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Gegužės 27 d. Lietuvos kultūros tarybos spren-
dimu 18-oje Venecijos architektūros bienalėje Lie-
tuvai atstovaus Vilniaus dailės akademijos Nidos 
meno kolonijos projektas. Paviljono komisarė – Dr. 
Ines Weizman, kuratoriai – Jurga Daubaraitė, Egija 
Inzule, Jonas Žukauskas.

„Vaikų miško paviljonas 18-oje Venecijos 
architektūros bienalėje“ – tai žaidimų peizažas, 
imersinė erdvė bei instaliacija, skirta atskleisti praei-
tyje Lietuvos ir Baltijos jūros regiono miškus forma-
vusius laikotarpius, procesus ir jėgas, o svarbiausia 
– jų raidą ateityje. 

Gegužės 31 d.Valstybinė miškų tarnyba (VMT) 
pasirašė sutartį su Šiaurės šalių genetinių išteklių 
centru „NordGen“, pagal kurią šis centras saugos 
vertingiausių Lietuvos augalų genetinių išteklių 
sėklų kolekciją Svalbardo salyno sėklų saugykloje. 
Kolekcija perduota saugyklai birželio 9 d. 

Politiniai sprendimai ir karai kelia grėsmę 
genų bankams. Sirijoje, Alepe, augalų genų ban-
kas karo metu buvo sunaikintas. Karo Ukrainoje 
metu intensyviai naikinama miestų ir regionų 
infrastruktūra. Šie pavyzdžiai rodo būtinybę saugoti 
augalų genetinių išteklių sėklų kolekcijas daugiau nei 
vienoje vietoje. Dėl to šalys pradėjo dubliuoti savo 
sėklų kolekcijas ir saugoti jas toli į šiaurę nutolusio 
Svalbardo salyno, priklausančio Norvegijai, sėklų 
saugykloje. Tai užtikrina vertingiausių genetinių 
išteklių išsaugojimą kelis dešimtmečius ir sumažina 
tikimybę negrįžtamai juos prarasti.

Svalbardo sėklų saugykloje sėklos saugomos 
„black box“ sąlygomis, kai sėklas atsiimti gali tik 
į saugyklą padėjusi institucija. Čia saugoma per 1 
mln. 145 tūkst. augalų sėklų ir kitų genetinių išteklių 
pavyzdžių, kurie priklauso beveik 6 tūkst. augalų 
rūšių. Jas saugoti Svalbardo sėklų saugyklai yra pa-
tikėję 89 institucijos iš įvairių pasaulio šalių.

Lietuvoje augalų genetinių išteklių išsaugojimu 
rūpinasi VMT. Įstaiga turi ir saugo atskirų žmonijai 
svarbių augalų genetinių išteklių sėklų kolekciją bei 
siekia užtikrinti jos saugumą ilguoju laikotarpiu. 
Dėl to buvo nuspręsta Lietuvos sėklų kolekcijos pa-
vyzdžius patikėti Svalbardo sėklų saugyklai.

Kolekcija Svalbardo sėklų saugykloje bus saugo-
ma keletą dešimtmečių.

Birželio 1 d. nuotoliniu būdu vyko LMS valdybos 
(prezidiumo) posėdis, kuriame apžvelgtas gegužės 
mėn. protokolinių nutarimų vykdymas. Posėdyje 
buvo nagrinėjamos tokios temos: VMU girininkijų 
optimizavimas (VMU gen. direktorius V. Kaubrė); si-
tuacija su miškų specialistų darbo vietomis (A. Vaitke-
vičius, V. Laukys); pranešimai internetinėje erdvėje (G. 
Banienė), einamieji reikalai.

Kitas pasitarimas vyks gyvai liepos 6 d. VDU 
ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultete.

Birželio 5 d., Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, 
Prezidentūros rūmų vidiniame kieme ir S. Dau-
kanto aikštėje vyko antrą kartą rengiamas „Žaliųjų 
idėjų festivalis“, kuriame pristatytos aplinkosaugos 
inovacijos ir įdomiausios tvarumo iniciatyvos. Jame 
buvo galima susipažinti su aplinką tausojančiomis 
transporto priemonėmis, darnaus judumo idėjo-
mis, saugomomis teritorijomis, žaliosiomis inova-
cijomis. Vyko edukacijos apie bioįvairovę ir žaliųjų 
projektų įgyvendinimą mieste. Savo veiklą jame 
pristatė VSTT ir APVA.

Festivalio metu tradiciškai įteikta Česlovo Kuda-
bos premija. Šiemet ji atiteko Kauno Tado Ivanausko 
zoologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir 
informavimo skyriaus vedėjai Linai Marmaitei už 
svarų indėlį į gamtosauginio formaliojo ir neforma-
liojo švietimo plėtrą, leidybinę ir organizacinę veiklą.

Birželio 7 d. VMU miškininkai pradėjo pušynų 
ir eglynų žvalgymą – šių medynų šalyje yra daugiau-
sia ir jie labiausiai puolami medžių kenkėjų. Miškai 
žvalgomi tam, kad kenkėjai būtų laiku pastebėti 
ir užkirstas kelias jų plitimui bei masiniam daugi-
nimuisi. Vienas iš pavojingiausių miško medžių 
liemenų kenkėjų – žievėgraužis tipografas.

Gausesnį žievėgraužių kiekį lėmė pernai įvykęs 
masinis kenkėjų dauginimasis. Tiksliau žievėgraužio 
tipografo populiacija bus nustatyta antros apskaitos 
metu birželio viduryje, kai baigsis žiemojusių vabalų 
skraidymas. Medžių kenkėjo žvalgymą apsunkina tai, 
kad žievėgraužis tipografas medžius pradėjo pulti ir 
viršūnėse, todėl tapo sunkiau pastebimas. 

VMT vykdydama žievėgraužio tipografo popu-
liacijos gausumo sekimą informuoja, kad šiemet 
žievėgraužių tipografų skraidymo pradžia gausesnė 
nei pernai. Per pirmas 3 savaites  VMT gaudyklėmis 
sugauta beveik 464 tūkstančių žievėgraužio tipogra-
fo suaugėlių – tai net 61 proc. daugiau nei 2021 m.

Kadangi kenkėjų apniktų medžių išgelbėti ne-
įmanoma, miškininkams lieka vienintelis būdas 
stabdyti šio pavojingo Lietuvos spygliuočiams ken-
kėjo plitimą – nukirsti ir iš miško išvežti jau apnik-
tus medžius. Laiku neatlikus kirtimų ir nepašalinus 
kenkėjų apniktų medžių, kitais metais bus kelis kar-
tus daugiau kenkėjų sunaikintų medžių.

Birželio 8 d. Vyriausybė pritarė Seimo siūlymui, 
kad siekiant apsaugoti jautriausią bioįvairovę, ekosis-
temas ir kraštovaizdį valstybiniuose parkuose turi 
būti ribojami plynieji ir atvejiniai kirtimai, tačiau 
mažesne apimtimi – ne visiškai juos uždraudžiant.

Miško kirtimų turi mažėti, bet visiškai uždraudus 
atvejinius ir plynuosius kirtimus nebūtų įmanoma 
užtikrinti tinkamos atviro kraštovaizdžio saugomų 
rūšių buveinių, atvi-rų EB svarbos natūralių buveinių 
atkūrimo ir tvarkymo. Nebeliks galimybės saugomų 
teritorijų planavimo dokumentuose taikyti spec. 
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biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, 
kurie gali būti numatyti kaip plynieji. Absoliu-
tus plynojo ir atvejinio kirtimo būdo draudimas 
taip pat sumažintų galimybes atkurti medynus 
šviesą mėgstančiomis medžių rūšimis, likviduoti 
masinius ligų, kenkėjų židinius, taikyti stichinių 
nelaimių padarinių šalinimo priemones.

Valstybinių parkų II-IV grupių miškuose 
leidžiami atvejiniai ir plynieji kirtimai, tačiau 
juos projektuojant privaloma išsaugoti saugo-
mas vertybes. Miško kirtimų galimybės valsty-
binio parko zonoje privalomai išnagrinėjamos 
ir nustatomos rengiant planavimo schemas.

Ūkininkavimo miškuose režimą reglamen-
tuoja Miškų įstatymas, ūkinės ir kt. veiklos, 
įskaitant miško kirtimus, apribojimai saugomo-
se teritorijose numatyti Specialiųjų žemės nau-
dojimo sąlygų įstatyme, kurie nevisada draudžia 
plynuosius ir atvejinius kirtimus. Išvardijami 
atvejai, kada gamtiniuose, kompleksiniuose ir 
valstybinių parkų draustiniuose plynieji ir atve-
jiniai pagrindiniai miško kirtimai neleidžiami.

Miškų įstatymo 3 str. įtvirtinti atitinkami 
draudimai kirsti mišką plynaisiais ir atvejiniais 
miško kirtimais valstybinių parkų miškuose, 
atsižvelgiant į miškų grupę.

Birželio 15 d. Vyriausybė pritarė AM siūly-
mui kiekvienam pirkėjui nustatyti maksima-
lius galimus pirkti valstybiniuose miškuose 
pagamintos medienos kiekius. 

Nutrūkus medienos importui iš Rusijos ir 
Baltarusijos, Baltijos regiono valstybėse augs vie-
tinės medienos paklausa. Dėl šių rinkos sąlygų 
šalies medienos prekybos aukcionuose gali daly-
vauti daugiau kitų šalių pirkėjų ir taikyti spekulia-
cines kainas. Tai gali iškraipyti rinką ir sukelti 
neproporcingą medienos kainų augimą bei nei-
giamai įtakoti pagal ilgalaikes sutartis parduotos 
medienos sutarčių vykdymą. Jei susidarytų me-
dienos deficitas, jis darytų įtaką biokuro pasiūlai 
bei šildymo kainoms.

Siūloma laikinai keisti prekybos mediena 
tvarką aukcionuose pusmetinėms sutartims. 
Įsigyjantys iki 1000 ktm medienos, tai gali pa-
daryti be apribojimų – 70 proc. aukciono dalyvių 
galės įsigyti medieną taip, kaip ir anksčiau, smul-
kiesiems pirkėjams prekyba nesikeis. Kitiems 
pirkėjams, kurių yra apie 30 proc. aukciono 
dalyvių, būtų nustatomas maksimalus galimos 
įsigyti medienos kiekis, atsižvelgiant į jų pirkimo 
istoriją ar naujai įsigytų medienos perdirbimo 
įrenginių pajėgumus.

Birželio 16 d. vyko LMA Žemės ūkio ir 
miškų mokslų skyriaus išvažiuojamasis posėdis 
„Modernios miško sodmenų auginimo tech-

nologijos“, kuris vyko LAMMC Miškų insti-
tute ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos 
medelyne. Jame dalyvavo LMA ŽŪMMS na-
riai, AM, VMT, VMU atstovai. (plačiau – 6 p.)

Birželio 17 d. miškų savininkams, miško-
tvarkos projektų rengėjams, gyventojams, besi-
dominčiais miškininkavimu, VMT organizavo 
nuotolinį seminarą apie vidinės miškotvarkos 
projektų rengimą naudojant specialią programą. 

Birželio 17 d. LMSA organizuoto konkurso 
„Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 
2021“ garbės lenta įteikta Antanui Tarvydui iš 
Šilalės. Jis savo miško valdas puoselėjantis jau 
20 metų, tarp 42 dalyvių surinko aukštus 42 
balus ir laimėjo I vietą. Minėtą dieną Antano 
brolio Kęstučio sodyboje su gražiai tvarkomu 
parku įvyko ir LMSA konferencija „Prakti-
niai miškininkavimo ir gerosios KPP paramos 
priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai“. Apžiūrėta 
A. Tarvydo apie 40 ha privati miško valda.

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.

Birželio 22 d. AM Nacionalinio miškų 
susitarimo dokumento projektas pristatytas 
politinių partijų atstovams. Nuspręsta tęsti 
susitarimų paieškas tais klausimais, kuriais 
grupėms nepavyko susitarti, aptarta, kaip or-
ganizuoti tolesnį NMS procesą.

Susitarimo rengimas ir diskusijos dėl do-
kumento vyko ilgiau nei metus 150 įvairaus 
formato renginiuose, procese dalyvavo apie 
400 asmenų atstovaujančių daugiau nei 40 
organizacijų, o galutinį susitarimų tekstą formu-
lavo devynios teminės grupės, iš kurių susitarti 
pavyko tik šešioms.

Temose „Įvairialypių miško naudų sude-
rinamumas ir ilgalaikis balansas“, „Geresnė 
biologinės įvairovės apsauga miškuose“ ir 
„Miškų teikiamos ekonominės naudos padidi-
nimas“ nepavyko pasiekti sutarimo dėl ypatin-
gai išsiskiriančių ir viena kitai prieštaraujančių 
atskirų interesų grupių pozicijų. 

Šios temos reikalauja politinės valios ir  
konkrečių politinių sprendimų. 
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LAMMC direktoriaus pavaduotojas 
Miškų instituto veiklai dr. M. Aleinikovas 
pasveikino visus susirinkusiuosius į Miškų 
institutą aptarti aktualius miško sodmenų 
auginimo, diegiant modernias technologi-
jas, klausimus. Jis pabrėžė, kad šiais metais 
Lietuva mini augalų selekcijos šimtmetį – tai 
turi didelės reikšmės miško augalų selekcijos 
mokslui. Palinkėjo visiems gero renginio.

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dab-
kevičius pasidžiaugė LMA ŽŪMMS Miški-
ninkystės mokslų sekcijos organizuojamais 
įdomiais ir aktualiais renginiais, padėkojo 
VĮ VMU generaliniam direktoriui, kad juose 
dalyvauja, ir įteikė LMA simbolinę dovaną už 
paramą organizuojant skyriaus renginius.

VĮ VMU generalinis direktorius V. Kaubrė 
akcentavo mokslininkų ir gamybininkų bend-
radarbiavimo svarbą, atkreipė dėmesį, kad 
moderni sėklininkystės bazė – tai pagrindas 

Lietuvos mokslų akademijos 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 
išvažiuojamasis posėdis 
Reda daukšienė, akad. alfas PliūRa
lietuvos mokslų akademija

LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) nariai birželio 16 d. dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje „Moder-
nios miško sodmenų auginimo technologijos“, kuris vyko Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Miškų ins-
titute ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos medelyne. Posėdyje taip pat dalyvavo LAMMC direktoriaus pavaduo-
tojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) generalinis direktorius Valdas 
Kaubrė, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius, VMU Dubravos regioninio padalinio vadovas 
Darius Jankauskas, VMU Miško sėklų ir sodmenų skyriaus vadovas Marijonas Bernotavičius, LR aplinkos ministerijos ir 
Valstybinės miškų tarnybos atstovai.

miško sodmenų išauginimui, miškų atkūrimui 
ir miškų ateičiai. Ir palinkėjo įdomių diskusijų.

