieta dėkinga, 
nes kildami žvėrys į viršų medžiotojo ne-
mato. Netrukus profesorius sumedžiojo 
kiškį, paskui lapę. Ir trečiu šūviu šovė į 
atbėgusį kiškį iš skardžio. Kiškis po šūvio 
apsisuko ir atgal į daubą. Profesorius 
būdamas garbaus amžiaus, žiemą, per gilų 
sniegą, nusileido į daubą, surado kiškį ir 
paleido lemiamą šūvį. Aš greit pasiunčiau 
studentus jam į pagalbą. Jie padėjo profe-
soriui užlipti ir parnešė kiškį. 

Profesorius žavėjo savo taktiškumu. 
Susirinkus prie laužo, sugebėdavo labai 
saikingai, taikiai, neįžeisdamas, kult-
ūringai pasakyti varovui ar medžiotojui, 
ką reikia sudrausmint, paprotint. Mo-
kiausi iš jo.”

„Sąžiningai sakant, gerų trofėjų nesu 
sumedžiojęs. Už tauriojo elnio ragus 
esu gavęs sidabro medalį. Bet tą elnią 
medžioti pradėjau ne aš. Buvau gavęs 
leidimą susimedžioti taurųjį elnią. Bet 

per sezoną taip ir nepavyko, todėl prieš Kalėdas 
surengėme varyminę medžioklę. Varymo metu 
pas kitą medžiotoją atbėgo elnias. Jis jį sužeidė. 
Turėjau graižtvinį šautuvą ir pasileidau į mišką, 
kraujo pėdsaku jo sekti. Elnias žinoma manęs 
arti neprisileido. Šoviau vieną, antrą kartą ir 
pasiėmiau tą elnią. Gražūs ragučiai, turiu juos ir 
dabar namuose.“

„Viena sėkmingesnių medžioklių buvo ka-
lėdinė Miškininkystės katedros medžioklė 

Medžioklėje su prof. Edmundu Bartkevičiumi

Po sėkmingos medžioklės Mokomojoje medžioklėje

jUbIlIejUS
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Šilutėje (apie 2012 m.). Dviem šūviais tris šernus sumedžiojau. 
Stovėjome linijoje su klebonu, bet jis nesimaskavo gerai, judėjo. Gal 
dėka jo ir didžioji šernė, tuos paršus, man atvedė. Aš ir dabar tą didžiulę 
šernę akyse matau. Baisus milžinas. Viena iš būrio buvo milžinas, o ki-
tos, matyt, dukros su paršais. Šernė praėjo toliau pro šoną, o paršiukai 
mane pamatę per kokius dvidešimt žingsnių sustojo krūvoj. Šoviau. Du 
paršiukai krito vietoje, o kiti bėgo pro mane. Neiškenčiau ir šoviau dar 
sykį. Pamačiau, kad šitie dar truputį juda, greit persitaisiau šovinius ir 
seku juos. Tuo tarpu už nugaros girdžiu savotišką garsą... Kai tik supra-
tau, kad šitiems jau nebereiks, atsisukau ir pamačiau, kad ant lauko dar 
vienas vartosi... Tą dieną tapau medžioklės karaliumi.

Kaip keitėsi visuomenės požiūris į medžioklę 
ir linkėjimai medžiotojams
Visuomenės požiūrį į medžiotojus reikia gerinti. O, kodėl, jis suge-

do, tai nesuprantu. Juk tikri, geri medžiotojai didelių niekšybių nedaro, 
o kaip tik stengiasi turtinti gyvūniją ir medžioja pagal taisykles. Atly-
ginant žalą ūkininkams turi būti abipusis bendradarbiavimas. Jei po-
puliacijos per didelės, jas reikia reguliuoti, bet ir ūkininkai turi išmokti 
atidžiau diegti apsaugos priemones. Juk visame pasaulyje taip yra.

Nusiteikusiems prieš medžioklę reikia paaiškinti, medžioklės 
prasmę ir esmę, kur yra medžiotojų ir žvėrių skaičiaus riba. Žinovai gali 
pasakyti, kiek ir kokios rūšies reikia. O medžiotoją, kaip populiacijos 
reguliuotoją, taip pat reikia gerbti. 

Lietuvoje žvėrių populiacija gana natūrali. Apie tai reikia aiškinti 
ir parodyti. Priešiškai nusiteikę turi suprasti, kad be medžiotojo 

įsikišimo mūsų didžioji gyvūnija neišgyvens. Siūlymai palikti viską 
gamtos natūraliai savireguliacijai skamba keistai, nes pasaulyje to 
nėra. Tie, kurie nori sau dėmesį pritraukti, parodyti savo žinias, neturi 
mokslu pagrįstų argumentų. Teko nemažai šalių apkeliauti, būti Ari-
zonoje, Nevadoje, Kalifornijoje. Visur kur saugomos teritorijos, ten ir 
saugoma, o kur ne, tai ūkininkaujama ir medžiojama pagal valstybėje 
nustatytas taisykles.

Medžiotojams linkiu vertinti, gerbti ir mylėti ne tik savo krašto 
žmones, bet ir supančią aplinką. Stengtis savo veikla turtinti 
Gimtąjį kraštą!

Su doc. Kęstučiu Pėteliu aptariant Medžioklės vadovėlį

 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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Prasmingas Vytauto Urnevičiaus 
100-mečio paminėjimas
Dr. antanas lankelis

Sūduvos kraštas Lietuvai padovanojo 
daug asmenybių gražiai padirbėjusių 
įvairiausiose gyvenimo ir veiklos 

srityse. Vytautas Urnevičius gimė Vilkaviškio 
apskrityje, ten prabėgo ir jo vaikystė. Šeimoje, 
gyvenamojoje aplinkoje, Marijampolės Rygiš-
kių Jono gimnazijoje išugdyti moraliniai, 
patriotiniai jausmai, pagaliau fizinė ištvermė 
palaikė jo gyvastį net kritiniais, pačiais sun-
kiausias gyvenimo momentais. Mokslus pra-
dėjo Alytaus miškininkystės mokykloje, ją 
baigė jau Vilniuje 1941 m. Tais sunkiais Lietu-
vai metais labai stigo miškininkų specialistų. 
Dar sudėtingesnė padėtis buvo Vilniaus 
krašte, kai Lenkijos okupaciją keitė sovie-
tinė. Tuometinio žinybos vadovo Antano 
Rukuižos įsakymais nuo 1939 m. lapkričio 

mėn. iki 1940 m. gegužės mėn. ži-
nyboje pakeisti 553 miškininkai 
specialistai. Tokius darbuotojų ir 
darboviečių keitimo tikslus suvokti 
nesunku. Panašus darbo ir vadovavi-
mo principas buvo būdingas ir minist-
rui Algirdui Matulioniui. 

Iki karo pradžios, kaip įrodo KGB 
dokumentai, nukentėjo, buvo areštuota 
200 miškininkų specialistų. Karo me-
tais iš Lietuvos pasitraukė 196 dar-
buotojai. Tuojau po karo 1944 m. buvo 
nežinia kur dingę dar 220 miškininkų. 
Per 1939–1953 metus miškų ūkio sis-
tema negrįžtamai prarado 811 spe-
cialistų, dėl politinių priežasčių dalinai 
(laikinai) netekta dar 1065 specialistų 
(A. Brukas, 2019).

Visai jauno Vytauto darbo ir gy-
venimo kelias taip pat vingiuotas, 
pilnas netikėtumų, pripildytas net 
kartaus sopulio. Mokslus baigęs spe-
cialistas paskiriamas dirbti į tuometinę 
miškotvarkos kontorą Kaune, bet 
karo sūkuryje tvyranti didelė neži-
nia, privertė jį išvykti. Nuvykęs į 
Švenčionėlių miškų urėdiją, pradėjo 
dirbti girininku be girininkijos (atitin-
ka dabartinio inžinieriaus pareigas). Po 
poros metų, jau 1943 m., V. Urnevičius 
paskirtas Kaltanėnų, vėliau Januliškių 
girininkijos girininku. Okupacijos 
metais gavo šaukimą į tarnybą Vokie-
tijoje, kurios išvengti nepavyko, todėl 
ten 9 mėnesius pradirbo. Vytautas tai 
prisiminė: „Vokietijoje dirbau žemės 
ūkyje ir miške. Ten mokė, kaip organi-
zuoti darbą, kaip naudotis įrankiais. 
Teritorijoje buvo griežta tvarka, 
mokoma rikiuotės, nebuvo galima eiti 
žingsniu – visur turėjai bėgti”. 

Grįžo 1944 m. per pačią didžiausią 
sumaištį – matė kaip formavosi pir-
mieji partizanų būriai. Pasirinkta miš-
kininko profesija leido vėl sugrįžti į 
Švenčionėlių miškų urėdiją jau urėdo 
pavaduotojo pareigoms. Kai urėdas 

Snarskis repatriavo į Lenkiją, Vytautą paskyrė urėdu. 
Miškų ūkis turėjo nurodymą – pagaminti ir vago-
nais išsiųsti specialius asortimentus – sparmedžius 
į nualintą Rusiją, net Donbaso šachtoms. Vytau-
tas kelerius metus dirbęs šioje miškų urėdijoje ir 
išvaikščiojęs Švenčionėlių miškus, žinojo vietos 
gyventojų ne tik sodybas, bet ir takus. Traukiantis 
vokiečiams, iš LLA vadų gavo parėdymą iš miestelio 
išvežti du vežimus iš vagonų paimtų įvairių ginklų. 
Su antruoju vežimu buvo sulaikytas ir tik gudrumo 
dėka pavyko pasprukti su šautuvais, šoviniais bei 
granatomis prikrautu arkliniu vežimu. 

Tragiški įvykiai, partizanų žūtys buvo nužy-
mėtos 1945 metais. Pirmose kautynėse žuvo mies-
telio kunigo Miškinio brolis – Kazys Miškinis. 
Artimųjų prašymu Vytautas pasitarė su saugumo 
viršininku, kad žuvusį ramiai palaidotų kapinėse. 
Kaip ir pridera už kritusį kovos lauke, miško broliai 
jo atminimui iššovė tris salves. To užteko, kad Vy-
tautas butų įtartas, apkaltintas bendrininkavimu, 
paskelbtas naujos valdžios priešu. Viskas netikėtai 
pasikeitė – gyvenimas apsivertė ir tapo tikru koš-
maru – įtarinėjimai, apklausos, tardymai. Galiau-
siai 1945 m. rugpjūčio 24 d. Vytautas suimamas ir 
įkalinamas. Gyvenimo paradoksas: kalėjimas buvo 
įrengtas jo darbovietėje, nes KGB išvarė miškininkus 
iš jiems priklausiusio pastato ir jame įsikūrė su tar-
dymo izoliatoriais ir karceriu rūsyje. 

Suimtajam V. Urniežiui sukurpė bylą, nuteisė 10 
metų kalėjimo, bausmę atliekant įvairiuose Sibiro 

Vytautas Urnevičius Karagandoje prie akmens 
anglies kasyklos šachtos bokšto 1957 m.
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lageriuose. Nuolatinis alkis, šaltis, prievarta, patyčios Vytautą taip 
nualino, kad toliau išgyventi vilties beveik neliko... Tačiau juodžiausią 
gyvenimo dešimtmetį, daugelį kartų tik laimingo atsitiktinumo bei 
Vytauto ištvermės, ryžto dėka, pavyko įveikti. Po kalėjimų – dar trem-
tis į Karagandos šachtas. Atbuvęs tremtį, Vytautas į Lietuvą grįžo 1958 
m. su žmona ir sūnumi. Reikėjo spręsti darbo ir būsto rūpesčius. Dar 
vienas smūgis – žmona su sūneliu tiesiog nieko nesakiusi išvyko... Liko 
vienas, nepasidavė, sunkiai, bet grįžo į darbą, gyvenimą.

Šią tremtinio epopėją savo prisiminimuose yra aprašęs V. Urne-
vičius, todėl jos šiame straipsnelyje patalpinti neįmanoma, tikimasi, 
kad artimiausiu laiku turėsime atskirą leidinį „Girių dabintojas“...

Bendradarbių nedaug buvo belikę. Miškų ūkio ir miško pramonės 
ministras A. Matulionis gerai žinojo, kaip specialistais manipulia-
vo ankstesnis šios ministerijos vadovas. Reikėjo prisikviesti naujus 
žmones į laisvas specialistų, vadovų vietas, reikėjo išlaikyti kadrinius 
darbuotojus, nes jų labai trūko. Ministras asmeniškai susipažindavo 
su specia-listais į vadovaujančias vakuojančias vietas pradedant giri-
ninku, baigiant vyr. miškininku, direktoriumi. Neliko be pareigų ir 
specialistai grįžę po savanoriškos arba priverstinės tremties. Taip ir 
Vytautas grįžęs į Lietuvą buvo nukreiptas į Aukštaitijos miškus, nors 
jam mielesnis Dzūkijos kraštas...

Papasakosiu trumpai apie Vytauto gyvenimą, darbą, tiesiog kū-
rybą Druskininkuose. Patiko jam Druskininkų pušynai... Todėl ir 
pasinėrė į juos visomis savo išgalėmis, energija, dažnai aukodamas 
asmeninį laiką. 

Kurorte iki šiol gyvuoja nuotaikingas ir anekdotiškas pasakojimas, 
kaip partinis šulas Antanas Sniečkus, nebaigęs atostogų Kryme, po 
plenumų Maskvoje ir Vilniuje atvyko į Druskininkus pataisyti sveika-
tos. Gydytojai jam paskyrė tradicinių procedūrų, bet jis pasigedo 
dozuoto pasivaikščiojimo... Puikiausiai apie tai nušviečia Vytauto 
užrašyti epizodas: „1969 m. mane pasikvietė miškų ūkio direktorius 
E. Nekrašas ir kabinete pasakė, kad reikia padaryti „terenkūrą“ prie 
Ratnyčios upelio. Ir tai laisvu nuo darbo metu, per porą mėnesių. 
Viską nurodysiąs „Gydomosios fizkultūros parko“ direktorius Karolis 
Dineika. Kai paklausiau miškų ūkio direktoriaus, kas tas „terenkūras“, 
jis, kaip ir aš, nežinojo. Nuėjau pas K. Dineiką. Šis paaiškino, kad 
„terenkūras“ – tai dozuoto pasivaikščiojimo takas su pažymėtu atstu-
mu. Tai labai svarbus, respublikos aukščiausios valdžios paliepimu 
kuriamas objektas. Jį kuo greičiau reikia padaryti“.

Pažinti gamtinę aplinką ir joje suderinti žmogaus dvasinius, fizi-
nius poreikius – darbas ne iš lengviausių. Vytautas kaip specialistas 
puikiai žinojo miško gamtines, biologines, estetines bei dvasines ne 
tik savybes, bet ir paslaptis. Miške braidęs saulei šviečiant ir migloms 
skendint, braidęs kai takeliai nežinion vedė...

Reikėjo išmanymo ir suvokimo, kad iš natūralių, gal keistokai 
išraitytų pušelių, šakotų šimtamečių ąžuolų suolelius ir stalus, pavėsines 
ir lieptelius šalia Ratnyčėlės ar šlaite prie šaltinio sukurti, išdabinti taip, 
kad akiai malonu, dūšiai miela būtų. Labai svarbu, kad naujai sukurtų 
darbų meninis sprendimas buvo naujiena landšafto architektūroje. 

V. Urnevičius projektavo įvairias rekreacines zonas, pasivaikščiojimo 
takus ir poilsiavietes Druskininkų, Alytaus, Varėnos, Prienų, Trakų, Vil-
niaus, Nemenčinės miškų urėdijose, Aukštaitijos, Dzūkijos nacionalinių 
parkų bei Druskininkų, Alytaus, Vilniaus miestų miškuose.  

Vytautas nesibodėjo sportuoti, keliauti, ypač mėgo vandens spor-
tą, keliones baidarėmis. Pasakodavo įspūdžius patirtus irstantis po 
Ignalinos ežerynus savo rankomis suremontuota baidare. Mėgo srau-

nias upes ir upelius nuo Vilijos, Nemuno ištakų iki marių, plaukė, 
nardė srauniomis Kolos pusiasalio ir Jakutijos atšiauriomis upėmis, 
plaukė Altajaus, Kaukazo kalnų IV-V kategorijos sudėtingumo slenks-
tėtomis upėmis.

Neatsitiktinai jam Ratnyčėlės upelis buvo mielas savo vingiais, 
šaltiniuotais krantais, pavasario potvyniais, kurie ir nemalonias 
aibes yra pridarę. Mat toks, visai nelauktas potvynis ėmė ir nunešė 
visą paskubomis suręstą užtvanką su liepteliais ir kaskadomis, kurią 
buvo įrengusi Druskininkų statybos valdyba. Supykęs ant savęs ir 
viso svieto, jis pasirūpino, padirbėjo, kad nauja užtvanka, dar ir su 
šašlykine ant kranto būtų. Deja jos po 50 m. jau nebėra – laikas ir 
vandens srovė nunešė...

V. Urnevičiaus žodžių tiesą apie sumanytus ir įgyvendintus 
darbus liudija daugybė atsiliepimų, publikacijų Lietuvos ir užsienio 
spaudoje. Taip ir Vytauto šimtmečiui skirta paroda „Girios aide“, 
kurioje pristatytos dokumentinės nuotraukos, jo asmeniniai daiktai 
nuo lageryje susikalto lagamino iki braižiklio, liniuotės, brėžinių. 

Ekspozicija liudija, kad būta darbščios, kūrybingos Asmenybės 
ne tik Druskininkų, bet ir Lietuvos miškininkų rekreacinių darbų 
padangėje.

Užtvanka ant Ratnyčėlės upelio su kaskadomis ir tilteliu

V. Urnevičius su kolega Rimantu Grikevičiumi prie naujos pavėsinės „Saulės take“
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Medienos produktų eksporto ir
raimundas Beinortas, 
lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „lietuvos mediena“ direktorius

Statistikos departamento duomenimis, pirmą 2022 m. pusmetį, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lie-
tuvos eksportas padidėjo 27 proc. ir siekė 20,0 mlrd. Eur, o importas – 40 proc. iki 23,8 mlrd. Eur. Lietuvos 
užsienio prekybos deficitas sudarė 3,8 mlrd. Eur ir buvo tris kartus didesnis nei 2021 m. pirmą pusmetį. 

Prekyba mediena bei jos gaminiais (įskai-
tant popierių ir jo produktus) pirmą 2022 m. 
pusmetį augo sparčiau nei bendra užsienio 
prekyba. Per pusmetį išvežtų medienos bei 
jos gaminių (įskaitant popierių ir jo produk-
tus) vertė padidėjo 30 proc. iki 2,57 mlrd. 
Eur. Šios šakos eksportas augo sparčiau 
nei bendras šalies eksportas, todėl jo dalis 
bendrame eksporte per metus padidėjo nuo 
12,6 proc. iki 12,8 proc. Išvežamų medienos 
ir jos gaminių vertė buvo daugiau nei du 
kartus didesnė nei importuojamų prekių, o 
teigiamas prekybos saldo per metus nuo 1,09 
mlrd. Eur padidėjo iki 1,33 mlrd. Eur.

Tokį greitą eksporto apimčių augimą 
didžia dalimi nulėmė pusantro karto pa-
didėjusi išvežtos pjautinės medienos vertė. 
Taip pat beveik du kartus išaugo ekspor-
tuotos medinės taros vertė. Sparčiau už 
bendrą vidurkį augo ir granulių, briketų 
bei surenkamų medinių namų eksportas. 
Pjautinės medienos vertė išaugo 54 proc., 
granulių ir briketų – 45 proc., o surenkamų 
medinių namų – 36 proc. Baldų eksportas 
augo 22 proc., t. y. lėčiau nei bendras šalies.

Vokietijos rinka išliko svarbiausia ir į šią 
šalį parduotų medienos bei jos gaminių vertė 
sudarė 327 mln. Eur, t. y. 29 proc. daugiau nei 
2021 m. Eksportas į Švedija padidėjo 15 proc. 
iki 232 mln. Eur, į Jungtinę Karalystę – 33 
proc. iki 198 mln. Eur, Norvegiją – 21 proc. 
iki 176 mln. Eur, Lenkiją – 42 proc. iki 171 
mln. Eur, Daniją – 14 proc. iki 160 mln. Eur, 
JAV – 31 proc. iki 142 mln. Eur, Prancūziją – 
40 proc. iki 141 mln. Eur. 

Bendras Lietuvos ir medienos bei jos 
gaminių (įskaitant popierių ir jo produk-
tus) importas 2022 m. pirmąjį pusmetį 
padidėjo 40 proc. ir pastarasis siekė 1,24 
mlrd. Eur. Šios produkcijos dalis bend-
rame importe nepakito ir sudarė 5,2 proc. 
Prie spartesnio importo augimo labiausiai 
prisidėjo 58 proc. padidėjusi įvežtų plau-
šo plokščių ir 47 proc. išaugusi medienos 
drožlių bei OSB plokščių vertė. Taip pat 

tam įtakos turėjo ir 53 proc. padidėjęs daili-
džių bei stalių gaminių importas. 

Kaip ir prieš metus, 2022 m. pirmą pus-
metį medienos bei jos gaminių (įskaitant 
popierių ir jo produktus) daugiausiai įvežta 
iš Lenkijos – už 280 mln. Eur arba už 48 
proc. didesnę sumą. Šių prekių iš Balta-
rusijos importas padidėjo 23 proc. ir siekė 
174 mln. Eur. Importas iš Latvijos augo dar 
sparčiau – 52 proc. iki 141 mln. Eur. Rusiškų 
prekių vertė padidėjo – 43 proc. iki 120 mln. 
Eur, vokiškų – 33 proc. iki 86 mln. Eur. 

apvalioji padarinė mediena
Eksportas. Pirmą 2022 m. pusmetį 

eksportuota 743 tūkst. m³ apvaliosios pa-
darinės medienos (neskaitant malkų), arba 
11 proc. mažiau nei prieš metus. Eksportas 
nuo 348 tūkst. m³ pirmąjį ketvirtį padidėjo 
iki 394 tūkst. m³ antrą ketvirtį ir pasiekė 
2021 m. lygį. Spygliuočių padarinės me-
dienos išvežami kiekiai, lyginant su 2021 
m., sumažėjo 18 proc. iki 496 tūkst. m³, o 
lapuočių padidėjo 7 proc. iki 247 tūkst. m³.

Latvija kelis metus iš eilės išlieka di-
džiausia eksporto rinka Lietuvos apvaliajai 
padarinei medienai, kur šios produkcijos 
išvežama daugiau nei pusė užsienio rinkose 
parduodamo kiekio. Taip pat keletą metų 
buvo nusistovėjęs parduodamos apvalio-
sios medienos kiekis – šiek tiek daugiau 
nei 0,5 mlrd. m³, tačiau šį pusmetį ekspor-
tas sumažėjo 24 proc. iki 408,9 tūkst. m³. Iš 
šio kiekio 219 tūkst. m³ išvežti antrą 2022 
m. ketvirtį. Du trečdaliai eksporto (313,2 
tūkst. m³) sudaro spygliuočių mediena, 
kurios išvežtas kiekis, lyginant su 2021 
m., sumažėjo 29 proc. Pirmą ketvirtį šios 
produkcijos parduota 149 tūkst. m³, antrą 
ketvirtį apimtys išaugo iki 164,2 tūkst. m³. 
Lapuočių apvaliosios padarinės medienos 
per 2022 m. pirmą pusmetį išvežta 96 tūkst. 
m³, arba 6 proc. mažiau nei prieš metus. Iš 
šio kiekio 41 tūkst. m³ eksportuota pirmą 
ketvirtį ir 55 tūkst. m³ antrą. 