ŽŪMMS pirmininkas akad. Vidmantas 
Stanys, džiaugdamasis suorganizuotu įdomiu 
renginiu, išskyrė kertines sritis: klimato kai-
tą, energetinę krizę, žaliąjį kursą, selekciją, 
miško populiacijų genetiką, sėklininkystę, 
bei pabrėžė tokių renginių svarbą, palinkėjo 
įdomių diskusijų.

VĮ VMU generalinis direktorius V. Kaub-
rė savo pranešime išsamiai pristatė miško 
daigynų modernizavimo situaciją Lietuvoje, 
pabrėžė, kad pastaraisiais metais VMU skyrė 
nemažai investicijų daigynams ir medely-
nams modernizuoti. Šiais metais Panevėžyje 
atidarytas moderniausias ir didžiausias Lie-
tuvoje miško sodmenų išauginimo komplek-
sas, kai kuriais technologiniais sprendimais 
lenkiantis net aplinkinių šalių medelynus, ir 
padėkojo savo komandai, be kurios sunkaus 

darbo ir žinių nebūtų pasiekti tokie rezultatai. 
Jis pabrėžė, kad įdiegę pažangiausias miško 
sodmenų auginimo technologijas pagerino 
miškams įveisti ir atkurti skirtų sodmenų ko-
kybę, veiklą padarė maksimaliai efektyvią, 
sumažino sodmenų išauginimo sąnaudas. Pra-
nešėjas pabrėžė, jog VMU iki šiol turi tik vieną 
miško sėklų saugyklą Dubravos regioninio 
padalinio (RP) medelyne. Siekiant sumažinti 
rizikas, kad visos VMU sėklos nebūtų saugo-
mos vienoje vietoje, pradėti ir rezervinės sėklų 
saugyklos projektavimo darbai Panevėžyje. 
Taip pat bus įrengta ir konteinerinių sodmenų 
rūšiavimo linija, skirta lapuočių sodmenims. V. 
Kaubrė teigė, kad sodmenys Lietuvos miškams 
veisti išauginami dvidešimtyje VMU miško me-
delynų. Šiuo metu vykdoma medelynų veiklos 
optimizavimo programa, kurios tikslas – op-
timizuoti medelynų skaičių ir infrastruktūrą, 
pagerinti medelynų tvarkymą, priežiūrą, iš-
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auginamų sodmenų kokybę, kryptingai diegti 
naujas miško sodmenų technologijas. Planuoja-
ma, kad VMU medelynų modernizavimo pro-
jektas bus baigtas 2025 m. ir iš vieno hektaro 
ploto bus išauginama gerokai daugiau medelių. 
Skaičiuojama, kad vietoj 50 mln. sodmenų, 
VMU medelynuose per metus galima bus 
užauginti net 90 mln. kokybiškų sodmenų. 
Skirtos labai didelės investicijos, darbai jau 
įpusėjo Dubravos RP plečiant ir modernizuo-
jant kankorėžių aižyklą bei statant didžiulį 
modernų kryžminimų stacionarą miško me-
džių selekcijai plėtoti Lietuvoje.

Akad. Alfas Pliūra kalbėjo apie Lietuvos 
miško medžių genetinių išteklių išsaugojimą, 
selekciją ir sėklininkystę, kurie vykdomi pa-
gal pažangias Europos genetinių išteklių iš-
saugojimo programos (EUFORGEN) nuosta-
tas, strategijas ir rekomendacijas. Pranešėjas 
pabrėžė, kad miško medžių rūšių genetinių 
išteklių išsaugojimo dabartinių bei ateities kli-
mato ir aplinkos pokyčių sąlygomis tikslas – ne 
užkonservuoti esamą genetinę konstituciją, 
bet išsaugoti kiekvienos rūšies adaptacinį ir 
evoliucinį potencialą. Tam būtina sukaupti ir 
palaikyti didelę genetinę įvairovę bei sudaryti 
palankias sąlygas kiekvienai genetinių išteklių 
išsaugojimo populiacijai išlikti, geriau prisi-
taikyti ir jai atsikurti. Lietuvoje miško genetinių 
išteklių išsaugojimo, tyrimo, selekcijos ir sėk-

lininkystės objektų sistema pradėta kurti prieš 
40 metų, tačiau tik nuo 2000 m. pereita nuo 
rezervatinio principo prie dinamiško genetinių 
išteklių išsaugojimo. Šiuo metu šią sistemą 
sudaro didžiulis kiekis įvairių in situ ir ex situ 
genetinių-selekcinių objektų: 159 genetiniai 
draustiniai ir medynai (3690 ha), kuriuose 
saugomos ir atkuriamos natūraliai augančios, 
per keletą šimtmečių susiformavusios vietinių 
medžių rūšių populiacijos, 185 sėkliniai me-
dynai (1508 ha), daug tyrimo barelių, 2688 
rinktiniai medžiai, kurie naudojami selekci-
jai, įveista 18 vnt. vertingiausių medžių klonų 
rinkinių (57 ha), provenencijų ir populiacijų 
archyvai, arboretumai, genų banko bei intro-
ducentų kolekcijos ir kt. 

Naujosios Lietuvos miško genetinių 
išteklių dinamiško išsaugojimo ir selekci-
jos sistemos pagrindą sudaro tinklas pa-
gal daugiapopuliacinės selekcinės siste-
mos (MPBS) principus atrinktų natūralių 
kiekvienos medžių rūšies nedidelių in 
situ populiacijų (draustinių) ir sukurtų ex 
situ populiacijų (palikuonių bandomųjų 
želdinių), augančių skirtingomis ekologinėmis 
sąlygomis įvairiuose Lietuvos miško gamti-
niuose regionuose. Jie yra dinamiškai tvar-
komi, siekiant dabartinių klimato pokyčių 
sukeltų nepalankių veiksnių sąlygomis už-
tikrinti jų tvarumą, visavertį atsikūrimą 
ir vystymąsi skirtingomis kryptimis. Ge-
netiniuose draustiniuose ir medynuose bei 
sėkliniuose draustiniuose saikingomis miš-
kininkystės priemonėmis siekiama sudaryti 
kuo palankesnes sąlygas medžiams savaime 
atželti, o neželiant jie dirbtinai atkuriami 
motininių medynų sodmenimis. 

Siekiant išsaugoti šviesamėgių medžių rū-
šių (pvz., pušies, ąžuolo, juodalksnio, beržo) 
genetinius išteklius, jų sėkmingam atkūrimui 
būtinos iki 0,5–1 ha išretintos erdvės ir para-
ma atsikūrimui. 

Geriausių, atspariausių genetinių miško 
medžių išteklių palikuonys naudojami selek-
cijoje sėklinei miško bazei kurti. Norint pa-
didinti efektyvumą ir sumažinti sąnaudas, 
miško medžių selekcija vykdoma kartu iš-
saugant ir genetinius išteklius pagal bendrąją 
Miško genetikos ir selekcijos plėtros programą 
ir tikslinius projektus. Kiekvienai medžių 
rūšiai sukurta optimaliausia daugiaciklės se-
lekcijos metodika, kurios taikymas užtikrina 
didelį selekcinį efektą, išlaikant pakankamą 
genetinę įvairovę ilgalaikei selekcijai plėtoti 
ir veisiamų miškų stabilumui užtikrinti. Jų 
genetinės savybės įvertinamos bandomuo-
siuose želdiniuose. Lietuvoje įveista 120 vnt. 
250 ha ploto vietinių medžių rūšių (daugiau-
sia – ąžuolo, pušies ir beržo) bandomųjų ir 
eksperimentinių želdinių, iš kurių 54 vnt. 189 
ha ploto naudojami praktinei selekcijai. 

Iš išbandytų medžių palikuonių klonų 
veisiamos antros kartos sėklinės plantacijos, 
kurių jau įveista 67 vnt. 377 ha plote. Šiuo 
metu Lietuvoje eksploatuojama ir 113 vnt. 
523 ha ploto pirmos kartos miško sėklinių 
plantacijų. Iš miško sėklinėse plantacijose 
surinktų selekcinių sėklų išauginama didžioji 
dalis sodmenų miškams Lietuvoje atkurti ir 
naujiems veisti.

Akad. Darius Danusevičius pristatė 
miško selekcines programas ir naujausius 
genetinius tyrimus. Jis pabrėžė, kad aktyvus 
augalų, taip pat miško genetinių išteklių, for-
mavimas bei saugojimas valstybiniu mastu 
prasidėjo, kai LR Vyriausybė priėmė Augalų 
nacionalinių genetinių išteklių įstatymą ir 
poįstatyminius aktus. Lietuvoje miško ge-
netinių išteklių saugojimas organizuotas pa-
gal ES direktyvas, laikantis Rio de Žaneire 
priimtos Biologinės įvairovės konvencijos 
ir kitų forumų rezoliucijų, deklaruojančių 
genetinių išteklių, kaip biologinės įvairovės 
dalies, išsaugojimą. Miško genetinių išteklių 
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atranką, saugojimą ir naudojimą kuruoja 
Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų 
tarnyba, o mokslinius tyrimus pagal AM 
užsakomuosius projektus atlieka LAMMC 
Miškų instituto ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir 
ekologijos fakulteto mokslininkai. Lietuva 
dalyvauja FAO EUFORGEN ir EUFGIS 
programų veikloje. 

Akad. D. Danusevičius  pažymėjo, kad 
VDU ŽŪA atlikti Lietuvos miško medžių 
populiacijų DNR tyrimai atskleidė, jog kai 
kurios Lietuvos miško medžių populiaci-
jos pasižymi ryškiais savitumais, nulemtais 
poledynmečio migracijos ir adaptacijos 
prie vietinių aplinkos sąlygų, taip pat didele 
genetine įvairove. Tokios išskirtinės populia-
cijos visų pirma turėtų būti įtraukiamos 
į genetinių išteklių išsaugojimo in situ ir 
ex situ sistemą ir jų genotipų medžiaga pa-
naudojama selekcijai vykdyti. Visiems miško 
genetinių išteklių objektams – genetiniams 
draustiniams ir medynams, sėkliniams 
medynams, klonų rinkiniams, sėklinėms 
plantacijoms, bandomiesiems želdiniams ir 

rinktiniams medžiams – sudaromi nustatyto 
pavyzdžio pasai, juos įtraukiant į Lietuvos bei 
Europos Sąjungos Genetinių miško medžių 
informacines sistemas. Tokiuose pasuose 
galėtų būti įrašoma ir DNR tyrimų metu 
gauta informacija. Ypač aktuali genetinių 
išteklių išsaugojimo ir selekcijos svarba kli-
mato kaitos kontekste. VDU Žemės ūkio 
akademijos ir LAMMC Miškų instituto 
mokslininkai yra parengę Miško genetinių 
išteklių išsaugojimo ir plėtros programą, 
kurioje kiekvienai medžių rūšiai nustatyti 
metodai, principai ir darbų apimtis, siekiant 
plėtoti ilgalaikę selekciją. Kiekviename to-
liau plėtojamos selekcijos cikle kiekvienoje 
selekcinėje populiacijoje pagal išbandymo 
palikuonių bandomuosiuose želdiniuose, 
įveistuose tikslinėse adaptacinėse aplinkose, 
rezultatus atrenkami geriausi genotipai. Pas-
tarieji toliau kryžminami tarpusavyje pagal 
dviporio poravimo schemą ir dėl rekom-
binacijos atkuriama genetinė įvairovė, kuri 
reikalinga tolesniam selekcijos ciklui. Kai 
kurioms medžių rūšims (pvz., eglei, drebulei, 
tuopoms ir kt.) selekcijos tikslumui ir efek-

tyvumui padidinti naudojamas atrinktų ge-
riausių genotipų vegetatyvinis dauginimas, 
gautų klonų išbandymas ir pagal tai atrenka-
mi patys geriausi genotipai kryžminimams. 
Dubravos RP statomame moderniausiame 
Baltijos jūros regione kryžminimų stacio-
nare, šiltnamiuose ant dideliuose konteine-
riuose auginamų skiepytų medžių bus atlie-
kami visų medžių rūšių kryžminimo darbai. 
Labai svarbu, kad šiems darbams vykdyti 
būtų įdarbinta nuolatinė aukštos kvalifikaci-
jos selekcininkų grupė. 
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Vėliau posėdžio dalyviai lankėsi LAMMC Miškų instituto fito-
trone, kur susipažino su fitotrono infrastruktūra, čia vykdomais 
tyrimais ir eksperimentais. VĮ VMU Dubravos medelyno komp-
lekse medelyno vadovas Vytautas Grunskis ir VMU Miško sėklų 
ir sodmenų vadovas Marijonas Bernotavičius pristatė pažangias 
technologijas Dubravos medelyno komplekse. Posėdžio dalyviai 
susipažino su miško kankorėžių aižyklos ir sėklų apdorojimo proce-
sais, vienintele Lietuvoje miško sėklų saugykla-šaldytuvu, automati-
zuoto konteinerių užpildymo ir sėjos cechu, lankėsi konteinerizuotų 
sėjinukų išauginimo šiltnamiuose bei lauko augynuose, sodmenų 
rūšiavimo ceche ir sodmenų saugykloje-šaldytuve. Pasidžiaugta, 
kad medelyne įdiegtos modernios sodmenų išauginimo technologi-
jos, kurios padeda dvigubai sutrumpinti sodmenų išauginimo laiką, 
per metus išauginamos 2–3 sėjinukų rotacijos, efektyviau panau-
dojamos aukštos selekcinės vertės sėklos, sodmenys nepatiria per-
sodinimo streso ir pasiekia geriausius antžeminės dalies ir šaknų 
išsivystymo parametrus. 

Posėdžio dalyviai taip pat lankėsi Dubravos rezervatinėje 
apyrubėje, kur prof. Andrius Kuliešis papasakojo apie ūkinių miškų 
ir sengirių, kuriuose jau daug dešimtmečių nebevykdoma jokia 
miško ūkinė veikla, ypatumus ir vykstančius procesus. Ilgamečiai 
tyrimai bareliuose Dubravos rezervatinės apyrubės brandžiuose ir 
perbrendusiuose medynuose, turinčiuose sengirės bruožų, parodė, 
kad tokio amžiaus medynuose, nors ir stebimas nemažas medie-
nos (biomasės) prieaugis, tačiau beveik tiek pat kasmet suyra dėl 

savaiminės medžių žūties, todėl biomasė nebesikaupia, o anksčiau 
sukaupta anglis pūvant medienai grįžta į atmosferą anglies dvidegi-
nio pavidalu, prisidėdama prie šiltnamio efekto ir klimato šiltėjimo. 
Tyrimai rodo, jog atskirais dešimtmečiais sengirės medynų destruk-
cija čia ypač stipriai išreikšta, o miško atsikūrimas nevyksta, želia tik 
lazdynai ir kiti krūmai. 