Pirmą pusmetį eksportas į Lenkiją vyko 
gana tolygiai – po 108 tūkst. m³ kas ketvirtį 
ir bendrai išvežtas kiekis sudarė 216,8 tūkst. 
m³ apvaliosios padarinės medienos, o tai 40 
proc. daugiau nei prieš metus. Ankstesniais 
metais didžiąją apvaliosios medienos dalį 
sudarė spygliuočių mediena, tačiau šį pusmetį 
– išaugus lapuočių apvaliosios medienos eks-
portui – beveik du kartus iki 99,1 tūkst. m³. 
Išvežami spygliuočių ir lapuočių medienos 
kiekiai beveik susilygino. Per pirmą pusmetį 
į Lenkiją parduota 117,7 tūkst. m³ spygliuočių 
apvaliosios medienos, iš kurios 51,4 tūkst. m³ 
antrą ketvirtį. Lapuočių medienos eksportas 
aktyviau vyko antrą ketvirtį, kuomet išvežta 
56,9 tūkst. m³ šios medienos.

Mažėjęs eksportas 2021 m. į Švediją, 2022 
m. pirmą pusmetį ir toliau išlaikė šią tendenciją 
– susitraukė 12 proc. iki 56 tūkst. m³. Didžiąją 
dalį eksporto sudarė beržo popiermedžiai, 
kurių per pusmetį išvežta 40 tūkst. m³, o per 
antrą ketvirtį – 24 tūkst. m³. Spygliuočių 
popiermedžių į šią šalį eksportuota 16 tūkst. 
m³, arba panašų kiekį kaip ir 2021 m. 

Apvaliosios padarinės medienos ekspor-
tas 2021 m. į Suomiją sumažėjo perpus. Šį 
pusmetį atsigavimo nesulaukta, o išvežami 
kiekiai susitraukė dar 27 proc. iki 26 tūkst. 
m³. Antrą ketvirtį eksportas siekė 12 tūkst. 
m³, arba buvo beveik du kartus mažesnis nei 
tą patį 2021 m. laikotarpį. Kaip ir prieš me-
tus didžiąją išvežamos apvaliosios padarinės 
medienos dalį (21 tūkst. m³) sudarė spyg-
liuočių popiermedžiai. Jų eksportas per 
metus padidėjo 7 proc., tačiau lapuočių su-
mažėjo tris kartus iki 5,5 tūkst. m³.

Importas. Apvaliosios padarinės medie-
nos per 2022 m. pirmą pusmetį importuota 
133 tūkst. m³. Didesnė šio kiekio dalis įvežta 
pirmą ketvirtį, o antrą ketvirtį importas su-
mažėjo iki 60 tūkst. m³ medienos. Daugiau-
sia apvaliosios medienos įvežta iš Lenkijos ir 
Latvijos. Pirmą ketvirtį iš pastarosios šalies 
importuota 35 tūkst. m³ lapuočių medienos. 
Antrą ketvirtį importas nukrito iki 2021 m. 
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importo 2022 m. I pusm. analizė
lygio ir siekė 23 tūkst. m³ apvaliosios 
medienos. Iš viso per pusmetį įvežta 
58,2 tūkst. m³ lapuočių ir 0,7 tūkst. m³ 
spygliuočių apvaliosios medienos. 

Iš Lenkijos importuoti praktiškai 
tik spygliuočių rąstai, kurių per pusmetį 
įvežta 69 tūkst. m³, arba 17 proc. mažiau 
nei prieš metus. Antrą ketvirtį įvežami 
kiekiai išaugo iki 36 tūkst. m³, bet tai vis 
tiek buvo 14 proc. mažiau nei per 2021 
m. tą patį laikotarpį. Apvalioji padarinė 
mediena iš Baltarusijos, Ukrainos ir 
Rusijos nebuvo importuojama.

Pjautinė mediena
Eksportas. Pirmą 2022 m. pusmetį 

eksportuota 680 tūkst. m³ pjautinės 
medienos, t. y. 6 proc. daugiau nei 
2022 m. Tokį augimą sąlygojo geri 
pirmo ketvirčio rezultatai, nes antrą 
ketvirtį tiek spygliuočių, tiek lapuočių 
pjautinės medienos eksportas sumažėjo 
ir siekė 324 tūkst. m³. Tai buvo 5 proc. 
mažesnis kiekis lyginant su tuo pačiu 
2021 m. laikotarpiu. Nuo metų pradžios 
spygliuočių pjautinės medienos ekspor-
tuota 505 tūkst. m³, t. y. 4 proc. dau-
giau nei 2021 m. Iš šio kiekio per pirmą 
ketvirtį išvežta 264 tūkst. m³, kas yra 13 
proc. daugiau nei 2021 m. Tačiau antrą 
ketvirtį šios produkcijos eksportas 
sumažėjo iki 241 tūkst. m³. Lapuočių 
pjautinės medienos eksportuoti kie-
kiai per pusmetį padidėjo ženkliau – 15 
proc. ir siekė 175 tūkst. m³. Iš šio kiekio 
pirmą ketvirtį išvežta 91 tūkst. m³, o 
antrą – 84 tūkst. m³. 

Šių metų pirmą pusmetį pasikeitė 
pjautinės spygliuočių medienos ekspor-
to geografija – 2020 m. daugiausia pro-
dukcijos buvo parduodama Kinijoje, 
2021 m. pirmą poziciją susigrąžino Vo-
kietija. Pagal šio pusmečio rezultatus 
pagrindine spygliuočių pjautinės me-
dienos eksporto rinka tapo Australija, 
kur parduota 77 tūkst. m³ medienos, 
arba 3,4 karto daugiau nei prieš metus. 
Į šią šalį išvežami kiekiai išaugo 2021 m. 
paskutinį ketvirtį, per kurį eksportuota 
33 tūkst. m³. Pirmą 2022 m. ketvirtį 
pardavimai dar didėjo iki 41 tūkst. m³, 
tačiau antrą nukrito iki 36 tūkst. m³. 
Pjautinės spygliuočių medienos ekspor-

tas sumažėjo į Prancūziją 5 proc. iki 63 tūkst. 
m³. Iš šio kiekio per pirmą ketvirtį išvežta 42 
tūkst. m³, o antrą eksportas sumažėjo perpus 
iki 21 tūkst. m³. Vokietijos rinkoje pusmečio 
pardavimai, lyginant su 2021 m. tuo pačiu 
laikotarpiu, padidėjo 16 proc. ir siekė 58 tūkst. 
m³. Antrą ketvirtį eksportas išaugo iki 31 tūkst. 
m³, o tai didesnis kiekis nei pirmą šių metų 
ketvirtį ir prieš metus. Sparčiai augęs ekspor-
tas 2021 m. į Pietų Korėją, 2022 m. pradėjo 
mažėti: per pusmetį spygliuočių pjautinės me-
dienos išvežta 34 tūkst. m³, t. y. 19 proc. mažiau 
nei pernai. Pardavimai Jungtinės Karalystės 
rinkoje nuo 18 tūkst. m³ pirmą ketvirtą 
sumažėjo iki 10 tūkst. m³ antrą ketvirtį. Iš 
viso į šią šalį išvežta 28 tūkst. m³ medienos – 
33 proc. mažiau nei prieš metus. Eksportas 
į Daniją krito dar drastiškiau: nuo 21 tūkst. 
m³ pirmą ketvirtį, iki 5 tūkst. m³ antrą, o per 
pusmetį šios šalies rinkoje parduota 27 tūkst. 

m³ pjautinės spygliuočių medienos, kas yra 29 
proc. mažiau nei 2021 m. 

Sparčiausiai eksportas augo į Ispaniją, kur 
pardavimai nuo 1,5 tūkst. m³ 2021 m. padidėjo 
iki 25,1 tūkst. m³ šiemet. Iš šio kiekio 13,8 tūkst. 
m³ pjautinės spygliuočių medienos parduota 
antrą ketvirtį. Italijos rinkoje pardavimai 2022 
m. pirmą pusmetį, lyginant su tuo pačiu 2021 
m. laikotarpiu, didėjo pusantro karto. Pirmą 
ketvirtį i šią šalį išvežta 10,8 tūkst. m³, o antrą 
– 9,6 tūkst. m³ pjautinės spygliuočių medienos. 
Pardavimai Saudo Arabijos rinkoje 2022 m. 
pirmą pusmetį sumažėjo 23 proc. iki 21,5 tūkst. 
m³. Iš šio kiekio pirmą ketvirtį eksportuota 14,5 
tūkst. m3 medienos, o antrą – 7,1 tūkst. m3.

Pagrindine pjautinės lapuočių medienos 
importuotoja ir toliau išliko Vokietija, kur 
parduota 36 proc. viso kiekio. Ypatingai daug 
– 34,5 tūkst. m³ pjautinės medienos parduo-
ta pirmą ketvirtį. Antrą ketvirtį pardavimai 

Medienos gaminių eksportas 2022 m. I pusm., EUR

Medienos gaminių importas 2022 m. I pusm., EUR
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sumažėjo iki 28,4 tūkst. m³, o iš viso per 
pusmetį eksportas į šią šalį siekė 62,8 tūkst. 
m³ lapuočių pjautinės medienos. Panašiai 
keitėsi eksportas ir į Belgiją: pirmą ketvirtį 
išvežami kiekiai išaugo iki 10,8 tūkst. m³, o 
antrą sumažėjo iki 6,3 tūkst. m³. Per pusmetį 
parduotas pjautinės medienos kiekis buvo 
11 proc. mažesnis nei prieš metus ir siekė 
17,1 tūkst. m3. 

Italijoje pardavimai taip pat išlaikė mažė-
jimo tendenciją: pirmą ketvirtį lapuočių me-
dienos išvežta 7,4 tūkst. m³, o antrą – 6,2 
tūkst. m³. Vis tik lyginant pusmečio rezul-
tatus, eksportas padidėjo 44 proc. ir siekė 
13,7 tūkst. m3. Latvijos rinkoje parduodami 
kiekiai nors ir nežymiai, tačiau taip pat augo 
– per pusmetį į šią šalį išvežta 12,6 tūkst. m³ 
medienos (2021 m. pirmą pusmetį 12 tūkst. 
m3), 7,3 tūkst. m³ – antrą ketvirtį.

Importas. Pirmą 2022 m. pusmetį pjau-
tinės medienos importuota 721,4 tūkst. m³ 
arba 7 proc. mažiau nei 2021 m. Lapuočių 
medienos įvežta 106,3 tūkst. m³, t. y. 17 proc. 
daugiau nei prieš metus. Iš šio kiekio 55 tūkst. 
m³ importuoti antrą ketvirtį. Spygliuočių 
medienos importas, lyginant su 2021 m. 
pirmu pusmečiu, sumažėjo 10 proc. iki 615,1 
tūkst. m³. Nors antrą ketvirtį įvežami kiekiai 
išaugo iki 319 tūkst. m³, bet tai vis tiek buvo 
gerokai mažiau nei 2021 m. (389 tūkst. m³).