Akad. Stasys Karazija pristatė savo tyrimų, atliktų Lietuvos 
miškuose, duomenis apie bioįvairovės kitimą, susijusį su medynų 
amžiumi. Pirmaisiais metais po plyno kirtimo ir vyresnio amžiaus 
jaunuolynuose (kartynuse) bioįvairovė sumažėja (ypač eglynuose). 
Didžiausia biologinė įvairovė yra brandžiuose medynuose (sengirėse) 
ir besiformuojančiuose jaunuolynuose, bet šių dviejų medyno vysty-
mosi stadijų bendrijų rūšinė sudėtis gana skirtinga. Todėl siekiant 
biologinės įvairovės nepakanka vien sengirių, reikia skirtingo amžiaus 
medynų. Vien rezervatai biologinės įvairovės neišsaugos. Jų paskirtis 
– natūralios gamtos pavyzdžiai visuomenei ir mokslinių tyrimų bazė 
medynų natūralaus vystymosi procesams tirti. O tai labai svarbu 
gamtai artimo miškų ūkio priemonėms nustatyti. Tačiau tam reika-
lingi ilgamečiai tyrimai, kuriems pagal dabartinę mokslo finansavi-
mo sistemą pinigų neskiriama. Todėl kyla didelis pavojus, kad Miškų 
instituto jau prieš du dešimtmečius pradėti tokio pobūdžio tyrimai 
nacionalinių parkų rezervatinėse zonose, davę jau kai kurių rezultatų, 
gali būti nutraukti, prarandant visą išskirtų tyrimo barelių sistemą.

Aplankytas Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas 
per aukštapelkę, kur akademikai Stasys Karazija ir Kęstutis Armo-

laitis apžvelgė aukštapelkių svarbą miškams, jose 
vykstančius ilgalaikius periodinius vandens lygio 
svyravimus ir jų sukeliamus augalijos bendrijų 
pokyčius. Akad. K. Armolaitis supažindino su 
nenusausintų ir nusausintų pelkių durpžemių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų 
tyrimais, kuriais atskleista, kad po nusausinimo labai 
padidėja durpžemių ŠESD, ypač CO2, emisijos. Todėl 
miškuose aktualu išsaugoti nenusausintas pelkes 
ir išsiaiškinti galimybes renatūralizuoti, atkuriant 
gruntinio vandens lygį, nusausintas pelkes.

Apsilankius parodomųjų-bandomųjų ir mokymo 
želdinių komplekse dr. M. Aleinikovas papasakojo 
apie čia vykdomus ilgalaikius įvairių miškininkystės 
principų ir metodų bei miško genetinius-selekcinius 
bandymus ir tyrimus. v.
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Laikas pokyčiams – 
sako Vokietijos miškininkai
Pamąstymai po Vokietijos miškininkų sąjungos 70-ojo suvažiavimo

Dr. Nerijus Kupstaitis

Apie Vokietijos patirtį tvarkant miškus, o ir bendrai apie šios šalies miškų mokyklą (plačiąja prasme) Lietuvoje visuomet 
kalbama su pagarba ir pripažinimu. Nieko keisto, nes dauguma žymiausių mūsų šalies miškininkų ir miškų mokslininkų 
rėmėsi ir šiuo metu remiasi šios bene giliausias Europoje miškų ūkio tradicijas turinčios šalies klasikine miškininkystės 
mokykla ir jos miškininkavimo patirtimi. Tai šiandien, matyt, jau labiau nei pribrendo laikas permąstyti ir mūsų lietuviškos 
miškų mokyklos tiesas ir kryptis, kai patys vokiečiai garsiai ir viešai sako – laikas pokyčiams ir inovacijoms. Jie tai 
sako remdamiesi karčia paskutiniųjų keleto metų patirtimi, kai klimato kaitos rezultate prarado ir vis dar tebepraranda 
reikšmingus savo išpuoselėtų miškų plotus.

Prieš trejus metus Drezdene vykusiame 
69-ajame Vokietijos miškininkų sąjungos 
(Deutscher Forstverein e. V.) suvažiavime, 
apie kurį taip pat rašiau 2019 metų „Mūsų 
giriose“, pagrindinė tema buvo kiek kita – 
„Miško visuomenė“ (Waldgesellschaft), t. y. 
socialiniai miškų klausimai, bet didžioji da-
lis diskusijų sukosi apie tą pačią ašį – vis la-
biau klimato kaitos rezultate pažeidžiamus 
miškus. Tuo tarpu 2022 metų gegužės 18–
22 dienomis vykusio 70-ojo suvažiavimo 
pagrindinė tema: „Liūtų šalyje – laikas ino-
vacijoms“ (Im Land der Löwen – Zeit für 
Innovation). 

Čia, matyt, reiktų paaiškinimo apie liū-
tus. Pirmiausia, 70-asis suvažiavimas vy-
ko Braunšveige, Žemutinėje Saksonijoje, o Braunšveigą XII amžiuje išplėtojo ir tikru 

miestu pavertė tuometinis Saksonijos ir Ba-
varijos hercogas Henrikas Liūtas (Heinrich 
der Löwe). Kitas svarbus momentas – liūto 
vardu vadinama ir Žemutinės Saksonijos 
ilgalaikė ekologinio miškų vystymo prog-
rama (Niedersächsisches Programm zur 
langfristigen ökologischen Waldentwick-
lung - LÖWE). Tai štai taip didingai ir kartu 
kūrybiškai liūtas tampa Žemutinės Saksoni-
jos miškininkų simboliu.

Bet grįžkime prie suvažiavimo ir Vo-
kietijos miškų politikos aktualijų. Kaip ir 
tradiciškai renginys didžiulis – šįkart daly-
vavo kiek mažiau nei tūkstantis miškininkų 
iš visos Vokietijos ir svečių iš kitų šalių. 
Vėlgi tradiciškai tos Žemės, kurioje vyksta 

suvažiavimas – šįkart Žemutinės Saksonijos 
miškų urėdija (Niedersächsische Landes-
forsten) buvo vienas iš svarbiausių renginio 
organizatorių ir finansuotojų. Ir taip, tai yra 
mūsų Valstybinių miškų urėdijos atitikmuo. 
Teisingumo dėlei reikia pažymėti ir tai, kad 
dalyvavimas suvažiavimo renginiuose ir 
pasirinktose ekskursijose kiekvienam kai-
navo dar ir papildomai – renginiai moka-
mi. Visi renginiai truko 5 dienas, tarpe jų 
plenarinės sesijos, 5 lygiagrečiai vykstantys 
seminarų ciklai aktualiausiomis temomis, 
apie 40 skirtingų ekskursijų, kai kurios net 
iki 2 dienų trukmės, be to dar miškininkų 
vakaronės su koncertais, miško paroda-
mugė miesto centre. Taigi, būdamas vienas 
galėjau vėl tik mažą dalį visos programos 

Suvažiavimo metu veikė ir paroda, kur prisistatė 
pagrindinės miškų sektoriaus organizacijos

Didieji suvažiavimo renginiai vyko pagrindinėje Folksvageno arenos salėje
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aprėpti. Bet ir to pakanka bendram vaizdui 
susidaryti ir situacijai suprasti. 

Naujos mintys miškininkystėje
Miškininkystė keičiantis klimatui – 

toks buvo vieno iš penkių seminarų ciklų 
pavadinimas. Nors tema ir ne nauja, bet 
pristatymuose ir diskusijose girdėjosi ne-
mažai naujų natų. Greta tų tiesų, jog nor-
int turėti klimato kaitos pokyčiams atspa-
resnius ir kartu mūsų žmonių gerovei 
naudingesnius miškus, reikia aktyvaus 
miškininkavimo, Vokietijos profesoriai ir 
praktikai akcentavo ir palyginti naujas mint-
is apie tai, kad pionierinės medžių rūšys, 
tokios kaip beržas, šermukšnis ir panašios 
gali būti labai naudingos atkuriant ir per-
tvarkant po katastrofų nukentėjusius buvu-
sius spygliuočių miškus. Jei anksčiau bendra 
miškų pertvarkymo į atsparesnius kryptis 
Vokietijoje buvo keisti eglę į buką, o pušį į 
ąžuolą, tai dabar vis garsiau kalbama apie 
įvairesnį mišrinimą, įvedant daugiau rūšių, 
tame tarpe ir tų paminėtų pionierinių. 

Kadangi pagrindinė pastarųjų metų kli-
mato kaitos problema Vokietijos miškams 
neabejotinai buvo sausros (ir jau po to sekę 
miško kenkėjų invazijos į nusilpusius medy-
nus), tai daug minčių sukosi būtent apie tai, 
kaip ir kokius miškus auginti vis didėjant 
drėgmės trūkumui. Čia vėlgi prasimušė ta 
pati išmintis – „nedėti visų kiaušinių į vieną 
krepšelį“, o didinti rūšių įvairovę, išnaudoti 
mišrinimo duodamus teigiamus efektus 
sudėtingose augimo sąlygose (dažniausiai 
teisingai tarpusavyje mišrinamos medžių 
rūšys duoda teigiamą efektą abipusiai, 
nors kai kada tas teigiamas efektas vienpu-
sis ar jo iš viso nėra, kaip pvz., mišrinant 
bukus ir kėnius). Čia paminėtina, kad kalba 
dažniau ėjo ne apie mums įprastą dviejų 
rūšių mišrinimą, o netgi apie šešių ar 
septynių pagrindinių rūšių mišrių medynų 
formavimą. Klausimas, ar verta retinti miš-
ką, kad mažiau drėgmės sunaudotų likę 
medžiai dažniausiai buvo atsakomas taip, 
kad visuomet reikia pradėti retinti iš kuo 
anksčiau ir po truputį, kitaip dominuojantys 

medžiai dėl streso bus prarasti. Na gal pas-
taroji mintis ir nėra kažkoks naujas atradi-
mas, bet labai svarbus aspektas. O ir bend-
rai, nors tai Vokietijos specifika, bet didelė 
dalis tų minčių vertos dėmesio ir Lietuvoje.

Veiklos įvairinimas – 
iki vėjo jėgainių miškuose
Miško teikiama mediena, kaip atsinau-

jinantis išteklius bioekonomikai, neabejoti-
nai išlieka svarbia paslauga bendroje miško 
ekosisteminių paslaugų apimtyje ir dargi 
įgauna naujas prasmes kalbant apie anglies 
kaupimą ilgaamžiuose medienos produktuo-
se. Tačiau vis didesnį svorį ir svarbą įgauna ir 
kitos miško teikiamos naudos. Neišsiplėsiu 
apie bioįvairovės išsaugojimo, kitas gamto-
saugines, anglies dvideginio absorbavimo, 
vandens ir dirvožemio apsaugos, įvairias 
rekreacines ir kitas miško mums teikiamas 
naudas – apie tai daug kalbama įvairiuose 
formatuose, buvo kalbėta ir Vokietijos 
miškininkų suvažiavime. Bet kas man labai 

Naujai vėjo jėgainei plotas atžymėtas iškirsto pažeisto medyno vietoje

Suplanuota vėjo jėgainė papildys jau veikiantį 
miško teritorijoje vėjo jėgainių parką

Miškų politikos seminarai buvo sausakimši
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įstrigo, kad vis daugiau ir daugiau dėmesio 
Vokietijos miškininkai pradeda skirti pajamas 
generuojančios veiklos miškuose įvairinimui. 

Apie Vokietijoje labai populiarėjančias 
miško kapines jau rašiau prieš trejus me-
tus, tai per daug nesikartosiu. Tiesiog tai 
yra nors ir sąlyginai nišinis, bet atskiras ir 
greitai populiarėjantis verslas Vokietijoje, 
tokios miško kapinės įrengiamos dažniausiai 
komunaliniuose, bet taip pat valstybiniuose 
ar privačiuose miškuose. 

Įdomu tai, kad vienu pirmųjų pranešimų 
suvažiavime vokiečiai pasirinko išklausyti 
kolegų austrų patirtį, kaip akcinė bendrovė 
Austrijos federaliniai miškai (AG Öster-
reichische Bundesforste) įvairindama veiklą 
miškuose sugeba ekonomiškai efektyviai 
tvarkytis sudėtingomis sąlygomis. O paslap-
tis gana paprasta – šiuo metu tik 55 proc. šios 
valstybės valdomos įmonės pajamų sudaro 
medienos pardavimai, o net 45 proc. pajamos 
iš įvairios kitos įmonės vykdomos veiklos. 
Čia jei palyginsime mūsų Valstybinių miškų 
urėdiją, tai tas santykis bus devyniasdešimt 
su trupučiu prie kelių procentų. Žinoma, 
tie 45 proc. iš dangaus nenukrito – įmonė 
jau 30 metų kryptingai dirba ta linkme, kad 
jos valdomuose žemės plotuose (ne vien 
miškuose!) vykdytų daugiau nei vien miškų 
ir medžioklės ūkį.  Prieš tuos 30 metų taip 
pat daugiau kaip aštuoniasdešimt procentų 
pajamų būdavo gaunama iš medienos. Da-
bar gi reikšmingą dalį nemedieninių pajamų 
duoda nekilnojamojo turto nuoma, įvairios 
paslaugos tiek privačių miškų tvarkymo, tiek 
ir gamtinės aplinkos tvarkymo, tiesioginis 
dalyvavimas energetikoje – įmonė turi savo 
vėjo jėgaines, saulės elektrines, mažąsias 
hidroelektrines. Ką tai duoda valstybei? Ne 
vien didesnę finansinę grąžą mokesčių ir 
dividendų forma, bet ir galimybę kompen-
suoti nuostolingą (!) miškų ūkio veiklą (pas-
taruosius 3 metus pajamos iš medienos šioje 
Austrijos įmonėje nepadengia medienos 
ruošos ir miško auginimo kaštų). Tolesnė 
kryptis taip pat aiški – per artimiausius 5 
metus investuoti dar 80 mln. Eurų į veik-
los įvairinimą. Palyginimui: metinės šios 
Austrijos įmonės pajamos iš medienos yra 
tik kiek daugiau kaip šimtas milijonų eurų 
arba maždaug dvigubai mažesnės nei mūsų 
Valstybinių miškų urėdijos.

O ką šioje vietoje daro vokiečiai? Supran-
tama, kad nesėdi rankų sudėję. Labai stipriai 
besivystanti veiklos miškuose įvairinimo 
sritis – vėjo jėgainės. Specialiai pasirinkau 
tam skirtą ekskursiją, tai galiu kiek plačiau ir 

papasakoti. Daug kam žinoma, kad vėjo ener-
getika labai plačiai išvystyta Vokietijoje. Bet, 
dabar, kai agrariniame kraštovaizdyje nau-
jiems vėjo jėgainių parkams jau sunku beat-
rasti vietos, pastarieji vystomi ir miškuose. 
Kad įsivaizduotume, tai kalbame apie daugiau 
kaip 200 metrų aukščio 6–7 megavatų galin-
gumo jėgaines, kurių viename parke paprastai 
būna nuo keturių ir daugiau. Tai štai vienai 
tokiai jėgainei pastatyti reikia maždaug pusės 
hektaro ploto, kuriame miškas nulydomas, o 
bendrai vienam parkui reikia keliasdešimties 
hektarų. Tai kur čia nauda miško savininkui 
ar valdytojui? Ogi tame, kad vien ploto nuoma 
vienai tokiai jėgainei per metus generuoja 
50–100 tūkstančių eurų pajamų. Nesunku 
suskaičiuoti – vidutinis vėjo jėgainių parkas 
reiškia apie pusę milijono eurų pajamų per me-
tus to ploto savininkui ar valdytojui. Žinoma, 

nėra taip viskas paprasta: vėjo jėgainių parko 
įrengimo projektas nuo planavimo iki eksp-
loatacijos pradžios trunka apie 10 metų, rea-
liai tik 2–3 procentai visos šalies miškų ploto 
galutiniame rezultate gali būti tinkami vėjo 
jėgainių statybai (čia sudėjus visus gamtosau-
ginius, technologinius ir kitokius apriboji-
mus). Bet realūs praktiniai pavyzdžiai rodo 
tokių projektų sėkmę.

Miškų pedagogika – 
investicija į ateitį
Prie su miškais susijusios veiklos įvai-

rinimo galima būtų kalbėti ir apie miškų 
pedagogiką, bet tai verta atskiros temos. 
Vokiečių miškininkai jau iš seno daug dėmesio 
skiria jaunosios kartos supažindinimui su 
mišku ir kryptingam ugdymui, tačiau per 
pastaruosius maždaug 10–20 metų tai buvo 

Vietinės urėdijos komanda pasitinka į ekskursiją atvykusius

Miške įsikūręs vienas iš miškų pedagogikos centrų
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išvystyta į visą ugdymo miškų klausimais 
sistemą – miškų pedagogiką. Jei anksčiau 
miškininkų veikla su jaunimu buvo kažkiek 
panaši į mūsų jaunųjų miško bičiulių, tai dabar 
galima sakyti yra visai kitas lygis. Jei pavyzdžiu 
paimsime Žemutinę Saksoniją, kur ir vyko 
suvažiavimas, tai šios Žemės miškų urėdija 
nuo 2010 metų turi 11 aktyviai veikiančių 
miškų pedagogikos centrų (viename jų lan-
kiausi tam skirtos ekskursijos metu), kuriuose 
(žinoma, įskaitant aplink esančius miškus) 
organizuojamos ne tik miškų pamokos, bet ir 
iki 2 savaičių trukmės mokymai ar praktikos 
moksleivių grupėms su visu apgyvendinimu 
ir maitinimu. Tai čia infrastruktūra. 

Bet ne mažiau svarbu, jog miškų peda-
gogikos paslaugas tuose centruose ir už jų 

ribų, taip pat privačiose erdvėse teikia dau-
giau kaip 600 sertifikuotų miškų pedagogų 
(turinčių aukštąjį išsilavinimą, baigusių 
specialius miškų pedagogikos kursus ir 
išlaikiusių specialų egzaminą), iš kurių 180 
turi sutartis su urėdija ir veikia per minėtus 
11 centrų. Suprantama, kad tai nėra į pelną 
orientuota urėdijos veikla, bet paslaugos 
aišku mokamos – viena valanda sertifikuoto 
miškų pedagogo darbo moksleivių grupei 
(iki 30 asmenų) kainuoja 40 eurų, o savaitės 
trukmės mokymai ar praktika su nakvyne ir 
maitinimu – 140 eurų/vienam asmeniui.

Bene svarbiausias miškų pedagogikos 
sistemos Vokietijoje aspektas yra tas, kad ji 
veikia visos šalies mastu ir apima visų Žemių 
miškų urėdijas. Pvz., Žemutinėje Saksoni-

joje sertifikuotas miškų pedagogas gali savo 
paslaugas teikti, kad ir pvz., Bavarijoje, o 
miškų pedagogu gali tapti ne tik miškininkai 
ar pedagogai, bet ir bet kurį kitą aukštąjį 
išsilavinimą turintys asmenys. Tokiu būdu ku-
riamas labai plačiai apimantis tinklas, sudaro-
mos galimybės tiek dirbantiems, tiek aktyvią 
profesinę karjerą baigusiems įsitraukti jauni-
mo ugdymą ir priartinimą prie gamtos.  

Ši Vokietijos miškininkų patirtis bent jau 
man aiškiai sako, kad ir Lietuvoje panaudo-
dami Valstybinių miškų urėdijos potencialą 
galėtume išvystyti panašią miškų peda-
gogikos sistemą. Nauda būtų visiems – ir 
nuo gamtos vis labiau tolstančiam jaunimui, 
ir miškininko profesijos populiarinimui, ga-
liausiai ir naujų darbo vietų sukūrimui. Net-
gi turimus pastatus racionaliau būtų galima 
panaudoti, nei atiduoti Turto bankui.

*   *   *
Tos kelios mano čia kiek plačiau pavys-

tytos temos, žinoma, neaprėpia viso suva-
žiavimo metu vykusių renginių ir diskusijų 
spektro, bet aiškiai parodo tas vietas, kur 
galėtume pasimokyti iš kolegų Vokietijoje 
patirties. Kaip jau įprasta, nesakau, kad rei-
kia pulti aklai kopijuoti jų sprendimus, tačiau 
prieš išradinėjant savo dviratį visuomet verta 
pasižiūrėti kaip tas dviratis atrodo svetur. O 
kai kuriose vietose naujo dviračio išradinėti 
ir neverta – užsienio patirties pažinimas tie-
siog gali būti tas trūkstamas postūmis, kuris 
padėtų priimti sprendimą nebetrypčioti vie-
toje, o imtis pokyčių.

Miškų pedagogikos plonybes pristatė profesionalai
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Pirmąjį siūlymą iš kažkokios ezoterinės srities palieku be ko-
mentarų, o dėl antro padiskutuokim. Tiesa, kad iš kanapių galima 
pagaminti gerą popierių, bet nesąmonė, kad kanapės, dilgėlės ir 
linai gali pilnavertiškai pakeisti medieną. Net jei kas nors sukurtų 

Miškas 
ir 

karas
algirDas bruKas

Dar jaunystėje, pradėjęs dirbti pagal specialybę, 
ėmiau rinkti kuo nors sudominusius, patikusius ir labai 
nepatikusius straipsnius ar jų ištraukas, susijusius su 
miškais ir gamta. Kai dar nebuvo paprasta pasidaryti 
kopijas, ranka užsirašinėdavau tada atrodžiusias svar-
biausias ištraukas. Tas pomėgis neužilgo paskatino 
pačiam imtis plunksnos, veltis į įvairias, kartais vai-
singas, kartais visai bevaises diskusijas. 

(Tęsinys. Pradžia 2022 m. nr. 5)                                           

Mulkinimo technologijos, 
akiplėšiškumas ir išradingumas
Niekur nedingę medžių ir miškų gynybos organizatoriai ir toliau 

ieško naujų smegenų plovimo būdų ne tik kritikuodami realias, bet 
daugiausia pačių sugalvotas bėdas, pagal situaciją tai puldami, tai 
pataikaudami atskiriems politikams ir aukštiems pareigūnams, sie-
kiant jų paramos. Rėmėjų ieškota visose politinio spektro pusėse. Kai 
kurie veikėjai „paploninę liežuvius“ ir dabar dalyvauja kuriant NMS 
(nacionalinį miškų susitarimą). Ir turbūt gan sėkmingai tai daro, nes 
panašu, kad jie priimami, kaip nuoširdūs derybų partneriai ir kovo-
tojai už Lietuvos gamtą, nors turi aiškius esamo miškų ūkio ir miško 
pramonės griovimo tikslus. Peržiūrėjus, kad ir „Gyvojo miško“ FB 
propagandą, matosi, kad ten ir toliau kurstomi žmonės prieš privačių 
miškų savininkus, valstybinį miškų ūkį, niekinama nacionalinė ir 
vakarietiška medžio pramonė, peikiama įvežama technika. Kartu 
teikiamos instrukcijos kaip kovoti su medžių kirtimais tiek mieste, 
tiek kaime ir net nurodoma, kaip ir kas turėtų pakeisti sunaikintą 
dabartinį miškų ūkį. Dėl ribotų straipsnio galimybių pacituosiu tik 
porą rekomendacijų, iš: https://www.gyvasmiškas.lt.

– Pripažinti Žemės ir augalų intelektualumą valsty-
binės politikos lygmenyje.

– Diegti alternatyvias technologijas, leidžiančias ap-
sieiti be naujų kirtimų – auginti pluoštines kultūras (li-
nus, dilgėles, kanapes), vystyt jų perdirbimo technologijas.

tokias technologijas, pagal kurias kanapes būtų galima perdirbti ne 
tik į popierių, bet ir į kitus medžio produktus, praktiškai tai reikštų 
žemės ūkio plotų plėtimą. Tuo tarpu žemės ūkis ekologine prasme 
nepalyginamai „žiauresnis“ už miško ūkį (laukuose keliskart per 
metus turės dirbti sunki technika, kuri terš aplinką, bus draskomas 
visas paviršinis dirvožemio sluoksnis, naudojamos aplinkai nepagei-
dautinos trąšos ir augalų apsaugos priemonės, vargu bau apsieis be 
aplinkos taršos ir pluoštinių medžiagų perdirbimas, paverčiant me-
dienos pakaitalais). Kai tuo tarpu auginant mišką su sunkia technika 
bus ateinama tik kartą ar daugiausia keliskart per 100 metų, teršimas 
ir žala aplinkai bus nepalyginamai mažesni. Lietuvoje nėra brangiai 
kainuojančios kanapių auginimo technikos, technologijų ir, svarbiau-
sia, perdirbimo įmonių, kam reiktų labai didelių investicijų ir laiko. 
Betgi organizatoriams rimti klausimai nerūpi. Jiems, pavyzdžiui, 
smagiausia rodyti iškirstą biržę arba nufotografuotą miškavežį ir 
aiškinti, kad baigiama sunaikinti kokia nors saugoma teritorija. Apie 
tai, kad Lietuvoje yra įvairios saugomos teritorijos: ir tokios, kuriose 
negalima jokia ūkinė veikla ir tokios, kuriose žmonės gali gyventi 
ir ūkinė veikla galima. Jei kas šioje sistemoje nepatinka, tai reikia 
žmogiškai kalbėtis ir įrodyti teritorijos statuso keitimo reikalingumą. 
Bet gelbėtojams reikia ne įrodymų ir tvarkos, o skandalų, betvarkės, 
neapykantos kurstymo.

Iš principo atsisakymas naudot medieną, kuri yra savaime atsi-
kuriantis ar nesunkiai atkuriamas, draugiškas aplinkai ir žmogui 
resursas, keičiant ją į taršesniais ir brangesniais metodais gauna-
mus resursus, ar kokius kitus dirbtinius pakaitalus, labiau panašus 
ne į aplinkos apsaugą ir šalies ekonominio potencialo vystymą, o į 
kenkimą tiek aplinkai, tiek žmogui.

Miškų klausimai dideliame informacinės kovos pakete užima tik 
nedidelį atskirą paketėlį. Bet mūsų šalies atžvilgiu jo tikslas gan dide-
lis net, sakyčiau, didingas, nes atsisakius tradicinio miško naudojimo, 
sugriovus klasikinį Lietuvos miškų ūkį ir neblogai išvystytą medie-
nos pramonę, trečdalis Lietuvos teritorijos taptų jokių materialinių 
vertybių neprodukuojančia dykra, keliasdešimt tūkstančių žmonių 
liktų be darbo, vietoje sėkmingo baldų ir daugelio kitų medžio 
produktų eksporto reiktų didinti importą ir t. t. Realios gamtosau-
gos problemos, susijusios su oro, žemės, visos gyvenamosios aplinkos 
tarša ir neatkuriamų gamtos išteklių naudojimu bei klimato kaita, 
dar paaštrėtų ar bent liktų neišspręstos.

Mūsų miškų ūkis nebuvo sugriautas prichvatizacijos laikais. Po 
nepriklausomybės atkūrimo miškai tapo pagrindine baze saugomų 
teritorijų kūrimui bei gausiam rekreacinių takų ir gamtos poil-
siaviečių tinklui. Nežiūrint priešiškų trikdžių ir gąsdinimų, buvo 
realiai atkurta privatinė miškų nuosavybė ir šalia valstybinio sukur-
tas privatus miškų ūkis. Ženkliai padidėjo vidutinis visų medynų 
amžius, o brandžių medynų plotai, lyginant šio šimtmečio pradžią 
su praeito šimtmečio viduriu padidėjo grubiai vertinant daugiau nei  
triskart. Tad demagogų arba nieko apie miško naudojimo dydžius ir 
jų nustatymą neišmanančiųjų paistalai, kad sovietmečiu buvę labai 
saikingos ir „geros“ miško kirtimų apimtys nepriklausomoje Lietuvo-
je padvigubintos dėl pramoninkų lobizmo, privačių miškų savininkų 
godumo ir valstybinių miškininkų parsidavimo, o ne pagal mokslu 
grįstus ir teisės aktais patvirtintus metodus, ne tik niekuo neparemti, 
bet yra nukreipti sąmoningam gerai ir atsakingai veikiančių ūkio šakų 
žlugdymui. Atskiri ekologinės žalos elementai susiję su reguliuojamu 
medienos naudojimu iš tiesų yra neišvengiami, bet jie trumpalaikiai, 
minimalūs ir net nepalyginami su ta žala, kurią orui, vandenims ir 
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dirvožemiui daro autotransportas, plastikų ir sintetinių medžiagų 
gamyba bei vartojimas, urbanistinės ir kt. infrastruktūros plėtimas, 
intensyvus žemės ūkis, buitinė tarša ir nesaikingas bei neatsakingas 
dalies visuomenės vartotojiškumas. Reikia pripažinti, kad nežiūrint 
nei sveiko proto, nei objektyvių statistinių duomenų, dezinforma-
toriams pavyko gal ir didesnę pusę Lietuvos gyventojų įtikinti, kad 
didžiausia gamtosauginė problema Lietuvoje yra miškų kirtimas. 
Nors iš tiesų Lietuvos miškų ūkis atitinka tvaraus ūkio standartus, 
o mūsų miškai, tarp kurių didelė dalis įveista žmogaus rankomis, yra 
vienas pagrindinių gyvenamosios aplinkos stabilumo garantų. 

Būkime atsparesni apkvailinimui
Visos šios veiklos pagrindiniai įkvėpėjai bei organizatoriai ne-

turi nieko bendro su racionalia gamtos apsauga ir subalansuota ūkio 
plėtra. Bendri tikslai, kurių siekia į Rytus nuo mūsų šalies esanti 
Žemės pusė, kovodama informacinį-propagandinį karą su į Vaka-
rus esančia puse, gan seniai įvardinti tyrinėtojų ir net perbėgėlių. 
Trumpai apibendrinus, šiuo karu siekiama sukelti kuo dau-
giau problemų, išprovokuoti neapykantą tarp valdžios ir 
kuo didesnės dalies visuomenės, o taip pat tarp atskirų vi-
suomenės grupių, pakenkti žmonių dvasiniam bei mate-
rialiniam gerbūviui. Stengiamasi patraukti arba apkvailinti 
kuo didesnį kiekį žmonių, kad jie negalėtų priimti protingų 
ir teisingų sprendimų, negalėtų apginti savo šeimos, savo 
visuomenės ir valstybės. 