Pirmą 2022 m. pusmetį, kaip ir anksčiau, 
Baltarusija išliko pagrindine pjautinės me-
dienos eksportuotoja, kurioje buvo įsigyta 45 
proc. viso pjautinės medienos importo. Iš šios 
šalies per pirmus du metų ketvirčius įvežta 
321,3 tūkst. m³ arba penktadaliu mažiau 
produkcijos. Didžiąją importo dalį sudarė 
pjautinė spygliuočių mediena, kurios per pusę 
metų įvežta 294 tūkst. m³, t. y. 25 proc. mažiau 
nei per tą patį 2021 m. laikotarpį. Šios produk-
cijos įsigyjami kiekiai antrą ketvirtį susitraukė 
iki 139 tūkst. m³, o tai yra 36 proc. mažiau nei 
pernai. Lapuočių pjautinės medienos impor-
tas iš Baltarusijos pirmą pusmetį išaugo pu-
santro karto ir siekė 27,8 tūkst. m³. Iš šio kiekio 
pirmą ir antrą ketvirtį įvežta apylygiai – po 14 
tūkst. m³ medienos. 

Kaip ir Baltarusijos atveju, pjautinės me-
dienos importas iš Rusijos taip pat mažėjo nuo 
140 tūkst. m³ (2021 m. I pusm.) iki 120,2 tūkst. 
m³. Iš šio kiekio didžiąją dalį – 109,4 tūkst. m³ 
sudarė spygliuočių mediena, kurios įvežimas 
sumažėjo dešimtadaliu. Antrą ketvirtį šios 
produkcijos importuota 51 tūkst. m³ arba 
trečdaliu mažiau nei prieš metus. Lapuočių 
pjautinės medienos per pusmetį įvežta 10,8 
tūkst. m³, antrą ketvirtį – 3,8 tūkst. m³. 

Sumažėjus spygliuočių pjautinės me-
dienos importui iš Baltarusijos ir Rusijos, 
augo importas iš Latvijos, Estijos ir Švedijos. 
Iš Latvijos daugiausiai vežta spygliuočių 
mediena, kurios per pusmetį importuota 
90,9 tūkst. m³. Pirmą ketvirtį šios produk-
cijos įsigyta 39 tūkst. m³, o antrą – 52 tūkst. 
m³. Lapuočių pjautinės medienos įvežta 
atitinkamai 7,1 tūkst. m³ ir 7,8 tūkst. m³. 
Per 2022 m. pusmetį iš Estijos importuotas 
spygliuočių medienos kiekis (37 tūkst. m³), 
lyginant su 2021 m., buvo trečdaliu didesnis. 
Šios produkcijos pirmą ketvirtį įvežta 17,8 
tūkst. m³, o antrą – 19,3 tūkst. m³. Dar 
sparčiau didėjo importas iš Švedijos: per me-
tus spygliuočių medienos importas išaugo 
2,4 karto iki 36,3 tūkst. m³. Tai sąlygojo 
įvežtas ypatingai didelis medienos kiekis 
antrą ketvirtį – 24,6 tūkst. m³. 

Pjautinės medienos importas iš Ukrai-
nos nuo 48 tūkst. m³ 2021 m. sumažėjo 
iki 29,9 tūkst. m³ šiemet. Daugiau nei pusę 
šio kiekio (17,2 tūkst. m³) sudarė lapuočių 
mediena. Spygliuočių pjautinės medienos 
importas 2022 m. susitraukė labai ženkliai: 
nuo 29 tūkst. m³ (2021 m. I pusm.) iki 12,7 
tūkst. m³ (2022 I pusm.). Antrą ketvirtį, 
lyginant su pirmu, importas iš Ukrainos 
buvo aktyvesnis – per šį laikotarpį įvežta 
8,7 tūkst. m³ spygliuočių ir 10 tūkst. m³ 
lapuočių pjautinės medienos. 

Medienos drožlių ir osB plokštės
Eksportas. 2022 m. pirmą pusmetį, 

lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, 
medienos drožlių plokštės ir orientuotų 
skiedrų plokštės (OSB) eksportas sumažėjo 
24 proc. iki 57 tūkst. m³. Iš šio kiekio pirmą 
ketvirtį išvežta 27 tūkst. m³ arba 39 proc. 
mažiau nei 2021 m. Tačiau antrą ketvirtį 
pardavimai atsigavo ir pasiekė 30 tūkst. m³, 
kas beveik prilygo 2021 m. apimtims. Me-
dienos drožlių plokštės eksportas sumažėjo 
nuo 72 tūkst. m³ (2021 m. I pusm.) iki 54 
tūkst. m³. OSB plokštės 2022 m. pirmą 
pusmetį pardavimai taip pat susitraukė iki 
2,9 tūkst. m³, kai tuo pačiu 2021 m. laikotar-
piu siekė 3,3 tūkst. m³. 

Pagrindine eksporto rinka, kaip ir anks-
čiau, išliko Lenkija, kurioje per pusmetį par-
duota 42 tūkst. m³ plokštės arba 73 proc. 
bendro kiekio (2021 m. – 84 proc.). Akty-
viausiai eksportas vyko kovo–gegužės mėn., 
kai vidutiniškai per mėnesį buvo išvežama 
po 8,2 tūkst. m³ produkcijos. Per pusmetį 
Lenkijoje parduotas plokščių kiekis, lyginant 
su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 

34 proc. Rimčiausia alternatyva Lenkijos 
rinkai ir toliau išliko Vokietija, nors prieš tris 
metus plokštės eksportas į šią šalį praktiškai 
nevyko. Per 2022 m. pirmą pusmetį, lygi-
nant su tuo pačiu 2021 m laikotarpiu, į šią 
šalį išvežamas kiekis išaugo du kartus iki 
11 tūkst. m³ (pirmą ketvirtį eksportuota 
3,1 tūkst. m³, o antrą – 7,6 tūkst. m³). Per 
pusmetį į Latviją išvežta 1,9 tūkst. m³ (2021 
m. – 1,6 tūkst. m3), o į Estiją – 1,3 tūkst. m³ 
(2021 m. – 1,6 tūkst. m3) plokščių. 

Importas. Per šių metų pirmą pusmetį 
medienos drožlių ir OSB plokščių impor-
tuota 292 tūkst. m³, t. y. 16 proc. daugiau 
nei prieš metus. Importas, kaip ir ekspor-
tas, aktyviausiai vyko kovo-gegužės mėn. 
– per mėnesį vidutiniškai buvo įvežama 
po 57 tūkst. m³ plokščių. Tačiau birželį im-
portuojami kiekiai sumažėjo iki 37 tūkst. 
m³. Medienos drožlių plokštės importas 
pirmą pusmetį, lyginant su tuo pačiu 2021 
m. laikotarpiu padidėjo 22 proc. ir siekė 247 
tūkst. m³. Bet OSB plokščių įvežta 10 proc. 
mažiau – 45 tūkst. m³ (22 tūkst. m³ impor-
tuoti antrą ketvirtį). 

Kaip ir prieš metus, daugiausia medie-
nos drožlių plokščių – 89 tūkst. m³ (2021 
m. I pusm. – 70 tūkst. m3) įvežta iš Latvijos. 
Iš šio kiekio 49 tūkst. m³ importuoti antrą 
ketvirtį. Iš Lenkijos šios produkcijos per 
pirmą 2022 m. pusmetį įvežta 75 tūkst. m³, 
o antrą ketvirtį – 39 tūkst. m³. Importas iš 
Baltarusijos, lyginant su tuo pačiu 2021 m. 
laikotarpiu, padidėjo nuo 23 tūkst. m³ iki 
42 tūkst. m³. Iš Rusijos gegužės–birželio 
mėnesiais medienos drožlių plokštė nebu-
vo perkama, o tai įtakojo bendrą pusmečio 
rezultatą – įvežami kiekiai nuo 27 tūkst. m³ 
(2021 m.) sumažėjo iki 13 tūkst. m³. 

OSB plokštės importo geografija per 
metus nesikeitė ir daugiausia šios produk-
cijos importuota iš Lenkijos bei Latvi-
jos. Lenkiškų OSB plokščių antrą ketvirtį 
įvežta 11 tūkst. m³, o nuo metų pradžios 
23 tūkst. m³. Latviškos produkcijos impor-
tuota atitinkamai 8 tūkst. m³ ir 15 tūkst. m³. 
Kaip ir medienos drožlių plokštės atveju, 
OSB plokštės importas iš Rusijos gegužės–
birželio mėnesiais nevyko. 

Baldai
Eksportas. 2022 m. I pusmetį įvairių 

baldų eksportuota už 1306 mln. Eur arba už 
22 proc. didesnę sumą nei prieš metus. Iš jų 
beveik du trečdalius vertės (65 proc.) sudarė 
mediniai baldai ir jų dalys. Per pusmetį šios 
produkcijos išvežta už 851 mln. Eur (2021 
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m. I pusm. 639 mln. Eur): pirmą ketvirtį par-
davimai siekė 409 mln. Eur, o antrą išaugo 
iki 443 mln. Eur. 

Švedija 2022 m. pirmą pusmetį išliko pa-
grindine įvairių baldų importuotoja – joje 
parduota 13 proc. (2021 m. – 15 proc.) šios 
produkcijos. Antrą ketvirtį eksportuota už 
79 mln. Eur. arba 9 proc. mažiau nei pirmą. 
Iš viso per pusmetį Švedijoje baldų parduota 
už 167 mln. Eur arba 4 proc. daugiau nei 
2021 m. Antra pagal svarbą eksporto rinka 
išliko Vokietija, į kurią išvežta 10 proc. (2021 
m. – 11 proc.) visų eksportuojamų baldų. 
Antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, eksportas į 
Vokietiją sumažėjo 16 proc. iki 61 mln. Eur, o 
per I pusmetį Vokietijoje baldų parduota už 
134 mln. Eur arba už 16 proc. didesnę sumą 
nei prieš metus. Į Jungtinę Karalystę ekspor-
tas antrą ketvirtį buvo šiek tiek didesnis nei 
į Vokietiją ir siekė 61 mln. Eur. Per pusmetį į 
šią šalį baldų parduota už 128 mln. Eur, tai 
yra 48 proc. daugiau nei 2021 m. Labiausiai 
antrą ketvirtį pardavimai augo JAV rinkoje 
ir eksportas savo verte nusileido tik pirmoje 
vietoje esančiai Švedijai. Per pusmetį į JAV 
eksportuota baldų už 124,6 mln. Eur: pirmą 
ketvirtį – už 48 mln. Eur, o antrą – už 76 
mln. Eur. Pirmą 2022 m. pusmetį į Norvegiją 
eksportuotų baldų vertė išaugo 11 proc. iki 
102 mln. Eur. Tiek pirmą, tiek antrą ketvirtį 
pardavimai į šią šalį siekė šiek tiek daugiau 
nei 50 mln. Eur. Danijoje per pusmetį baldų 

parduota už 99 mln. Eur, o antrą ketvirtį – 
už 48 Eur. Antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, 
20 proc. augo pardavimai Prancūzijoje bei 
Lenkijoje. Antrą ketvirtį Prancūzijoje baldų 
parduota už 41 mln. Eur, o per visą pusmetį 
už 74 mln. Eur. Į Lenkiją šios produkcijos 
išvežta atitinkamai už 30 mln. Eur ir 54 mln. 
Eur. Pirmo 2022 m. pusmečio eksportas į 
Nyderlandus padidėjo 21 proc. iki 69 mln. 
Eur: 34,1 mln. siekė pirmą ketvirtį ir 35,3 
mln. Eur – antrą.

Per 2022 m. pirmą pusmetį medinių 
baldų parduota už 851 mln. Eur, kas sudarė 
65 proc. bendros baldų eksporto vertės. JAV 
aplenkė 2021 m. pirmoje vietoje buvusią 
Vokietiją ir tapo pagrindine medinių baldų 
importuotoja. Per pusmetį šios produkcijos 
JAV parduota už 109 mln. Eur, kas sudarė 
87 proc. nuo bendros įvairių baldų vertės. Į 
Jungtinę Karalystę medinių baldų išvežta už 
98 mln. Eur, Vokietiją – 92 mln. Eur, Švediją 
– 83 mln. Eur, Prancūziją – 52,1 mln. Eur, 
Norvegiją – 51,9 mln. Eur, Nyderlandus – 
47, 4 mln. Eur. 

Importas. Šių metų pirmą pusmetį 
įvairių baldų importas, lyginant su tuo pačiu 
2021 m. laikotarpiu, padidėjo 24 proc. ir siekė 
220,6 mln. Eur. Antrą ketvirtį šios produkci-
jos įvežta už 115,3 mln. Eur arba 9 proc. dau-
giau nei pirmą. Medinių baldų ir jų dalių per 
pusmetį importuota už 91,5 mln. Eur – iš šio 
kiekio antrą ketvirtį įvežta už 49,6 mln. Eur.

Pirmą 2022 m. pusmetį Lenkija išliko pa-
grindine importuojamų baldų tiekėja. Iš šios 
šalies produkcijos įvežta už 53 mln. Eur, o tai 
yra 14 proc. didesnė suma nei 2021 m. Antrą 
ketvirtį, lyginant su pirmu, importas augo 
neženkliai ir sudarė 26,8 mln. Eur. Įvežami 
kiekiai iš Kinijos išaugo 71 proc. – iki 28,6 
mln. Eur. Ši šalis tapo antra pagal reikšmę 
baldų tiekėja aplenkdama Italiją. Tačiau tik 
nedidelė dalis šio kiekio (beveik 1 mln. Eur) 
sudarė mediniai baldai. 

Iš Italijos importas padidėjo 46 proc. 
iki 25,2 mln. Eur. Iš šio kiekio antrą ketvirtį 
baldų įvežta už 15 mln. Eur. Sparčiausiai 
savo pardavimus Lietuvos rinkoje didino 
Baltarusijos gamintojai – jų pardavimai nuo 
8 mln. Eur pirmą ketvirtį išaugo iki 16 mln. 
Eur antrą. Iš viso per pusmetį įvežtų baldų 
vertė, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laiko-
tarpiu, išaugo 2,4 karto ir siekė 23,6 mln. 
Eur. Vokiškų baldų importas padidėjo 18 
proc. iki 20,8 mln. Eur, Švedijos – 6 proc. iki 
15 mln. Eur. 

Kaip ir prieš metus, daugiausiai medinių 
baldų ir jų dalių 2022 m. pirmą pusmetį 
importuota iš Lenkijos – už 30,3 mln. 
Eur. Iš kitų šalių šios produkcijos įvežta už 
mažesnes sumas: iš Baltarusijos – už 20,7 
mln. Eur, iš Vokietijos – už 9,1 mln. Eur, iš 
Italijos – už 8,1 mln. Eur. Didžiausia medinių 
baldų dalis bendrame baldų importe buvo iš 
Baltarusijos – 88 proc.  

Medienos gaminių eksporto ir importo 2022 m. I pusm. palyginimas pagal vertę ir kiekį



22       2022  rugsėjis

MIško floRa IR faUNa

selemonas paltanavičius

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Kėkštas (Garrulus glandarius)
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Mūsų girioje nerasi kito paukščio, kuris būtų toks ženklus 
ir pastebimas, kaip kėkštas. Ir tą lemia anaiptol ne šio 
paukščio dydis ar spalvos, bet jo būdas. O jis – ypatin-

gas, nes kėkštas yra žvirblinių būrio, varninių šeimos rūšis; kaip žinome, 
varniniai paukščiai pasižymi gana aukšta psichika, išradingumu, saky-
tume – savotišku sumanumu. Varniniams paukščiams jis padeda 
užimti ypatingą vietą ne tik paukščių, bet ir gamtos pasaulyje.  

Kėkštas – miško paukštis. Iki perėjimo sezono pradžios jis visur 
esantis, pastebimas ir pats „dalyvaujantis“ girios viešajame gyvenime: 
be jo skvarbios akies neįvyksta niekas. Neįprastas kitų gyvūnų elge-
sys, žmogaus apsilankymas pastebimi iš karto. Jei įvykis įtartinas ir 
galimai pavojingas, jis palydimas garsiu kėkšto kvarkštimu. Šis gar-
sas yra pavojaus signalas visiems miško gyventojams. O šiaip kėkštas 
mėgsta čiulbėti gana tyliai, lyg kažką sau pasakodamas. Jo giesmėje 
ir signaluose dažni iš aplinkos „pasiskolinti“ motyvai – garsai, bal-
sai: mašinos burzgimas, signalai, medžio girgždėjimas, kitų paukščių 
giesmės, naminių gyvūnų balsai. Kėkšto kniaukimas, suopio balso 
mėgdžiojimas yra toks įprastas, kad tuo nesistebime.

Atrodo, kad kėkšto išvaizdą aprašyti yra paprasta. Tačiau žiūrėdami 
į jį atidžiau, randame daugybę detalių ir spalvų, kurios šią užduotį daro 
sudėtinga. Jis yra karvelio dydžio, daug didesne galva, vidutinio ilgio, aps-
kritais galais sparnais. Kojos tvirtos, snapas – taip pat. Paukščio kūno 
dengiamosios plunksnos rusvai rausvos, žiemą blankesnės, pavasarį labiau 
ryškios. Sparnų plunksnos juodos ir jose yra mažas „gražių“ plunksnelių, 
išmargintų baltais, juodais ir mėlynais dryželiais, „veidrodėlis“. Nors 
kėkštas neturi kuodo, bet ilgesnės galvos plunksnos gali būti pašiauštos, 
tada šviesus su juodais dryžiais viršugalvis tampa labai išraiškingas. Ypač 
ryškūs nuo snapo pamato nusidriekiantys juodi „ūsai“. Keliaujantiems po 
Europą derėtų atkreipti dėmesį į kėkštus, nes šie paukščiai, paplitę visoje 
Eurazijoje, sudaro daugybę porūšių, besiskiriančių spalvomis – ypač sa-
vaip atrodo šių paukščių galvos. Kėkšto uodegos vairuojamosios plunks-
nos juodos, su gale esančiais dryželiais, bet labiausiai matomas baltas ant-
uodegis, kuris boluoja paukščiui skrendant.

Kėkštas – įprastas miško paukštis. Taip šią rūšį apibūdinant šiandien, 
galima suklysti, nes ji iš tikro vis dažniau sutinkama miestuose. Tiesa, 
būtina paaiškinti, kad taip kėkštai elgiasi ne žiemos metu, lankydami 
lesyklas, o perėdami. Dabar kėkštai peri pačiame Vilniaus centre, po 
aplinkos ministerijos langais. Tikėtina, kad dar po dešimtmečio kėkštą va-
dinsime įprastu žmonių gyvenamų teritorijų paukščiu; šia savo adaptacija 
jis labai primena juodąjį strazdą, per 50 metų tapusį miestų gyventoju.

Miške kėkštas smalsus, labai pastabus ir puikiai gyvenantis visus 
metus. Tą jam leidžia mišrus mitybos būdas. Nuo vasaros vidurio kėkštai 
stebimi visur, tuo metu jaunikliai dar skiriasi pagal „apsipešiojusį“ savo 
apdarą.  Aktyvūs dieną kėkštai visada kuo nors užimti: straksi žeme, var-
to lapus, naršo po žolę, apžiūri šernų knisyklas, stebi miško gyvenimą. 
Pirmus riešutus įveikia snapais, kevalams kietėjant juos skainioja ar 
renka nukritusius ir nešioja slėpti. Paprastai gurklyje būna 8–10 riešutų 

(arba gilių), juos kėkštai gali nešti kilometrą kitą. Savo atsargas paukščiai 
slepia po samanomis, urveliuose, kurmiarausiuose. Tai turėtų būti pui-
kus lesalas žiemą, tačiau savo atsargomis kėkštai vargu ar pasinaudoja, 
nors charakteringose slėpimo vietose sniegą kapsto dažnai. Kad jiems 
pasiseka ne visada, rodo nauji augantys lazdynai ar ąžuoliukai ten, kur 
senų (motininių) krūmų ir medžių nėra. Gali būti, kad kėkštai šia savo 
veikla ąžuolų (ir lazdynų, žinoma) pasodina daug daugiau už žmones.

Pavasarį kėkštai judrūs, tačiau balandį pradingsta – jie niekur 
neišskrenda, tik lizdų sukimo ir perėjimo metu iš esmės pakeičia savo 
būdą, tampa labai slapūs. Tada juos ir jų lizdus aptikti nelengva.

Kėkšto lizdas būna eglėse, kartais pušelėse ar lapuočiuose, juos 
paukščiai suka iš šakelių ir žolių, vidus išklojamas švelniom šaknelėm, 
žolėm ir plaukais. Dėtyje 5–8 kiaušiniai, jie pilkai žali su daugybe dėmelių, 
taškelių. Abu poros nariai peri 16–17 dienų. Jaunikliai išsirita pliki, tačiau 
abiejų tėvų šeriami per 3 savaites užauga ir palieka lizdą. Kurį laiką jie 
dar maitinami, tačiau greitai pradeda lesalo ieškoti patys. Vasarą nereti 
„svečiai“ soduose, kur lesa trešnes, kapoja kriaušes, obuolius.

Dalis mūsų kėkštų populiacijos migruoja – rudenį tuo galima 
įsitikinti bet kur, o ypač pamaryje ar pajūryje. Virš Kuršių nerijos 
kai kurį rudenį (ne kasmet) galima stebėti tūkstančius kėkštų – jie 
nesudaro pulkų, skrenda padrikai, tačiau viena kryptimi. Nemažai 
kėkštų sužieduojama, tačiau pranešimai apie tokių paukščių radimus 
reti – žinome, kad jie pasiekia Vidurio ir Vakarų Europą. Kur pra-
dingsta išskridę kėkštai? Labai įdomu stebėti vadinamą „atgalinę“ jų 
migraciją net gegužės mėnesį, kitiems kėkštams jau perint; neabe-
jotinai, taip padrikose grupelėse (paprastai 5–10 paukščių) skrenda 
šiauresnių kraštų kėkštai. Be to, tikėtina, kad ši rūšis lytiškai subręsta 
ne per metus ir  kitą savo pavasarį dar nepasiruošę perėti.

Kai kuriose valstybėse kėkštai nuo seno medžiojami. Lietuvoje 
to niekada nebuvo daroma. Mes jį pažįstame kaip paprastą girios 
paukštį. O jis atsilygina tuo pačiu – pažįsta žmones ir apie juos savo 
garsiu tarškimu praneša visam miškui.
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kryžiažodis
laisvalaikio kūryba

kryžiažodis

Horizontaliai: 7. Geriamasis indelis paprastai su ąsele. 8. Dangaus kūnų 
visuma, žemės rutulys kitaip. 9. Miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Aukštaičių aukš-
tumoje, apskrities ir rajono centras. 11. Vyro motina. 12. Šiuolaikinėje lengvojoje 
atletikoje ilgiausia bėgimo distancija. 15. Sumaltų grūdų produktas ar bet kokia 
smulki, sumalta, sutrinta medžiaga. 18. Legendinė taurė, iš kurios gėrė Kristus 
per Paskutinę vakarienę. 19. Iškilminga ceremonija, įspūdingas pasirodymas, 
kariuomenės, sportininkų žygiavimas. 20. Sugebėjimas mokytis ir išmokti, susi-
vokti naujose situacijose, atskleisti reiškinių ryšius. 21. Astrinių šeimos augalų 
genties daržovė, auginama ir Lietuvoje. 24. Didelė kastinė vandens vaga. 26. Elekt-
roninis šlamštas, brukalas, šlamštlaiškiai. 27. Gailus nusistojęs pelenų plikinys, 
paprastai vartojamas skalbimui. 31. Neaukšta ištisinė mūro, betono, gelžbetonio 
sienelė, kuria aptveriamas stogas, pylimas. 33. Skystis, pavirtęs dujomis, rūkas, 
migla. 34. Dvisparnių būrio stambus plaukuotas vabzdys. 35. Plokščia kreivė, ku-
rios kiekvieno taško atstumai nuo pastovios tiesės (direktrisės) ir pastovaus taško 
(židinio) yra lygūs. 36. Renkamas laisvų kazokų būrių viršininkas. 