Aišku, kad šis informacinis-propagandinis karas apima daugelį 
sričių, tarp kurių itin reikšminga gamtosauga. Jos realios proble-
mos ne tik reikšmingos, bet ir gan sudėtingos, prieštaringos, iki galo 
neištirtos. Todėl jų eskalavimu galima pasiekti toli einančių politinių 
ir netgi karinio pranašumo tikslų. Ryškiausias pavyzdys – per „žaliąjį 
durniavimą“ Vokietijoje pernelyg greitas atominės energetikos 
uždarymas ir dėl to sekęs žmonių gerovės bei valstybės saugumo 
„pakabinimas“ ant rusiškų dujų vamzdžio. Mūsų šalyje, panaudojant 
kai kurią vietinės biurokratinės bei politinės aplinkos specifiką, pa-
vyko „pridengti“ opiausias gamtosaugos problemas, susijusias su žy-
miai taršesnėmis, pavojingesnėmis gamtinei įvairovei ir gyvenamai 
aplinkai sritimis, ir dirbtinai sukurstyti aistras dėl pakankamai gerai 
funkcionuojančio Lietuvos miškų ūkio.  

Neturiu nei kokios nors labai mylimos ar labai nekenčiamos par-
tijos, netikiu ar bent labai kritiškai žiūriu į visas sąmokslo teorijas. 
Todėl nemanau, kad eiliniai medžių gynėjų žygių ir konferencijų 

dalyviai, žmonės pasirašinėjantys po miško gynimo manifestais ir 
peticijomis, tai daro nenuoširdžiai ar juolab, kad jie visi yra kokie 
nors slaptieji Rytų agentai. Greičiau tai atitrūkę nuo gamtos, stin-
gantys objektyvių žinių ir suklaidinti miestelėnai. Netgi Labanoro 
bobutės tipo plepiai ir fantazieriai ar prie kietų medžių kamienų 
besiglaustančios ir beribę meilę kartais gyvam miškui, kartais mi-
rusiai medienai deklaruojančios ponios bei panelės, europinių 
gamtosaugai skirtų lėšų melžimo specai, netgi dalis viešų renginių 
organizatorių ir kažkokios ezoterinės miškininkystės propaguotojų, 
tikrai nėra ištisinė vieninga penktoji kolona. Bet jų tarpe tikrųjų 
kolonos narių, dirbančių iš idėjos arba už priešo mokamus grašius 
yra. Lietuvai būdingas ir gan stiprus tos kolonos avangardas: narių-
korespondentų būrelis, jungiantis norinčiuosius tapt jei ne mesijais, 
tai bent tautos gelbėtojais ir sugebantis puikiai manipuliuoti realiais 
sunkumais ar problemomis, valdžios klaidomis ir daugelio žmonių 
patiklumu. Tačiau atsakingai įvardinti tuos „tikruosius narius“ ne 
taip paprasta. Todėl šiame rašinyje sąmoningai susilaikiau nuo 
pavardžių minėjimo. 

Realybėje prasidėjusi Rusijos karinė invazija į nepriklausomą 
Ukrainą vietoje žadėtos „JAV karinės avantiūros į Rusiją“ bent daliai 
suklaidintų miškų gynėjų atvers akis ir tikėtina, kad dabar naujo ka-
rinio poligono, apimančio kelis tūkstančius ha steigimas Rūdninkų 
girioje nesukels didelio šaršalo, kuris būtų kilęs, jei ne tas tikrasis ka-
ras. Bet dalis gynėjų be abejo vis tiek liks suklaidinti, gal net manys 
nieko bendro neturintys su destrukcinėmis jėgomis, tikės esantys 
nuoširdžiausi gamtos mylėtojai ar uoliausi klimato kaitos stabdyto-
jai. O jais ir kilnia gamtosaugos vėliava prisidengdami „tikrieji nariai“ 
toliau kovos prieš privačius miškus, klasikinę miškininkystę, Lietu-
vos medžio pramonę ir daugelį kitų dalykų, kurie tik gali pabloginti 
mūsų gyvenimą ir silpninti valstybę. Tiesa, šiam moderniam infor-
maciniam karui, didelę reikšmę turės dabar Ukrainoje vykstančio 
tikrojo karo tarp Rytų ir Vakarų galutiniai rezultatai.  

Todėl kreipiuosi į privačių miškų savininkus ir kolegas miš-
kininkus: užtenka būti pernelyg korektiškais, nepalikime be atsako 
pasisakymus prieš miškų naudojimą gynybiniams tikslams, pasi-
kėsinimus į nuosavybę, totališkai plečiant miško naudojimo drau-
dimus, šmeižto kompanijas, įvardijančias ūkininkavimą miškuose 
miškų naikinimu, pasisakymus prieš mūsų įveisiamus naujus miškus, 
neva jie nėra visaverčiai, ir kt. priešišką propagandą bei ideologiją, 
besidangstančią gamtos saugojimu. Supraskime tai kaip pareigą savo 
profesijai ir savo tėvynei. 
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Augalų parazitas – dirvinis brantas
Dr. Banga gRigaliūnaitė, dr. daiva BuRokienė, dr. aNtaNas Matelis
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, augalų patologijos laboratorija

Ant baltojo dobiloBranto nokstančios sėklos
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Brantas ant raudonlapio kiškiakopūsčioBranto stiebai

Ant dėmėtojo rūgčio

Ant mažalapės liepos atžalos

Dirvinis brantas – (Cuscuta campes-
tris) – vijoklinių (Convolvulaceae) š. vien-
metis parazitas, neturintis nei šaknų, nei 
chlorofilingų lapų, naudojasi augalu jį smar-
kiai apsivydamas ir imdamas iš jo maisto 
medžiagas. Branto (Cuscuta) gentyje žinoma 
170 rūšių, paplitusių šilto ir vėsaus klimato 
zonose. Lietuvoje žinomos 6 rūšys: dirvinis 
(C. campestris), lininis (C. epilinum), 
smulkusis (C. epithymum), paprastasis (C. 
europaea), apyninis (C. lupulinum), smul-
kusis C. epithymum. (dobilinis (C. trifolii). 
Žalingiausias yra smulkusis ir lininis brantas. 
Tai piktžolės su kuriomis reikia kovoti, gerai 
valant sėklinę medžiagą.

Labai dažnas, visur paplitęs yra dirvinis 
brantas kilęs iš Šiaurės Amerikos. Parazituo-
ja daugelyje kultūrinių, savaime augančių 
žolinių augalų ir net jaunose medelių at-
žalose. Kadangi branto stiebai nuo vieno 
pereina ant kito greta augančio augalo, 
todėl jie gali pernešti ir kai kurias virusines 
bei mikoplazmines ligas. Brantas turi ilgą, 
iki 1 m bespalvį gelsvai rausvą siūlinį stiebą. 
Besivydamas apie augalą į jį įleidžia gausybę 
siurbtukų, panašių į mažas šakneles ir per 

juos maitinasi. Gausybė žiedų būna sukrauti 
labai tankiose rutuliškose kekėse. 

Rudenį sunokusios ir išbyrėjusios į 
žemę sėklos pavasarį sudygsta. Daige-
liai pradžioje auga statmenai, bet greit 
viršūnėlėmis pradeda daryti nutacinius 
judesius ir vis slinkti pirmyn kol pačiumpa 
augalą-šeimininką. Greit išauga siurbtukai, 
kuriais parazitas įsiskverbia į augalo apyta-
kos organus. 

Kai tik brantas įsitvirtina ant sau tinkamo 
augalo, jo ryšys su žeme nutrūksta. Jis gali 
pasinaudoti kiekvienu augalu kaip atrama, bet 
ne visi jiems būna tinkami kaip šeimininkai. 
Jei brantas sukasi apie augalą, bet nepajėgia 
įleisti į jį siurbtukų, tai jis sunyksta. kai tik bai-
giasi savo sėklos maisto atsargos. Brantas gali 
daugintis ir stiebų dalimis patekusiomis ant 
augalo šeimininko. Branto sėklos, apsitrauku-
sios tvirta luobele, dirvoje išlieka gyvybingos 
30 ir daugiau metų.

Brantas kenkia žemės ūkio kultūroms 
žymiai sumažindamas augalų derlių. O jei 
ruošiamuose pašaruose yra gausu branto, 
nuo jo išskiriamų alkaloidų gali apsinuodyti 
net gyvuliai. Brantui naikinti yra griežtai 

laikomasi sėjomainos, dirva giliai suaria-
ma, sėjamos tik gerai išvalytos sėklos, o pa-
stebėjus branto židinius jie naikinami kon-
taktiniais herbicidais. 

Šiuo metu brantas vis rečiau aptinkamas 
ant kultūrinių augalų, nes šalyje išvystyta 
aukšta agrotechnika. Pastebėjus net ir ne-
didelius branto puolamų augalų židinius, 
būtina juos mechaniškai sunaikinti, nepa-
liekant nei vieno nutrūkusio gelsvai rausvo 
branto stiebo. Būtina neleisti parazitui 
žydėti, ypač stebėti, kad nesusiformuotų 
sėklos. Kiekvienas augalų augintojas ar šiaip 
žingeidus praeivis turėtų atpažinti brantą.

 Ant mažalapės liepos šakutės
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 IŠKLAUSYSIME
 PAKONSULTUOSIME

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

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

Viskas dirbantiems ir besiilsintiems miške – 
Viskas vienoje vietoje 
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ERASMUS studentai susipažįsta su žvėrių apskaitos metodikomis

Poreikis – 52 miškininkystės studijų pirmakursiai kasmet, priimama vos 13
„Miškininkystės sektoriui keliami labai atsakingi uždaviniai. Todėl auga ir ateityje augs 

kvalifikuotų, šiuolaikiškų žinių bei kompetencijų įgijusių šios srities specialistų poreikis. 
Atliktas tyrimas atskleidė, kad kasmet į miškininkystės bakalauro universitetines studijas 
reikėtų priimti po 52 pirmakursius. Deja, ir dėl demografinių priežasčių, ir dėl klaidingo pas-
tarojo meto naratyvo apie miškininko vaidmenį visuomenėje, susidomėjimas šia profesija yra 
sumenkęs. 2020 m. į šią programą buvo priimta 15 studentų, 2021 m. – 13 studentų. Todėl 
situaciją būtina keisti neatidėliojant“, – teigia aplinkos viceministras Danas Augutis, Aplinkos 
ministerijoje kuruojantis gamtos apsaugos, miškų, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio sritis.

siekiant Europos žaliojo kurso tikslų – 
didėjantis darbo vietų spektras miškininkystės profesionalams
Pasak viceministro, miškai yra svarbiausia Lietuvos ekosistema ir didžiulis turtas. Tinka-

mai šiuo turtu rūpintis užtikrinant ekosistemos tvarumą – profesionalų uždavinys, todėl jų dar-

Miškininkystės studijos: 
solidi stipendija universitete 
ir Europos žaliojo kurso garantuojama karjera
Rasa ilona nazelskytė, vytauto didžiojo universitetas

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus Europos žaliojo kurso tikslus, vystyti bioekonomiką bei sunkiai prognozuojamoje 
geopolitinėje situacijoje užtikrinti nacionalinį saugumą, vis svarbesnis vaidmuo tenka šalies miškininkystės sektoriui. 
Atsižvelgdama į tai, kad universitetinį išsilavinimą įgijusių miškininkų poreikis ateityje augs, šią valstybei strategiškai 
svarbią universitetinių studijų kryptį pasirinkusius pirmakursius Aplinkos ministerija jau nuo ateinančių mokslo metų 
skatins solidžiomis stipendijomis – 200 eurų dydžio skatinamąsias stipendijas kiekvieną mėnesį gaus dešimt Vytauto 
Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Miškų ir ekologijos fakulteto pirmosios pakopos Miškininkystės 
studijų programos pirmojo kurso studentų, nusiteikusių modernioms tarpdisciplininėms studijoms.

bas tampa vis sudėtingesnis. Jeigu anksčiau 
svarbiausia miškininkų užduotis buvo tiekti 
medieną, pastaruoju metu iškelti uždaviniai 
šią medieną užauginti sveiką, užtikrinti tva-
rumą, saugoti biologinę įvairovę, tinkamai 
rūpintis rekreaciniais miškais.

„Įgyvendindami Žaliojo kurso tikslus, 
švelnindami klimato kaitą turime efektyviai 
išnaudoti miško ekosistemą, kad ji gebėtų su-
gerti kuo daugiau CO2. Kartu pačius miškus 
turime pritaikyti klimato kaitai ilgalaikėje 
perspektyvoje atitinkamai keisdami medynų 
rūšinę sudėtį. Nacionalinio miškų susita-
rimo, kurio procedūros šiuo metu eina į 
pabaigą, dalyviai yra sutarę, kad iki 2050 m. 
miškingumas Lietuvoje turėtų padidėti iki 
40 proc. Visa tai didins ir miškininkystės 
specialistų veiklos lauką. Lietuvoje įvyko tek-
toninis lūžis, kai savo centralizuoto šildymo 
sistemą perorientavome į biokurą. Tai mūsų 
sėkmės istorija, kuri didina miško svarbą. 
Šalyje sparčiai vystosi medienos pramonė, 
vis daugiau atsinaujinančių išteklių, t. y. 
medienos, jau artimoje ateityje pageidaus 
ir statybų, ir besivystantis bioekonomikos 
sektoriai, todėl strateginis valstybės tikslas 
– turėti tvarią miško ekosistemą, kurioje 
vyrautų balansas tarp ekonominių, rekrea-
cinių ir aplinkosauginių tikslų. Tad jaunus 
ambicingus žmones, norinčius būti akty-
viais šių procesų dalyviais, skatiname rinktis 
perspektyvią miškininko profesiją“, – ragina 
D. Augutis, atkreipdamas dėmesį, kad darbo 
vietų spektras šios srities profesionalams 
bus labai platus ir įdomus tiek viešajame, 
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tiek privačiame sektoriuose – nuo retų rūšių 
stebėsenos iki valstybinės miško politikos 
formavimo veiklos.

Siekdama spręsti specialistų trūkumo 
problemą ir populiarinti miškininko profesiją, 
Aplinkos ministerija skyrė tikslines stipendi-
jas Miškininkystės universitetines bakalauro 
studijas pasirinkusiems pirmakursiams. 

Galimybė iš AM skirtų asignavimų skirti 
tikslines skatinamąsias stipendijas numatyta 
Vyriausybės patvirtintame Paramos aukštųjų 
mokyklų studentams skyrimo tvarkos apraše.

Miškų vaidmuo – didžiausias per 
pastaruosius 50 metų
Lietuvos miškininkų sąjungos prezi-

dentas Aidas Pivoriūnas, komentuoda-
mas skatinamųjų stipendijų skyrimo tikslą 
būsimiesiems miškininkystės bakalaurams, 
teigia neabejojantis, kad valstybės dėme-
sys miškams prasideda nuo atitinkamo 
požiūrio į jaunosios kartos ugdymą. Tai, 
kad Aplinkos ministerija pasirinksian-
tiems miškininkystės universitetines studi-
jas skyrė stipendijas, rodo, kad valstybės 
požiūris yra atsakingas.

„Šiandienos kontekste miškininko 
profesija tampa viena aktualiausių ir pers-
pektyviausių. Nėra kito efektyvesnio būdo, 
galinčio mažinti klimato kaitą, kaip tinka-
mai prižiūrimi esami ir sodinami nauji 
miško plotai. Todėl džiugina tai, kad vienas 
strateginių Vyriausybės uždavinių – juos 
plėsti. Konkurencija dėl žemės ūkio ir miško 
plotų gyvuoja visame pasaulyje, nes žmonijai 
reikia ir maisto, ir miško bei medienos. Todėl 

Lietuvoje labai sveikintina tendencija įmiškinti žemės ūkio veiklai nepalankias žemes. Ir šis pro-
cesas pastebimai aktyvėja – kasmet 1000 ha privačios žemės apsodinama mišku. Planuojama, 
kad naujuoju ES finansiniu laikotarpiu parama už šią veiklą didės, todėl, tikėtina, procesas dar 
spartės. Ir visam jam reikės miškininkų dėmesio, rūpesčio bei žinių. Istoriškai per pastaruosius 
50 metų miškai Lietuvoje tokio didelio vaidmens, kokį įgyja dabar, neturėjo. Ir tai tikrai gera žinia 
būsimiesiems miškininkams“, – teigia A. Pivoriūnas.

VdU ŽŪa – vienintelė aukštoji mokykla, 
suteikianti universitetinį miškininko išsilavinimą
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija yra vienintelė šalies aukštoji mokykla, 

kurios Miškų ir ekologijos fakultete galima įgyti universitetinį miškininko išsilavinimą. Šio 
fakulteto dekanas prof. dr. Vitas Marozas teigia, kad ši mokymo bazė iš tiesų yra unikali, nes 
joje gebama derinti ir šiemet 100-metį mininčio Lietuvos miškininkystės mokslo tradicijas, ir 
moderniausias europietiškas studijų tendencijas, t. y. tarptautiškumą ir tarpdiscipliniškumą. 
Todėl fakultete ypač laukiami pirmakursiai, kurie tęs fakulteto lyderystės tradicijas ir kurs 
Lietuvos miškų ateitį.

Moksleiviai klauso paskaitų medžioklėtyros laboratorijoje

VDU 2022 m. Studijų festivalyje moksleivių dėmesį pritraukė medžiokliniai šunys Mokykloje sodinamas ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dovanotas ąžuoliukas
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selemonas Paltanavičius

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Juodoji meleta (Dryocopus martius)
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Lietuvoje suskaičiuojame apie 18 000 miškų ir miškelių. Ku-
rie iš jų yra „tikri“? Jei jums kyla toks klausimas, atsakyti į jį 
padės juodoji meleta, didžiausias mūsų krašto genys. Taigi, 

jei ji gyvena ar nuolat lankosi jūsų miške, vadinasi – šis miškas yra 
tikras! Nes labiau „miškinio“ paukščio už juodąją meletą nėra.

Juodąją meletą daugelis stebėtojų dydžiu prilygina varnai. Iš tikro, 
taip ji atrodo matant ją probėgšmiais. Meleta sveria apie 300 gramų, 
jos sparnų tarpugalis apie 75 cm. Pilkoji varna yra 450–500 gramų, 
sparnų tarpugalis siekia 1 metrą. Įspūdinga juoda meletos spalva. Tie-
sa, patino viršugalvis, o patelės – dėmė pakaušyje ryškiai raudoni. Šiek 
tiek išsiskiria snapas ir iš toli matomos šviesios, pilkai melsvos akys.

Apžiūrinėti juodąją meletą ir ją matyti taip ilgai, kad galėtum 
matyti jos spalvas, pavyksta labai retai. Ji labai pastabi, atsargi, o 
pajautusi artėjantį žmogų, neria šalin ir nutolsta. Dažniau meletos 
klausomės, nes jos balsą, kriksėjimą, girdime paukščiui skrendant 
per girią. Nusileidusi ji charakteringai kiauksi, kniauksi. Pavasarį me-
letos „žodyne“ atsiranda ir daugiau garsų. Visada savo jėga, retesniu 
nei kitų rūšių signalų intervalu stebina meletos pavasarį tarškinamų 
sausų šakų garsas. Savo darbais – kelmų kapojimu, stuobrių laupymu 
ir skaldymu užimta meleta girdima iš toli. Kelmų, ant žemės gulinčių 
stuobrių trupinimas, aižymas kitiems geniams nepasiekiamas. Todėl 
aptikę „ištaškytą“ kelmą ar medyje išskobtas gilias ertmes, žinome – 
tai juodosios meletos darbas.

Balandį jos storoje pušyje ar drebulėje, berže išsikala uoksą, jo 
ruošimą išduoda ne tik garsus pyškėjimas (kartais paukščio nesi-
mato, nes jis būna savo namų viduje), bet ir ant žemės aplink naujus 
namus pabirusios snapu nuo medžio atskeltos nuoplaišos. Kai kurios 
jų būna iki 20 cm ilgio.

Juodoji meleta yra judri, ją galima regėti skrendančią virš miško, 
besižvalgančią nuo medžių kamienų. Ji sėsli, nors jaunikliai, tėvų 
išginti iš lizdo teritorijos, turi klajoti, ieškoti sau kitos buveinės. Ar 
juodosios meletos migruoja? Ventės rage ir Kuršių nerijoje meletos 
retkarčiais sužieduojamos, tačiau informacijos apie šių paukščių pa-
kartotinus sugavimus, taigi ir apie jų keliones bei klajones, neturime.

Miško ekosistemoje meleta užima ypatingą vietą. Visų pirma, ji 
gyvena brandžiame miške (tokių Lietuvoje belikę apie 5 procentus), 
maitinasi tik jai „įveikiamu“ maistu. Uoksus kalasi pati, bet tam ir vėl 
reikia ne bet kokio, o „rimto“ medžio, nes uoksas viduje yra iki pusės 
metro (kartais iki 1 metro) aukščio ir 15–20 cm pločio. Šiandien tokių  
pušų, drebulių ar beržų, deja, nėra daug – nepamirškime, kad uoksas 
kalamas 10-15 (ar net 20) metrų aukštyje. Trūkstant medžių, tinkamų 
meletų uoksams, jie iškertami plonesnėse pušyse, kurios vėjo metu per 
uoksą nulūžta. Tokia praktika tampa dažna ir tai yra savotiška grėsmė 
meletoms bei miško paukščiams, kurie peri senose meletų drevėse – 
pelėdoms, klykuolėms, kai kada – didiesiems dančiasnapiams.

Sėsliai gyvenančios juodosios meletos savo būsimo uokso teritori-
joje stebimos nuo vasario, tačiau jį kalti pradeda balandžio pradžioje. 

Prie namų ruošimo darbuojasi abu poros paukščiai, dažniausiai ankstų 
rytą; per 2–3 savaites uoksas pabaigiamas. Jo dugne esančios skiedrelės, 
trūnėsiai atstoja lizdo paklotę. Tiesa, galimi įvairūs nukrypimai nuo rit-
mo – kartais paukščiai kuriam laikui palieka savo „statybas“ dėl atvėsusių 
orų. Jeigu uokso kalimo metu paukščiai pabaidomi (pavyzdžiui, kertant 
mišką) ar įkyriai stebimi rūšies biologijos neišmanančių fotografų, šį 
savo nebaigtą uoksą meta ir po kiek laiko kitoje vietoje pradeda naują. 
Antrasis uoksas kalamas sparčiai, nes dirbama visą dieną.

Juodosios meletos dėtyje 4–5 balti kiaušiniai. Juos pasikeisdami 
peri abu poros paukščiai 12–14 dienų. Po 20–24 dienų jaunikliai pa-
lieka lizdą.

Jaunikliai būna pliki ir neregintys. Juos stebėję ornitologai pažy-
mi vieną įdomią savybę – saugodami savo kūnų šilumą, ypač likę 
nešildomi tėvų, jie susiglaudžia į savotišką piramidę. Jaunikliai auga 
greitai, iš tikro, atrodytų, kad per greitai tokio dydžio paukščiui. Gali 
būti, kad ilgas buvimas uokse yra jiems pavojingas, tuo labiau, kad 
paskutinę savaitę meletukai būna ypač triukšmingi. Tada jų lizdą 
lengvai surasti gali ne tik stebėtojai, bet ir miškinės kiaunės. Apginti 
savo vaikų meletos, net ir turinčios labai tvirtus snapus, tikrai negali. 
Tiesa, naktis su vaikais uokse praleidžia patinas...

Yra dar viena svarbi visų genių anatominė savybė – ilgas jų 
liežuvis, kuriuo iš medžio plyšių, skryzdėlynų gali traukyti vabzdžius.

Juodosios meletos – girių paukščiai. Jos kitaip nei pilkosios ar 
žaliosios, neskrenda į lesyklas, tačiau kartais įsikuria pušyse greta giri-
ninkijos ir čia peri nekreipdamos dėmesio į judančius žmones. Tas pats 
stebima kurortuose, miškuose esančiuose miesteliuose ar kaimuose.

Juodoji meleta kol kas yra įprastas, nors tikrai nedažnas mūsų 
miškų paukštis. Tačiau  jei miškai ir toliau bus taip aktyviai kertami, 
iškils vietų uoksams įrengti problema. Meletos inkiluose neperi, 
todėl kol kas sunku įsivaizduoti, kas joms gali atstoti išnaikintą 
brandų mišką.
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Rimantas Antanas Kviklys š. m. gegužės 14 d. būtų 
minėjęs 90-ąjį gyvenimo jubiliejų. Ta proga išvakarėse, 
penktadienį, Laukžemėje surengtas prisiminimų vaka-
ras „Girininko įkvėpti“, į kurį susirinko bendruomenės 
žmonės, artimieji, bendražygiai, kolegos, draugai, svečiai. 
Gera buvo dalintis šiltais prisiminimais apie miškininką, 
girininką, Kretingos r. Garbės šviesuolį, visuomenės 
veikėją, literatą, publicistą, mylimą bendruomenės žmo-
gų. Vakaro nuotaiką sukurti padėjo dainos, kurias atliko 
Kultūros centro Laukžemės skyriaus kolektyvai bei ta-
lentingos dailininkės Auksės Drazdienės dailės darbai.

Šventės kulminacija – renginyje dalyvavę R. A. 
Kviklio sūnus Kęstutis ir dukra Jūratė bendruomenei 
įteikė neįkainojamą dovaną – aukurą. Esame laimingi ir 
dėkingi, kad galėsime per šią relikviją ir toliau pasakoti jų 
šeimos bei bendruomenės istoriją. 

Aida MiKUTiENė
Kretingos r. kultūros centro Laukžemės 

skyriaus vedėja, bendruomenės pirmininkė

Paminėtos šviesaus atminimo miškininko 
Rimanto Antano Kviklio 90-osios gimimo metinės

Šventinė popietė-koncertas „Ošia pušys”, skirta 
Kretingos rajono Garbės piliečio, miškininko Rimanto 
Antano Kviklio 90-osioms gimimo metinėms paminėti, 
vyko gegužės 14 d. Kretingos dvaro rūmuose. 

Renginį organizavo Kretingos muziejus ir VĮ VMU 
Kretingos regioninis padalinys.

Prieš koncertą R. A. Kviklio šeimos nariai ir miš-
kininkai prie buvusio Kretingos dvaro ūkvedžio pastato 
kiemelyje pasodino glaustašakį ąžuoliuką. 

Šio garbaus miškininko atminimui pastatyti suoliu-
kai prie Kretingos rajono kultūros centro ir prie Saulės 
laikrodžio Kretingos dvaro parke.

*   *   *

Atminimo suolelio, skirto Rimanto Antano Kviklio 90-osioms 
gimimo metinėms, atidengimo ceremonija prie Kretingos r. kultūros 
centro. Džiugu, kad Kretinga įamžino šios garbios asmenybės atmi-
nimą, kuri taip mylėjo kultūros, gamtos, švietimo žmones. Tai dar 
vienas svarbus istorijos įrašas Kretingos miesto istorijoje. Tikiuosi, 
kad prie šio suolelio stabtelės ne viena turistų grupė, mokinių klasė, ar 
tiesiog prisės praeiviai pakvėpuoti kultūra, pamąstyti, ar tikrai pažįsta 

savo miestą, ar jiems brangi jos istorinė atmintis, ar geba saugoti, per-
duoti svarbius miesto įvykius savo vaikams... Smagu buvo matyti ir 
šviesios atminties Rimanto Antano Kviklio artimųjų žėrinčias akis ir 
džiaugsmą, jog taip pagerbtas jiems, Kretingai, Palangos ir Šventosios 
kraštui ir visai Lietuvai brangus žmogus...

Vita URBoNiENė 
Kretingos r. kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai 
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Tarptautinė miškininkystės 
paroda Švedijoje
sigitas girDziušas

Šių metų birželio 2–4 dienomis ne-
toli Jonšiopingo (Jönköping) mies-
to Švedijoje vyko viena didžiausių 

miškininkystės parodų „Elmia Wood“. Joje 
didžiausias dėmesys buvo sutelktas inovaty-
viems ir tvariems ateities miškininkavimo 
sprendimams. Organizatorių teigimu, per 
tris dienas renginyje pabuvojo daugiau 
nei 25,8 tūkst. lankytojų. Nors parkavimo 
aikštelėje dominavo automobiliai švediškais 
numeriais, tačiau daug svečių buvo ir iš kitų 
šalių. Lankantis parodoje, teko sutikti gausų 
būrį Lietuvos miškininkų iš valstybinių 
miškų ir privataus sektoriaus. 

Parodos svečiai turėjo galimybę pama-
tyti naujausius miškų sektoriaus produktus, 
susipažinti su inovacijomis, užmegzti verslo 
pažintis. Parodos metu vyko medkirčių var-
žybos, buvo demonstruojama įvairi miško 
kirtimo, medienos apdirbimo (kilnojamos 
lentpjūvės ir pan.) technika. Nors šiemet 
didieji medienos ruošos technikos gamin-
tojai nedalyvavo, tačiau netrūko mažosios 
miško technikos atstovų pasirodymų, 
buvo eksponuojama savaeigė nuotoliu val-
doma miško technika. Įdomu buvo stebėti 

atgimstančias arkliais traukiamos medie-
nos ruošos technologijas, kurios galėtų būti 
naudojamos dirvos pažeidimams jautriose 
vietose. 

Švedijos miškininkai rengė šunų, išdresi-
ruotų aptikti kinivarpų apniktus eglės me-
džius, pasirodymus. Kaip ir ankstesniais 

metais, nemažai susidomėjimo sulaukė dro-
nų zona, kurioje buvo galima susipažinti 
su naujausiomis įrenginių galimybėmis. Be 
to, šalia moderniausių įrenginių buvo ga-
lima aplankyti istorinės miško technikos 
ekspoziciją. Joje triukšmingai burzgdama 
dirbo senovinė medienos ištraukimo tech-

Mažoji miško technika

Parodos metu nuolat vyko miško technikos demonstravimas  istorinė technika
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nika, gausus smalsuolių būrys apžiūrinėjo 
įvairius praeitame amžiuje naudotus mo-
topjūklus. 