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. Porinis greitas dainuojamasis lietuvių liaudies 
šokis. 2. Skaidulinis akies obuolio dangalas, apsaugantis ir sutvirtinan-
tis akies obuolį. 3. Gražus jojamas arklys, eržilas. 4. Užmojis, apimtis, 
dydis. 5. Rupių miltų kepalais kepamas valgis. 6. Vienas žymiausių 
XX a. lietuvių teatro režisierių, jo vardu pavadintas Panevėžio teatras. 
10. Prietaisas kam įstatyti, pastovas, atrama. 13. Aukštesnio asmens 
mėgstamas žmogus, numylėtinis. 14. Trikampė ar pusapvalė viršutinė 
antikinio ar klasicistinio pastato dalis. 16. Koks nors sukurtas, pa-
darytas dalykas ar gyvūnas. 17. Vėjas, pučiantis ištisus metus šiaurės 
pusrutulyje šiaurės rytų, o pietiniame pusrutulyje – pietryčių kryp-
timi. 22. Kultūrinis augalas, iš jo stiebo gaunamas pluoštas, o iš sėklų 
spaudžiamas aliejus. 23. Aptverta ganykla, žardis. 25. Gretimas, to 
paties kaimo, gyvenvietės gyventojas. 28. Skalės dalis, padalijimas, sky-
rius. 29. Ovali mentelė, paprastai medinė, su skyle nykščiui iškišti, ant 
kurios tapytojas tapydamas maišo dažus. 30.  Galėjimas kalbėti, kalba. 
32. Permatomas, plonas, retas audeklas ar tiulis uždengti veidui.
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Apie viską po truputį...
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. Nr. 8, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Gudobelė. 2. Agora. 3. Pikulė. 4. Gegutė. 5. Vikis. 6. Rietmenė. 10. Apynys. 13. Riešutinė. 14. Bandkielė. 16. Pilietė. 17. Čiurlys. 22. Blizgė. 23. Liucerna. 25. Balandis. 

28. Spalva. 29. Klevas. 30. Tiesa. 32. Ruduo. Horizontaliai: 7. Gurgždis. 8. Bervidis. 9. Notra. 11. Mirta. 12. Klumpaitė. 15. Plakis. 18. Samana. 19. Čivylis. 20. Suopis. 21. Arnika. 24. 
Stulgys. 26. Girūnė. 27. Gludas. 31. Spanguolė. 33. Medis. 34. Duona. 35. Ankstyvė. 36. Dalgutis.  
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Apelsinais ir alyvmedžiais 
kvepianti Ispanija. II dalis

aTRaDIMaI

Eglė guimEra

Montserrat išvertus iš katalonų 
kalbos reiškia Dantytas kalnas. 

Akmeninės figūros žadina vaizduotę
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Tad tęsiu savo pasakojimą apie Ispaniją 
ir dabar kelias veda po nuostabią Šiaurės 
rytų jos  dalį. Katalonijoje, netoli Barselonos, 
yra vietovė vardu Montserat. Tai kalnų 
grandinė ir jame įsikūręs benediktinų vien-
uolynas. Vienuolynas iki šiol yra veikiantis, 
čia gyvena apie 80 vienuolių ir tai viena iš 
svarbiausių Katalonijos piligrimystės vietų. 
Puikiai įrengtas Monasterio de Montser-
rat turistinis bei piligrimystės centras 
primena gerai įkurtą verslą. Tarsi mažas 
uždaras kaimas, kuriame netrūksta nei 
religingumo, nei pramogų. Keliautojas čia 
ras kavinių, suvenyrų parduotuvių. Čia yra 
net keletas muziejų, patogus funikulierius 
link viršūnių bei traukinukas, atvežantis 
lankytojus iš pačioje papėdėje esančios 
gyvenvietės. Vienuolyno kompleksas man 
pasirodė gražus, patogiai įkurtas visas 
reikalingas servisas, tačiau gan komer-

Pasaulio permainų epicentre gamta ir kelionės labiausiai sielą gaivinanti patirtis. Kai kiekviename informaciniame rupore už 
žmonių dėmesį kaunasi kelios jėgos – atitraukti žvilgsnį bent trumpam į save – pats geriausiais pasirinkimas. Sakoma, kelionėse 
pažinsi žmogų, o gamta – visų namai. Koks pirmas žmogus, kurį turime pažinti, pažvelgti vidun bei apžiūrėti iš visų pusių? 
Žinoma, tas žmogus kiekvienam savas – tai aš pats. Kaip galime suprasti kitą, kai nepažįstame savęs? Kelionė – puiki erdvė 
savęs pažinimui. ypač gamtoje. 

Tad jei ant dūšios nuo šių dienų naujienų ir košmarų sunku – leiskimės nors trumpon kelionėn, išsiruoškime nors trumpam į 
gamtą. Tapkime šiame procese nuoširdžiais, it vaikai, stebėtojais. Dar tik mokomės valdyti savo dėmesį savo valios jėga. O ten 
kur mūsų dėmesys, ten mūsų jėga. O kur kreipiame didžiąją dalį savo dėmesio? 

Nuo kalno žemyn žiūri 
akmeniniai vienuoliai su kapišonais Akmeninių storulių šeimyna
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cinis ir nepigus. Tuokart tikrai pasisekė, nes 
viešbučio svečiams buvo suteikta daugiau 
nuolaidų. Gavome nuolaidą automobilio 
aikštelei bei muziejams. O savaitgalio die-
nomis čia vyksta net turgus. Na kokia Is-
panija be vietinių produktų turgaus. Netyčia 
užkalbintas prekeivis, pasirodo – ukrainietis, 
kuris Ispanijoje „sukasi“ jau dvidešimt metų. 
Jis turguje prekiavo avių sūriais, medumi, ki-
tais kataloniškais skanėstais bei prekeivius 
kalbino įvairiomis kalbomis. Net lietuviškai. 

Didinga vienuolyno bazilika kviečia 
tikinčiuosius vidun nuo ryto iki vakaro. 
Ji labai didinga ir  prabangi! Aukšti auksu 
bei sidabru tviskantys skliautai, prabangiai 
įrengtos šoninės koplytėlės, dviejų aukštų 
tviskančios arkos kiekvieną užėjusį vidun 
priverčia aiktelti. Bazilikoje gausu natūralios 
šviesos, tad žaidžiantys saulės spinduliai jai 
suteikia dar daugiau didingumo. 

Prie vienuolyno esančios meno mokyk-
los pasididžiavimas – garsusis berniukų 
choras. Jį lankyti didelė privilegija. Garsiuo-
sius angeliškus balsus klausytojai gali išgirsti 
apie vidudienį. 

Įspūdingai atrodo spalvotas Ave Maria 
takas. Tai oloje įrengtas praėjimas su daug 
lentynėlių, kur dega šimtai o gal tūkstančiai 
raudonų, žalių, mėlynų žvakių. Jų galima 
įsigyti čia pat esančiuose konteineriuose 
įmetus keletą eurų monetų. Vėliau siaurais 
laipteliais galima patekti į juodosios Mado-
nos, taip vadinamos Virgen de Montserrat, 
stiklinę navą. Čia ji, su kūdikiu ant rankų, 
žvelgia palaimingu tamsios odos veidu ir 
kviečia tikinčiuosius paliesti įžymiosios 
statulos kraštelį pro specialiai stikle įrengtą 
angą. Navoje vos telpa 2–3 žmonės, tad prie 
Mergelės lankymo taip pat tįsta eilės. 

Aukštos prabangios lubos, ypatingai 
gražūs ir dideli vargonai, originali juodao-
dės Mergelės būstinė suteikia bazilikai iš-
skirtinumo. Ne veltui čia plūste plūsta re-
ligijos sekėjai. Mums tuomet irgi pasisekė, 
nes šį kompleksą lankėme karštą rugpjūčios 
ketvirtadienį, tad žmonių buvo labai nedaug. 
Jau penktadienio popietę pradėjo rinktis 
gausus būrys lankytojų, aikštelėse rikiavosi 
turistiniai autobusai.

Bazilikoje, kaip ir daugelyje katalikiškų 
šventovių, esti paslapčių. Vienos pastatytos 
ant musulmoniškų maldos namų pamatų, 
kitos – pasisavinus ištisus pastatus. Teko 
girdėti, kad iš čia būta „korupcijos“. Anksčiau 
prie įėjimo į pačią baziliką ant sienų puika-
vosi ypatingos freskos. Jos spinduliavo ypač 

Vienuolyno pastatai glaudžiai prisišlieję prie kalno sienų

Bazilika iš vidaus

Juodoji Madona su kūdikiu Ave Maria spalvotų žvakių takas

aTRaDIMaI
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stiprią ir gerą energiją. Po bazilikos restau-
ravimo freskų paveikslai buvo uždengti nau-
jais darbais, kuriose dabar galima pamatyti 
tik Romos teisės istoriją.  

Vienuolyne esančioje turtingoje bibliote-
koje skaičiuojama apie trys šimtai tūkstančių 
knygų bei įvairių raštų egzempliorių, tarp 
vienuolyno sienų įrengtame muziejuje eks-
ponuojami garsių dailininkų, tokių kaip 

Salvadoras Dali, Picasso tapybos kūriniai, 
ikonų kolekcijos ir kitos meno vertybės. 
Vienuolyne yra įkurtas keleto korpusų 
viešbutis. Vieni pastatai kuklesni, kiti kiek 
prabangesni. Tačiau visi stilingi, šviesūs, 
įsikomponuojantys į bendrą kontekstą. Kam-
bariuose moderniai įrengti nakvynei reika-
lingi patogumai. Čia pat atviros komplek-
sinio maitinimo valgykos, kai kur įrengtos 
virtuvės bei erdvūs valgomieji, kad atvykę 

lankytojai jaustųsi kaip namie, galėtų susėsti 
bendroms vakarienėms ar pusryčiams. Tie-
sa, atvykus savo automobiliu galima išventi 
nepigių kavinių, atsivežus savo maisto. Net 
šešių aukštų viešbučio pastatuose nakvynę 
randa tiek piligrimai, tiek paprasti turistai, 
kaip mes. Tiesa sakant, užsakydami nakvynę 
Booking‘o sistemoje, net neįtarėme, kad pa-
pulsime tiesiai tarp vienuolyno sienų. Gal tai 
buvo sėkmė. Iš tiesų buvo labai patogu stebėti 
saulėtekį pro atvirą viešbučio langą ir su-
laikius kvėpavimą žvelgti kaip saulė budina 
milžiniškas kalno akmeninių sienų figūras. 
Montserat net egzistuoja čia keliaujančių 
piligrimų tradicija – stebėti saulėtekį užlipus 
aukštyn ant kalno. 