Viena iš parodos naujovių buvo Medie-
nos inovacijų kelias – takas miške, kuriuo 
žengiant galima pamatyti ir įvertinti įvairias 
ūkininkavimo miške technikas (ugdomieji 
kirtimai, medžių atrinkimas, atkūrimas ir 

t. t.), atliktas atsižvelgiant į klimato kaitos, 
aplinkosaugos aspektus. Kita šių metų paro-
dos naujiena buvo vieši debatai ir diskusi-
jos, kuriuose dalyvavo politikai, medienos 
pramonės ekspertai. Pokalbių temos apėmė 
medienos pramonės vystymosi prognozes, 
medienos panaudojimo galimybes, klimato 
kaitos poveikį žievėgraužio plitimui ir pan. 

Taip pat parodoje dalyvavo įvairios su miškais 
susijusios valstybinės ir nevyriausybinės or-
ganizacijos, miško sodmenų augintojai, savo 
stendą turėjo ir Latvijos valstybiniai miškai.

Kita „Elmia Wood“ paroda bus rengia-
ma 2025 metais ir vėl lauks miško savininkų, 
valdytojų, miško darbų rangovų bei visų, 
kurie domisi miškais.
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Didelio susidomėjimo susilaukė fotogrametrinio matavimo stendas Savaeigė nuotoliu valdoma dirvos ruošimo mašina

Įvairių kartų motoriniai pjūklai Nešiojamas motorinis pjūklas, pagamintas 1946 m.

Įvairių rūšių sodmenys Ūglių apsauga
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Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos iniciatyva išleistas 
reprezentacinis, gausiai nuotraukomis iliustruotas al-
bumas „Laukinė Lietuvos gamta“, kuriame pristatomi 

būdingiausi natūralūs Lietuvos kraštovaizdžiai, vertingiausios natū-
ralios buveinės, reti ir saugomi mūsų krašto gyvūnai, augalai ir grybai. 
Albume atskleidžiamas Lietuvos gyvosios ir negyvosios gamtos 
vertybių unikalumas.

Solidžiame 288 puslapių albume sudėta daugiau kaip 300 unikalių 
gamtos fotografijų, kurių autoriai – žinomi gamtininkai Eugenijus 
Drobelis ir Vytautas Knyva, įkvepiančius tekstus parašė Eugenijus 
Drobelis. Albumas išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. Knygą bus 
galima rasti nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų centruose, 
taip pat bibliotekose.

Naują leidinį galime pavartyti ir virtualiai pdf formatu – https://
vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gamtosauginis-svietimas/leidiniai.

Kruopščiai atrinktų meninių fotografijų ir viso leidinio tikslas 
– ne tik supažindinti skaitytoją su Lietuvos laukinės gamtos verty-
bėmis, bet ir sukurti šiltą emocinį ryšį tarp gamtos objekto ir skai-
tytojo, taip paskatinant jį labiau domėtis, puoselėti ir saugoti mūsų 
krašto gamtą. 

Pasak knygos pratarmės autorės, VSTT direktoriaus pavaduoto-
jos Rūtos Baškytės, žmonija nepažįstamai pakeitė planetos gamtą, 
natūralų kraštovaizdį, daugybė rūšių išnyko, daugelis jų gali išnykti 
artimiausiu metu. Pasikeitė ir Lietuvos gamta... Norėdami išsaugoti 
rūšis, jų namus – natūralias ekosistemas, buveines, t. y. laukinę 
gamtą, pirmiausia turime pažinti, suvokti ryšius ekosistemose, 
buveinėse, įsisąmoninti rūšių, natūralių buveinių svarbą žmonijos 
egzistencijai Žemėje. 

Autorius Eugenijus Drobelis pripažįsta, kad leidinys apie laukinę 
Lietuvos gamtą – didelis iššūkis. Ar mūsų krašte dar yra žmogaus 
nepaveiktos žemės lopinėlių? Jis rašo: „Per daugelį šimtmečių patys ir 
svetimų paraginti sausinome šlapynes, grioviais rėminome laukinės 
gamtos lopinėlius, pelkėse kasėme durpes, kirtome girias... Ilgai 
nesuvokėme, kad besaikis vartojimas yra kelias į pražūtį, nuskurdi-

nantis Žemės gamtinius išteklius, paverčiantis mūsų planetą netinka-
ma buveine mums patiems ir kitoms gyvybės formoms. Lėtai grįžta 
pastangos išsaugoti savo krašto gamtą...“. 

Autoriai tikisi, kad jų darbas kels pasididžiavimą mūsų krašto 
gamtos paveldu. Laukinė gamta vis dar dosni, nors ir daug iškentusi. 
Autoriai kviečia pabūti vienumoje su sodria vasaros žaluma ar 
stūgaujančia žiemos pūga, įkopti į smėlio kopas, pažvelgti į padū-
mavusias pelkes, pasivaikščioti ūksmingais girių takais, ošiančios 
Baltijos jūros, ramių ežerų ar sraunių upių pakrantėmis, susitikti su 
jose gyvenančiais gyvūnais, pasidžiaugti pievomis. 

Lietuvoje saugomos teritorijos užima daugiau kaip 17 proc. šalies 
ploto. Svarbiausios gamtos vertybėms išsaugoti skirtos teritorijos 
– 3 gamtiniai rezervatai, 1 biosferos rezervatas, 5 nacionaliniai, 30 
regioninių ir daugiau kaip 400 valstybinių draustinių. Juose brangi-
nami unikaliausi ir vertingiausi kraštovaizdžiai, buveinės, rečiausi ir 
būdingiausi gyvūnai, augalai ir grybai. 

Šiame fotoalbume rasite gyvosios gamtos ir gamtovaizdžių fo-
tografijas iš Čepkelių, Kamanų, Viešvilės valstybinių gamtinių re-
zervatų, Žuvinto biosferos rezervato, Aukštaitijos, Dzūkijos, Že-
maitijos, Kuršių nerijos nacionalinių parkų, daugelio regioninių parkų 
ir kitų saugomų teritorijų. Kiekviena Lietuvos giria, pelkė ar pieva, upė 
ar ežeras – savaip reikšmingi. Jų visuma sukuria tą aplinką, kurioje 
mes gyvename ir kurią privalome išsaugoti.

Albumas „Laukinė Lietuvos gamta“ išleistas pagal Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos vykdomą projektą „Saugomų vertybių 
pažinimas ir informacijos sklaida“, finansuojamą iš Europos Są-
jungos struktūrinių fondų Regioninės plėtros fondų lėšų.

VSTT inf.

Nauja knyga apie laukinę gamtą

Knygos autoriai – Eugenijus Drobelis (kairėje) ir Vytautas Knyva
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M. Balčiūnas yra baigęs Lietuvos žemės ūkio universitetą, miš-
kininkystės specialybę. Jis – puikus vadybininkas, tai patvirtintų 
Žagarės bendruomenės atstovai. Vadovaujant Mindaugui, Žagarės mies-
telis atsinaujino, įvykdyta daug vietinių ir tarptautinių gamtosauginių 
projektų, Žagarės RP išgarsino ir po-puliarusis Žagarės vyšnių festivalis. 
Jis išmano saugomų teritorijų problematiką, aktualijas bei perspektyvas.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos pagrindinis adresas bus 
Varnių regioniniame parke, Ožtakiuose, Dumbrių g. 3.  

Nuo šių metų liepos 1 d. pradės veikti naujos Aukštaitijos, Dzūkijos 
– Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos saugomų teritorijų di-
rekcijos. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai vadovaus Adrija 
Gasiliauskienė, Dzūkijos – Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai 
vadovaus Paulius Čeponas, o Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų 
direkcijai – Darius Nicius.

Adrija Gasiliauskienė pastaruosius dvejus metus eina Asvejos 
regioninio parko direktorės pareigas. Naujoji Aukštaitijos saugomų 
teritorijų direkcijos vadovė yra baigusi biologijos bakalauro ir ekologi-
jos bei ekonominio vystymosi magistro studijas.

Ekologijos ir aplinkotyros specialistas Paulius Čeponas jau be-
veik metus yra Žuvinto biosferos rezervato vadovas. Prieš tai jis dirbo 
Marijampolės savivaldybės ekologu.

Darius Nicius yra saugomų teritorijų sistemos senbuvis, Pajūrio 
regioniniam parkui vadovaujantis nuo 2003 m. Jis yra baigęs geogra-
fijos studijas.

Šiose saugomų teritorijų direkcijose išrinkti ir direktoriaus pa-
vaduotojai, kiti atsakingi specialistai. Naujos saugomų teritorijų parkų 
direkcijos savo darbą pradės nuo šių metų liepos 1 d.

Pagrindiniai pertvarkos tikslai – efektyvesnis priskirtų funkcijų 
vykdymas, pasiruošimas ateities iššūkiams, optimali institucijų 
struktūra. Kartu siekiama užtikrinti efektyvų šiai sistemai pavestų 
funkcijų vykdymą, numatyti sąlygas papildomų Žaliojo kurso tikslų 
ir uždavinių įgyvendinimui.

VSTT inf.

Nauja Žemaitijos saugomų 
teritorijų direkcija turi vadovą

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai vadovaus MINDAUGAS 
BALČIŪNAS, anksčiau dirbęs Žagarės regioninio parko direkcijos 
vadovu. Saugomų teritorijų sistemoje Mindaugas Balčiūnas dirba 
nuo 2005 metų.

Česlovo Kudabos premija - 
Linai Marmaitei

Minint Pasaulinę aplinkos dieną š. m. birželio 5 d. tradiciškai 
įteikta Česlovo Kudabos premija. Šiemet ji atiteko Kauno Tado 
Ivanausko zoologijos muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir infor-
mavimo skyriaus vedėjai LINAI MARMAITEI už svarų indėlį į 
gamtosauginio formaliojo ir neformaliojo švietimo plėtrą, leidybinę 
ir organizacinę veiklą.

„...Šių metų premijos laureatė Lina Marmaitė – šimtų edu-
kacijos programų vaikams autorė ir nenuilstanti bitelė, kasdien 
šviečianti vaikus apie gyvūnijos pasaulį, tikrasis Česlovo Kudabos 
idėjų atliepėjas“, – šių metų laureate didžiavosi ministras Simonas 
Gentvilas.

„...Visada domėjausi gamta. Po studijų save ir savo žinias atida-
viau vaikams. Žinių niekada nebūna per daug. Mokausi dabar ir 
mokau jaunąją kartą. Džiaugiuosi, kad galiu dirbti šį darbą. “ – sakė 
L. Marmaitė.

Jai dirbant Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje, 2015 m. 
pagal jos projektą įrengta unikali gamtinės aplinkos edukacinė 
klasė, o 2019 m. – dviejų klasių edukacinė erdvė, skirta vaikų ir 
moksleivių gamtamoksliniam ugdymui. Laureatė sukūrė 19 edu-
kacinių programų, panaudodama autorines nuotraukas, sukūrė 10 
klausimynų-užduočių.

L. Marmaitė veda edukacinius užsiėmimus, ekskursijas ikimo-
kyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams, šeimoms, vaikams ir 
suaugusiems, turintiems negalią. Organizuoja išvažiuojamąsias 
edukacijas į įvairių miestų ir rajonų mokyklas, priešmokyklines 
ugdymo įstaigas.

Prieš beveik 15 metų Lina Marmaitė dirbo „Lututės“ lei-
dykloje, redagavo, rašė straipsnius, ruošė medžiagą žurnalams 
„Medžiotojas ir medžioklė“, „Žurnalas apie gamtą“, rengė žurnalą 
vaikams „Lututė“.

Šių metų Česlovo Kudabos premijos laimėtoja Vilniaus peda-
goginiame institute Gamtos-geografijos fakultete įgijo biologijos 
ir žemės ūkio pagrindų mokytojos kvalifikaciją.

Lina Marmaitė yra Lietuvos ornitologų, Lietuvos retųjų au-
galų pažinimo ir apsaugos klubų, Lietuvos gyvūnų globos ir Lie-
tuvos laukinės gamtos fotografų „Naturephoto“ draugijų narė.

AM inf.
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La Graciosa. Caleta de Sebo

atradImaI

Eglė guimEra

Kai atvykau gyventi į Kanarus, jų 
buvo septynetas. Poetiškai vadi-
namos septynių širdžių salos. 

Nes kiekviena savyje turi kažką nepaprasto, 
originalaus, autentiško. Savo charakterį ir 
charizmą. Nuo 2019-ųjų jų oficialiai tapo jau 
aštuonetas, nes į Kanarų salų šeimą buvo 
priimta La Graciosa. Ir mano sąraše ji buvo 
aštuntoji. Aštuntoji aplankyta Kanarų sala.

La Graciosa yra į šiaurę nuo Lanzarotės, o 
šalia jos yra vienas didžiausių saugomų gam-
tos teritorijų – jūros rezervatų Europos Sajun-
goje – Chinijo archipelagas. Tai Alegranza, 
Montaña Clara, Rogue del Este ir Rogue del 
Oeste. Chinijo išvertus reiškia mažylis. Kai 
kurios salelės išties labai mažos ir yra tik iš 
vandens išnirusio banginio dydžio.

Kriauklėmis nusagstyta dykuma

Nors La Graciosa oficialiai pripažinta 
aštuntąja gyvenama sala, tačiau administra-
ciniu požiūriu ji vis tiek priklauso Lanzarotės 
Teguise savivaldybei.

Per pastaruosius 35 metus saloje daug kas 
pasikeitė. Pirmiausiai, sala drauge su Chinijo 
grupele, Ispanijos karalių apsilankymo metu 
1986 m., buvo paskelbta Gamtos parku, 
vėliau, po dešimtmečio – Jūros rezervatu. 
Tai salai suteikė daugiau modernizavimo 
galimybių, pakeitė jos statusą. Nors civiliza-
cija čia lėtai skynėsi kelią, tik 1984 metais į 
salą „atkeliavo“ nuolatinė elektra ir telefonų 
linijos. Galima tik įsivaizduoti, kaip vietiniai 
žmonės nelengvai čia skynėsi sau gyvenimo 
ir išgyvenimo saloje kelią. Tačiau tai tik vie-
na pusė, nes salos grožis: ilgi balto smėlio 

paplūdimiai, kopos, potvyniais ir atoslūgiais 
besikeičiančios pakrantės – užburiančio gro-
žio, o vietiniai – labai darbštūs bei mokantys 
šį grožį vertinti žmonės.

Tai laukinė sala, kurioje nėra asfaltuotų 
kelių. Visi takai, net gatvės tarp namų – balto 
paplūdimio smėlis. Atsidarei namų duris – 
ir tiesiai į pliažą. Prie namų galima pamatyti 
vietinių jūrinių dekoro detalių: nedidelių 
laivelių, tinklų, kriauklių, inkarų ar net ban-
ginio stuburo slankstelių. 