Piligrimai iš viso pasaulio Montserat‘ą 
lanko nuo XIII amžiaus. Tiesa, vienuolyno 
istorijoje būta ir skausmingų laikotarpių, kai 
vienuoliai buvo išvaryti iš savo šventųjų namų. 
Napoleono armija 1811–1812 metais suna-
ikino vienuolyną, iš vienuolių buvo atimta visa 
nuosavybė. Po ilgų dešimtmečių sugrįžę vie-
nuoliai ėmėsi atstatymo darbų, tačiau po gero 
šimtmečio, per Ispanijos pilietinį karą 1936–
1939 m., vėl buvo priversti palikti vienuolyną. 
Nuo visiško sunaikinimo jis buvo apsaugotas 
– tai Katalonijos autonominės vyriausybės 
nuopelnas. Vėliau rekonstruota bazilika, iš-
plėsti vienuolyno pastatai. 

Legenda byloja, kad 880 metais, vieną 
šeštadienio vakarą, piemenys pamatė ange-
lus, iš dangaus krentančią šviesą ir išgirdo ją 

Vienuolyno kompleksas

Vaizdas pro viešbučio langą
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lydinčią švelnią melodiją. Šis reginys pasikar-
tojo jiems dar keletą vakarų. Piemenys apie 
tai papasakojo vietiniam šventikui. Pastara-
sis susiruošė apžiūrėti tos vietos kur krito. 
Keliauninkai rado kalne olą ir jame pamatė 
švytintį Mergelės paveikslą. Neliko abejonių, 
kad paveikslas buvo šventas. Šventikas norėjo 
nugabenti rastą paveikslą į šventyklą, bet 
paveikslas buvęs toks sunkus, kad niekaip 
negalėję jo net pajudinti iš vietos. Tuomet 
buvo nuspręsta oloje įrengti koplyčią, kad 
stebuklingai atsiradusiam paveikslui būtų 
pareikšta derama pagarba. Koplytėlė buvo 
pavadinta Šventąja Ola, o Mergelė – tam-
siaode (isp. La Moreneta) Montserat Mer-
gele. Tyrinėtojams kyla abejonių ar Šv. Mer-
gelė iš tikrųjų buvo tamsiaodė, ar tai tik 
patamsėjusi paveikslo mediena. 

Tačiau tai, kas iš tikrųjų traukia keliau-
tojo dėmesį ir suteikia kvapą gniaužiančio 
nuoširdaus šventumo bei sakralumo, tai 
pačios gamtos atliktas statinys – Mont-
serat kalnynas. Tai milijonų metų trukmės 
geologinis, geomorfologinis procesas, su-
formavęs unikalų kraštovaizdį. Galima tik 
mėginti įsivaizduoti, kaip per milijonus 
metų judančios tektoninės Žemės plokštės 
iš jūrų dugno viršun iškėlė 1,2 km aukščio 
kalnų masyvus. Aukščiausia jų – San Jeroni 
viršukalnė yra 1236 metrų aukštyje. Čia yra 
ir šiam šventajam pastatyta koplytėlė. 

Jei ne apvalainos, per amžius nugludin-
tos Montserat kalnų grandinės viršukalnės, 
neabejotinai kiltų mintis, kad tai nežemiškų 
civilizacijų statyba ar net kokia jų navų buveinė. 
Sklinda kalbos, kad čia tikrai retsykiais matomi 
ir neatpažinti skraidantys objektai. 

Šiam kalnynui pažinti paskyriau dvi 
dienas. Vieną apsižiūrėjimui, šalia vienuo-
lyno esančio muziejaus bei bažnyčios ap-
lankymui, kitą, nors ir kepinant 35 laipsnių 
karščiui – paskyriau žygiui po švento kalno 
vietas. Iškęsti ispaniškos vasaros karštį visada 
padeda čia gyvenantys vėjai, medžių pavėsis ir 
pora litrų vandens kuprinėje. 

Nuo vienuolyno pakilti iki kalnyno viršaus 
padėjo čia įrengtas beveik vertikaliai keliantis 
funikulierius. Čia pat, funikulieriaus stotyje, 
įsikūręs nedidelis informacinis centras, ku-
riame galima buvo susipažinti su Montserat 
augmenija, gyvūnija bei dantytų viršukalnių 
susiformavimo iš jūros dugno istorija. 

Keletas pažymėtų turistinių takų, nuo 
valandos trukmės iki keleto, vedė į kalnyne 
esančias apžvalgos aikšteles, pavadintas 
šventųjų vardais, taip pat tarp didžiulių uolų 

įsikomponavusias koplytėles. Ši vietovė pri-
traukia ne tik turistus, religinguosius pili-
grimus, bet ir ekstremalaus laipiojimo uolomis 
aistruolius. Retas katalonietis neužsibrėžia sau 
iškilaus tikslo – nors kartą pėščiomis įkopti iki 
pat Montserat viršaus ir įkvėpti šioje gamtos 
šventovėje dvasinių jėgų. 

Žygyje pakalbintas vyresnio amžiaus vyras 
gyrėsi, kad jam tai kiekvienų metų patikrini-
mas sau. Anksčiau laipiojęs stačiomis kalnyno 
uolomis, net visų vardus atsimena. Vienas 
jų vardu Nėščia moteris, kitas – Prancūziška 
beretė. Nežinau ar tai buvo tikri šių apvalainų 
viršukalnių vardai, bet geriau ir nesugalvoti. 
Besikalbėdami ir bejuokaudami atradome 
ir Milžino pėdą, ir Liūdnąjį ateivį, kuris iš 

tikrųjų buvo panašus į vyrišką pasididžiavimą, 
taip pat Dramblį, Kin Kongą, Dainininką ir 
dar daug kitų. Tai buvo smagi kūrybiškumo 
valandėlė, kuri ne tik praskaidrino nuotaiką 
karštą dieną, bet ir leido pamatyti gamtos 
rankomis padarytas skulptūras. 

Kuo toliau keliavome, tuo visos akmeninės 
figūros panėšėjo į įvairiausius gyvūnus, į 
fantastiškus padarus. Kas žino, gal tai tikrai 
kažkada gyvenę milžinai ir šis kalnynas – 
sustingęs jų pasaulis. 

Pažvelgus nuo viršūnių žemyn, Montse-
rat vienuolynas atrodė tik nedidelis, trapus 
žmonijos sukurtas kūrinys natūraliame di-
džiuliame gamtos delne. Tikra didybė buvo 
aplink jį. Ji atsiveria tikram stebėtojui.

Kalnyne yra keletas koplytėlių. Nuo jų kelias nuveda iki atviros aikštelės šlaite, kur dažniausiai stovi kryžius

Straipsnio autorė žygio metu
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Dionyzas
Kaltenis
1939 09 07 – 2022 08 18

Netekome iškilaus miškininko, šeimyninės miškininkų dinastijos tę-
sėjo DIONYZO KALTENIO. 

Senelis Pranas ir tėvas Antanas 31 metus (1931–1963) buvo eiguliai. 
Abu jo broliai taip pat žinomi šalies miškininkai: Aloyzas – ilgametis 
Ariogalos girininkas, Kęstutis – garsaus Skinderiškio dendrologinio 
parko įkūrėjas. Brolius Kaltenius vienijo gilios dendrologijos žinios ir 
gebėjimas jas realizuoti praktikoje, įvairiapusė visuomeninė veikla. 

Noriu trumpai papasakoti apie trijų brolių nuveiktus darbus.
Aloyzas Kaltenis 1953 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1965 m. 

– LŽŪA. Aloyzas želdė karjerus ir eroduojamus Dubysos šlaitus, įveisė 
sėklinių plantacijų, veisė želdinius miesteliuose ir Ariogaloje, mišrių 
želdinių iniciatorius. Apie eglių, uosių, klevų želdinių mišrinimą su lie-
pomis savo patyrimu pasidalino žurnale „Girios“ (1974/3). Paanalizavęs 
Ariogalos girininkijos trijų miškotvarkų duomenis (1959, 1969, 1980), 
parodė kaip tuo metu vyravę atvejiniai kirtimai ženkliai pagerino me-
dynų rūšinę sudėtį, kitus rodiklius („Girios“, 1982/7). A. Kaltenis buvo 
gamtos apsaugos draugijos pirmininku, mokyklinės girininkijos vado-
vu. Mirė 2007 m., palaidotas Ariogalos kapinėse.

Kęstutis Kaltenis Skinderiškio dvarvietėje, prie Šušvės upės 
įkūrė dendrologinį parką, beveik 50 metų jį tvarkė ir puoselėjo. 
1994 m. apdovanotas Valdo Adamkaus premija. Parkas pradėtas 
sodinti 1971 m. balandį. Tuo metu K. Kaltenis dirbo Pajieslio 
kolūkyje eiguliu. Jo kuriamai augalų kolekcijai trūko vietos. 
Įrengiant parką, K. Kalteniui daug padėjo kolūkio pirmininkas 
Vaclovas Vitas, kuris parinko Skinderiškio senosios dvarvietės 
vietą, skyrė techniką. Parkas kartu su salomis ir vandenimis 
užima 123 ha.  

Siekiant nustatyti parko augalų kolekcijos vertę Kėdainių 
miškų urėdija 2006 m. finansavo mokslinius darbus. Tais pačiais 
metais išleista knyga „Skinderiškio dendroparkas“ (sudaryto-
jas Mindaugas Navasaitis).  Parke auga apie 1300 rūšių, porūšių 
ir formų medžių bei krūmų iš įvairių šalių – jame pasirinktas 
augalų geografinis išdėstymas pagal augalų kilmės šalis. Tai vie-
na gausiausių dendrologinių kolekcijų Lietuvoje. 

Minint parko įkūrimo 50-metį 2021 m. pastatyta tauto-
dailininko Vytauto Ulevičiaus skulptūra „Motinai gamtai“. 
Kėdainių r. savivaldybės meras V. Tamulis šio parko įkūrėjui 
ir ilgamečiam puoselėtojui K. Kalteniui įteikė sidabro garbės 
ženklą „Už nuopelnus“. 

Kaltenių gimtinė – Kėdainių valsčiaus Beržytės vienkiemis, 
tuomet priklausiusi Paliepių girininkijai (Sodyba iki mūsų dienų 
neišlikusi). Artimiausia gyvenvietė Lapkalnys. Kaltenių – tėvo 
Antano ir motinos Zofijos – šeimoje užaugo septyni vaikai. Nors 
vertėsi sunkiai, tėvai visomis išgalėmis stengėsi kuo daugiau vaikų 
išmokslinti. Aloyzas (g. 1934 m.), Kęstutis (g. 1935 m.) ir Dionyzas 
(g. 1939 m.) tapo miškininkais. Sūnus Petras (g. 1937 m.) – gy-
dytojas, habil. mokslų daktaras, profesorius, dėstytojas, Pediatri-
jos centro vadovas, Lietuvos mokslo premijos laureatas. Duktė 
Rūta (g. 1946 m.) mokėsi Dailės instituto Kauno filiale, dirbo 
dailininke, tekstilininke, dėstytoja; kita duktė Vida (g. 1948 m.) 
baigė Vilniaus prekybos technikumą.

Dionyzas 1947 m. pradėjo lankyti Žostautų  pradinę mokyklą, 
vėliau – Paliepių vidurinę. Vyriausiojo brolio Aloyzo, jau tapusio 
miškininku, paskatintas 1958 m. pradėjo studijas LŽŪA miškų 
ūkio fakultete. 

Per penkis studijų metus mes, kurso draugai, gerai pažinome 
Dionyzą, jo charakterį, gabumus mokslams, domėjimąsi augalų 
pasauliu. Jis buvo patiklus ir kilniaširdis. Kartais tomis jo sa-
vybėmis pasinaudodavome, pavyzdžiui, liepdami po talkos su-
tvarkyti darbo įrankius ir pan. 

Dionyzas gerai žaidė šachmatais, dalyvavo miškų fakulteto 
varžybose, priklausė komandai tarpfakultetinėse varžybose. 

Mokėmės pakankamai rimtai, todėl ir kurso pažangumo 
rodiklis buvo aukštas. Baigdami studijas visi turėjome ateities 
tikslus, kurių siekėme, palaikydami vieni kitus. 1963 m. įgiję 
miškų ūkio inžinieriaus diplomus, išvykome į paskyrimo vietas.

Dionyzas Kaltenis 1963 m. darbą pradėjo Plungės miškų 
ūkyje, tačiau iškart po įsidarbinimo du metus atliko karinę 
tarnybą. Atitarnavęs armijoje, D. Kaltenis įsidarbino Kuršėnų 
miško pramonės ūkio medelyno vedėju (1966–1974 m.). Dirb-
damas šiose pareigose, išplėtė rūšių asortimentą, jam vadovau-
jant įrengta kankorėžių aižykla. Nuo 1975 m. iki 2003 m. – ilga-
metis Kuršėnų miškų urėdijos miško atkūrimo vyr. inžinierius. 
Per tuos metus įveisė šaltalankio želdinių, teikė pasiūlymus ir 



nAUjI LeIDInIAI

Naujame leidinyje – 
apie regioninių parkų vertybes

išleistas 5 serijos „Gamtos vertybės saugomose teritorijose“ leidinys, dedikuotas Lietu-
vos regioniniams parkams, kurie šiais metais mini įkūrimo 30-metį. Knygoje gausu įdomių 
straipsnių apie regioninių parkų kraštovaizdį ir jo raidą, biologinę įvairovę, saugomas rūšis, 
kultūros paveldo vertybes. 

Penktąjį leidinį, kaip ir ankstesnius, išleido 
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Pasak 
VSTT direktoriaus Alberto Stanislovaičio, tiki-
masi, kad skaitytojai ras įdomios ir naudingos 
informacijos apie saugomas teritorijas. 

Įžanginis gamtosaugininkės Rūtos Baškytės 
straipsnis „Regioninių parkų steigimas – pasau-
lyje analogo neturintis reiškinys“ kalba apie visų 
30 regioninių parkų įsteigimą vieną dieną (1992 m 
rugsėjo 24 d.) vienu LR Aukščiausios Tarybos nu-
tarimu, apie mokslininkų ir politikų susitelkimą 
bei gamtosauginį toliaregiškumą. Leidinyje rasi-
te įvairiausių temų apie saugomas vertybes: apie 
karstinio proceso kuriamą Biržų regioninio parko 
kraštovaizdį, apie unikalų vandeningą kraštovaizdį 
Nemuno deltos regioniniame parke, apie balinių 
vėžlių apsaugą Pietų Lietuvoje, apie geologines ver-
tybes Ventos regioniniame parke, apie stumbrų 
populiacijos atkūrimą, apie Dubingių piliavietę As-
vejos regioniniame parke, apie Pagramančio region-
inio parko piliakalnius ir kt. 

Rengiant jubiliejinį leidinį dalyvavo RP special-
istai: ekologai, kraštotvarkininkai, kultūrologai, 

taip pat VSTT Kraštovaizdžio apsaugos sky-
rius, VSTT Metodinis analitinis centras. 

Leidinį galima atsisiųsti PDF formatu – 
https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/
files/Gamtos_kulturos_vertybes_regioni-
niuose_parkuose_2022.pdf    

Jurgelis miškauja
Tai knyga apie mišką. Tokį, kokį jį mato 

aštuonmetis berniukas Jurgelis. Augdamas su 
tėčiu girininku Jogaila jis dažnai lankosi miške, 
patiria įvairiausių nuotykių ir daug ką sužino. 
Pavyzdžiui, ką girininkai veikia savo eiguvose 
skirtingu metų laiku, kokius įrankius naudoja, 
kokie svarbiausi darbai dirbami arba kuo žiemą 
minta ir kur slepiasi žvėreliai. Ar riaumojanti 
miško technika, grėsmingai guldanti vieną medį 
po kito, visada reiškia miško žūtį? 

Daugelis knygoje minimų veikėjų, įvykių ir 
nutikimų – tikri. Tik vieni išgyventi būnant Jur-
gelio, o kiti – Jogailos amžiaus. Vienas svarbiausių 
šio pasakojimo nutikimų – per mišką tiesiamas ke-
lias – irgi yra tikrų tikriausias įvykis.

Tik knygoje jis pavaizduotas kaip turintis 
laimingą pabaigą, bet iš tiesų, deja, nė vienas 
žmogus nebandė gelbėti kertamo šventojo 
miško. Bet aš tikiu, kad užaugę jūs, vaikai, tapsite 

gerais miško draugais ir apsaugosite Lietuvos 
miškus. Šią knygą skiriu pusiau padalintam 
Palangos miškui prisiminti.

Raimundas EREMiNAS

292022  rugsėjis      

paramą sodmenimis želdant Kuršėnų 
miesto teritorijas, parkus. 

Girininkai iki šiol prisimena, kai 
tekdavo nelabai pavykusius želdinius 
paversti mišku  apaugusiu plotu ir 
laukti atvykstant reiklaus arbitro Dio-
nyzo. Visi atsimena jo frazę „miškas 
čia bus“. Gamtos apsaugos tematika 
rašė į „Girias“, vėliau „Mūsų girias“, vie-
tos spaudą. Aktyviai dalyvavo LMS 
veikloje, 1990 m. išrinktas Kuršėnų 
skyriaus pirmininku, 1990–1995 m. 
buvo Šiaulių r. tarybos nariu. Globojo 
jaunųjų miško bičiulių būrelius.

Dionyzas Kaltenis siekė įgytas 
dendrologijos žinias pritaikyti žalio-
joje statyboje. Jis rašė, jog „savo dar-
be ir visuomeninėje veikloje pasisa-
kiau už ekologinį ūkininkavimą, 
bioįvairovės išsaugojimą ir gausinimą, 
gamtos ir žmogaus harmoniją“.

Dionyzas jautriai reaguodavo 
į svarbius šalies įvykius. Valstybės 
1000-mečiui paminėti siūlė apjuosti 
Lietuvą ąžuolais – apsodinti pasie-
nio ruožą leistinais atstumais nuo 
valstybės sienos, suderinus su vietos 
savivaldybėmis (vid. atstumas – 1 km). 
Aplink Lietuvą būtų galima apsodinti 
ne mažiau kaip 1000 ąžuolų. Regist-
ruoti jų sodinimo vietas bei sodinto-
jus, inventorizuoti visus 1 m ir stores-
nius ąžuolus, įrašyti į specialų registrą 
ir sustiprinti jų apsaugą. Buvo kitų 
Dionyzo idėjų, gal būt, ir fantastinių, 
kurios atspindėjo romantišką jo cha-
rakterio pradą. 

Dionyzas su žmona Stanislava už-
augino dukrą Aušrą (anūkės Simona 
ir Monika) ir sūnų Evaldą (anūkai Ieva 
ir Mantas). Šių metų sausį Dionyzas 
ir Stanislava pažymėjo 55 metų sma-
ragdines vestuves. 

Saulėtą 2022 m. rugpjūčio 19 dieną 
Dionyzas amžinojo poilsio atgulė greta 
žmonos tėvų senosiose Kuršėnų miesto 
kapinėse. Pagerbti velionį atvyko ne-
mažas būrys Jį pažinojusių žmonių. 

Kolegų, buvusių bendradarbių 
vardu nuoširdžiai užjaučiame velio-
nio žmoną Stanislavą, vaikus ir anū-
kus, seseris Rūtą ir Vidą, brolius 
Kęstutį ir Petrą.

LŽŪA Miškų fakulteto 1963 m. laidos 
kolegų ir bendraminčių vardu 

Algirdas RUTKAUSKAS
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medžioklė

AM inf.

Medžiojamųjų žvėrių apskaita 2022 m.
(2022-2023 m. medžioklės sezonas)

(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų 
(medžiotojų) pateikti duomenys)

Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų 
iki 2022 m. balandžio 15 d., apskaita

(2021-2022 m. medžioklės sezonas)
(medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudotojų pateikti duomenys)

Siūloma nustatyti 282 vilkų 
sumedžiojimo limitą

Aplinkos ministerija parengė įsakymo projektą dėl 
vilkų sumedžiojimo 2022–2023 m. limito ir kviečia 

visuomenę, suinteresuotas institucijas su juo susipažinti.
Atsižvelgus į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis, 

rūšies apsaugos poreikius ir moksliniais tyrimais apskaičiuotą 
vilkų šeimų skaičių, siūloma nustatyti 282 vilkų sumedžiojimo 
limitą. Siekiant, kad vilkai būtų medžiojami proporcingai jų 
natūraliai gausai, limito rekomenduojama neskirstyti rajonais. 

Pagal Medžioklės taisykles, vilkų sumedžiojimo limitą 
tvirtina aplinkos ministras, remdamasis Vilko apsaugos plane 
nustatytais principais, kad būtų užtikrinta palanki vilko rūšies 
apsaugos būklė. Rengiant projektą iš esmės remtasi 2021-2022 
m. sumedžiotų vilkų genetiniais ir produktyvumo tyrimais, 
kuriuos atliko VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai. 

Vilko apsaugos planas įpareigoja nustatant sumedžiojimo 
limitą įvertinti besiveisiančių vilkų šeimų skaičių. Minėti tyrimai 
rodo, kad Lietuvos teritorijoje gyvena ne mažiau kaip 87 vilkų 
šeimos. Vilko apsaugos planas numato, kad šalyje palaikoma 32–
62 šeimų populiacija. Jei vilkų yra daugiau kaip 62 šeimos, limitas 
nustatomas lygus prognozuojamam metiniam prieaugiui (šeimų 
skaičius dauginamas iš 3.25 – vidutinio vilkų jauniklių skaičiaus 
vadoje rudenį, įvertinant natūralų mirtingumą) arba didesnis. 

Didesnis, nei prognozuojamas metinis vilkų prieaugis, limi-
tas nustatomas tik konsultuojantis su nepriklausomomis mokslo 
ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, ar siūlomas nustatyti 
limitas nesutrukdys pasiekti vilkų populiacijos apsaugos ir valdy-
mo ilgalaikio tikslo,- palaikyti palankią apsaugos būklę. Vytauto 
Didžiojo universiteto atliktų vilkų tyrimų šių metų ataskaitoje 
konstatuojama, kad pastaraisiais metais atliekami vilkų populia-
cijos genetiniai, amžiaus, reprodukcijos ir pasiskirstymo tyrimai 
rodo stabilią arba gerėjančią vilkų populiacijos būklę.  

„Pernai pagal vilko apsaugos planą galėjo būti skirtas 215 
individų limitas, bet, kadangi šeimų buvo suskaičiuota ant ribos 
(63), pasirinktas saugesnis variantas, 190 vilkų limitas. Šiemet 
populiacija paaugo net 40 proc. Suskaičiuotos mažiausiai 87 
šeimos, jų yra daugiau, bet mokslininkai patvirtina mažiausią 
galimą kiekį, kurį gali pagrįsti duomenimis. Tai rodo, kad vilkų 
populiacija  stabiliai auga ir yra saugi. Džiugu, bet dėl to jų 
sumedžioti irgi reikės daugiau. Mokslininkai rekomenduoja 282 
vilkų limitą. “, – sakė aplinkos ministro patarėjas M. Čepulis. 

Vilkų medžiojimo sezonas prasideda spalio 15 d. ir trun-
ka iki kovo 31 d. Išnaudojus vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų 
medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau.
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Geresnių 
viršūnių link

Apsilankykite www.husqvarna.com/lt ir sužinokite apie naujausius 

sprendimus, kurie medžių viršūnėse leis jaustis užtikrintai.