Ją galima apeiti pėščiomis, apvažiuoti 
dviračiu ar įsėsti į vietinių žvejų džipą. Pasta-
raisiais metais džipų safariai tapo populiarūs, 
tad tokį „pasigauti“ saloje ne bėda. Graciosos 
reljefas toks, kokį jį sukūrė motina gamta. 
Masyvūs kadaise iškilusių ugnikalnių kra-
teriai masina žygeivius užkopti viršun ir 
pasidairyti po salą iš aukščiausių jos taškų. 
Nuo jų atsiveria vaizdai į gražiausius salos 
paplūdimius. Visa atrodo šalia, tačiau nuei-
ti nuo vieno iki kito, visgi, prireikia poros 
trejeto valandų. Sala maža, tačiau atstumai 
– apgaulingi. 

Ir dykuma čia kitokia nei Lanzarotėje 
ar Fuerteventūroje. Didelė, balta, padengta 
traškia kriauklyčių pluta. O link pakrančių 
– įrėminta ir gražiausiomis, kiek lietuviškas 
primenčias, kopomis. Vaikštant po gurgž-
dantį dykumos paviršių, gausiai tarsi sagu-
tėmis nusagstytą jūros kriauklėmis, visuo-
met prisiminsi siaučiantį vandenyną, jo 
potvynius bei atoslūgius. O persisvėręs per 
kopų keterą, kiek tik užmato akys – vande-
nyno platybės ir nieko daugiau.

La Graciosa. 
Pakrantėje - Caleta de Sebo miestelis

Caleta de Sebo gatvelė
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Saloje tik du kaimai. Nuo seno. Ca-
leta de Sebo ir Pedro barba. Tai valstybinis 
paveldas ir jie įtraukti į nacionalinių parkų 
tinklą. Oficialiai priklauso Lanzarotės na-
cionaliniam parkui. Net šiais laikais šiuose 
kaimuose nelabai kas pasikeitė. Dauguma 
salos gyventojų tik vasaros rezidentai, nuo-
lat gyvenančių – tik apie 700. 

Caleta de Sebo – tai vienas iš kaimų, 
į kurį ir atplaukia keltas iš Lanzarotės 
uosto Orzola. Čia yra keletas restoranėlių, 
kavinukių, keletas nakvynių apartamentų, 
parduotuvė, dviračių nuoma. Kitas kaimas 
– Pedro Barba. Iki jo pėščiomis teks paėjėti 
apie pora trejetą valandų. Čia nė vandens 
nenusipirksite, nė duonos. Keliaujant po La 
Graciosą reiktų pasirūpinti visko turėti „ant 
kupros“: ir užkandžių, ir geriamo vandens. 

Kad ir labai nedidelėje saloje, tačiau čia 
vyksta tradicinės šventės, tokios kaip salos 
globėjos Švenčiausiosios Mergelės, kuri čia 
vadinama Virgen del Carmen (Mergelė Kar-
men arba Jūros mergelė – Virgen del Mar)  
šventė, švenčiama liepos 16-ąją, čia taip pat 
vyksta muzikos ir kino festivaliai. Prieš kelis 
dešimtmečius, ar net dešimtmetį, atvykęs į ją 
galėjai pasijusti visišku vienišiumi, keliauda-
mas ir per visą laiką taip ir nesutikęs žmogaus. 
Dabar, kovidinio laikotarpio vasaromis, ją 
aplankė sunkiai pakeliamas net 3 milijonų 
turistų srautas. Mat mažąją Kanarų gražuolę 
atrado ir patys ispanai, kurie anksčiau net 
neplanavo lankyti Kanarų, o taip pat ir kitų salų 
rezidentai. Gelbėdami nacionalinį turizmą 
keltų įmonės siūlė įvairiausių maršrutų tarp 
salų, kuo ir pasinaudojo salų rezidentai. Mat 
vietinės kelionės jiems čia gerokai pigesnės, 
net 75 procentais. La Graciosą atrado ir 
europiečiai, ypač gausu vokiečių.

Kokia bebūtų įdomi likimo ironija, kai kurie vietiniai verslai 
prasidėjo būtent nuo jų. Nuo vokiečių. Buvusi vieno restoranėlio 
savininkė, jau gerokai vyresnio amžiaus moteris, pasakojo, jog 
restoraną dabar nuomoja kitiems, tačiau verslas prasidėjęs nuo vie-
nos vokiečių poros prieš beveik penkiasdešimt metų. Ėję pro šalį 
jie sustojo ir paklausė, ar ji galinti patiekti valgyti, jie užmokėsią. 
Moteris atsakiusi, kad už pinigus tai nieko neturi, bet turinti sriu-
bos, nes šeimai pietus ruošė. Įpylė abiems po dubenį sriubos, o kai 
pavalgę keleiviai išėjo, po lėkšte ji radusi 50 pinigų (na, greičiausiai 
markių). Tuomet apsvarsčiusi susiklosčiusią situaciją, pirko keletą 
staliukų, kėdžių, padidino terasą ir įkūrė restoraną... 

Kopos kažkiek panašios 
į Lietuvos pajūrio kopas

Straipsnio autorė - viename gražiausių 
paplūdimių, pavadintu gintariniu

Uostas

Kriauklėmis nusėta dykuma

Vietiniai skanėstai - 
moliuskai su žaliuoju 

mocho padažu
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Gintautas
Silverijus
Rutka
1932 06 20 – 2022 06 03

Šių metų birželio 3 dieną Amžinybėn iškeliavo              
GINTAUTAS SILVERIJUS RUTKA, ilgametis Raseinių 
miškų urėdijos vadovas, nusipelnęs miškininkas, visą 
savo gyvenimą paskyręs miškų ūkio plėtrai.

G. S. Rutka gimė 1932 m. birželio 20 d. Prienų ra-
jone, Kanaukos kaime. Po vidurinės mokyklos baigimo 
profesiją pasirinko nedvejodamas, nes, kaip pats ne 
kartą yra minėjęs, miškininkystė – Rutkų giminės vyrų 
pašaukimas: Tarpukario Lietuvoje Veisiejų miškų urėdu 
dirbo jo dėdė, miškininkystę taip pat pasirinko du jo bro-
liai Ramutis Motiejus ir Vydas Adomas, vėliau miškininko 
keliu pasuko sūnėnai... 

G. S. Rutka baigęs 1955 metais Lietuvos žemės ūkio 
akademiją pradėjo dirbti Kazlų Rūdos miško pramonės 
ūkyje Lekėčių miško ruošos punkto techniniu vedėju, o 
nuo 1956 m. – šio padalinio viršininku. 

Tuometinis Lietuvos TRS miškų ūkio ministras Al-
girdas Matulionis atkreipė dėmesį į neeilinius jauno spe-
cialisto gabumus ir 1960 m. vos 28-erių metų Gintautą 

paskyrė į neseniai įkurto Raseinių miškų ūkio direktoriaus pareigas, kurias G. 
S. Rutka ėjo visą sovietmetį. Jaunas vadovas, atvykęs į nedidukę miškininkų 
kontorą, ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė bei išplėtojo visą Raseinių miško pramonės 
ūkio infrastruktūrą. Jo vadovavimo laikotarpiu pastatyti centro gamybiniai 
bei administraciniai statiniai, apie 80 proc. naujų girininkijų pastatų, plačiai 
išvystyti šlapių miškų melioracijos ir kelių tiesimo darbai. Sumanus direktorius 
tolygiai plėtojo visas pagrindines miškų ūkinės veiklos sritis: medienos ruošą 
bei pirminį perdirbimą, daigynų-medelynų sektorių, miškų apsaugą. Tai buvo 
miškui atsidavęs žmogus, didelę laiko dalį praleisdavęs girininkijose ir žinojęs 
tikrąją miškų būklę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.

G. S. Rutka suprato, kad miškų urėdijos ateitis priklauso nuo specialistų, 
todėl išskirtinį dėmesį skyrė savo gausaus kolektyvo darbuotojų socialinėms 
sąlygoms gerinti. Siekdamas pritraukti ir išlaikyti specialistus, iniciavo ir skati-
no gyvenamųjų namų statybas ne tik urėdijos centre, bet ir girininkijose. Jo 
dėka greta Raseinių iškilo Norgėlų gyvenvietė, žmonių vadinta miškininkų 
miesteliu. Miškų ūkis statė daugiabučius, pageidaujantiems statytis privačius 
namus buvo skiriami sklypai ir visapusiška pagalba. Šalia gyvenvietės buvo 
pastatyta užtvanka, įrengta Prabaudos tvenkinio poilsiavietė, kuri ir šiandien 
gausiai lankoma ir mėgstama vietos gyventojų. 

Gintautas Silverijus Rutka nebuvo vien miško pramonininkas, aktyviai da-
lyvavo sprendžiant regiono gamtosaugines problemas, tvarkant medžioklės 
klausimus. Net 26 metus jis buvo renkamas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugi-
jos Raseinių skyriaus pirmininku. 

1990 m. atkūrus Nepriklausomybę, G. S. Rutka buvo paskirtas Raseinių 
miškų urėdijos urėdu. 1995 m., ūkio vadovo pareigas ėjęs 35 metus, postą 
perdavė naujam miškų urėdui Antanui Kilčauskui, o pats – iki išėjimo į pensiją 
1999 m. – dar dirbo darbų saugos ir medžioklės ūkio inžinieriumi. Už pasiek-
tus aukštus darbo rezultatus apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu, 1982 m. jam 
suteiktas Nusipelniusio miškininko garbės vardas.

Kolegos miškininkai, medžiotojų draugijos nariai jį visuomet prisimins kaip 
reiklų ir sąžiningą, griežtą, tačiau teisingą vadovą, tvirtai besilaikantį duoto 
žodžio. G. S. Rutka pasižymėjo tolerancija, buvo plataus akiračio žmogus, visuo-
met pasiruošęs žiniomis pasidalinti su kitais ir ištiesti pagalbos ranką, o savo 
pavyzdžiu mokęs atsidavimo profesijai, meilės miškui ir  įkvėpęs kolegas darbui. 

G. S. Rutka, likus vos porai savaičių iki 90-mečio sukakties, amžinojo poil-
sio atgulė Raseinių miesto kapinėse.

Širdingai užjaučiame Velionio žmoną Joaną, dukrą Daivą ir kitus jo artimus 
žmones, netekusius brangaus vyro, tėvo senelio, bičiulio...

Buvęs kolegos – 
Raseinių miškų urėdijos miškininkai
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Birželio 13 d. gražų amžių nugyvenęs į amžinosios 
laimingos būties šalį tvarkyti ten amžinai žaliuojančių 
girių iškeliavo garbus Lietuvos miškams nusipelnęs 
miškininkas VYTAUTAS JONAS KISIELIS. Pastaruoju 
metu Anapilin vis iškeliauja garbingo amžiaus sulaukę 
paskutiniai Lietuvos miškų mohikanai, vaikystę leidę 
dar tarpukario smetoninėje Lietuvoje. Vytautui Jonui iki 
96 metų gimtadienio buvo telikusios tik 3 dienos, o iki 
100  – tik  4 metai...

V. J. Kisielis gimė 1926 m. birželio 17 d. Vaidutiškio 
k., Anykščių r. Anykščių vidurinę mokyklą baigė 1945 
m., o LŽŪA Miškų fakultetą – 1950 metais. Dar nebaigęs 
miškininkystės mokslų, 1949 m. pradėjo dirbti  Tauragės 
miškų ūkio inžinieriumi, o 1955–1957 m. tose pačiose 
pareigose dirbo Kauno miškų ūkyje. Įsikūrus Dubravos 
miškų tyrimo stočiai 1957 m., pakviečiamas dirbti vyriau-
siojo miškininko pareigose ir tose jose dirbo iki išėjimo 
į pensiją 1986 m. Išėjęs į užtarnautą poilsį dešimtmetį 
meistro pareigose tvarkė Girionių miško parką. Keletą 

kartų keitėsi V. J. Kisielio darbovietės pavadinimas ir statusas: nuo Dubravos miškų 
tyrimo stoties iki Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos, kol ga-
lop tapo padaliniu. Padalinyje jam darbuotis jau neteko. Ir kaip daugelis senosios 
kartos miškininkų, jis nesuprato buldozerinės miškų valdymo reformos prasmės. 
Nors pradėdamas dirbti vyr. miškininku V. J. Kisielis jau turėjo gamybinio darbo pa-
tirties, dirbant inžinieriumi Tauragės ir Kauno miškų ūkiuose. Kad Dubravos MTS 
taptų Miškų instituto pilnaverte eksperimentine baze ir pažangaus ūkininkavimo 
miškuose mokykla, viską teko pradėti nuo nulio. Jis nuo pat pirmųjų dienų tapo to 
siekio pagrindiniu varikliu, dirigentu, darbų girininkijose koordinatoriumi, vertin-
toju, naujovių miškininkystės srityse diegimo iniciatoriumi. Trūkstant kvalifikuotų 
specialistų, teko pamažu burti produktyviam darbui nusiteikusį kolektyvą.

Per beveik 30 darbo metų vyr. miškininko pareigose V. J. Kisielio pastangomis 
keitėsi, gražėjo Kauno r. kairiojo Nemuno kranto miškai, gerėjo medynų rūšinė sudėtis, 
didėjo jų našumas. Jis kontroliavo miško sausinimo darbų projektavimą ir vykdymą, 
todėl Dubravos MTS miškuose įruoštas tankus kelių tinklas, įrengta įvairaus dydžio 
vandens telkinių. Vykdant miško melioracijos darbus, buvo siekiama, kad tai mak-
simaliai atitiktų miškų ūkio interesus, tačiau nebūtų pažeidžiami gamtosauginiai 
reikalavimai. V. J. Kisielis daug dėmesio skyrė miškų atkūrimui, menkaverčių medynų 
rekonstrukcijai, medynų formavimui, jų produktyvumo didinimui, miškų mokslo 
rekomendacijų ir pažangios patirties diegimo miškų ūkio darbuose klausimams. 
Būdamas sąžiningas, darbštus, pareigingas kruopščiai, bet ne aklai, vykdė visas LMI 
rekomendacijas, aktyviai dalyvavo kuriant mokslinių tyrimų stacionarius bei gamybi-
nius bandomuosius objektus. Jam vadovaujant, Dubravos miškai pirmieji šalyje buvo 
pilnai sutvarkyti technologiškai, įdiegtas kompleksinis ūkininkavimas. Jis organizavo 
Kauno marių pakrančių apželdinimo darbus, kur, taikant įvairiausius medžių rūšių 
mišrinimo variantus, į medynų rūšinę sudėtį įtraukiant net dekoratyvinius medžius, 
naujai apželdinta ir rekonstruota menkaverčių medynų beveik 1000 ha plote. Laikui 
bėgant, Kauno marių pakrančių želdiniai tapo miškų mokslo bei patraukliais rekrea-
ciniu požiūriu objektais. Dubravoje buvo pradėti specialūs darbai, pritaikant miškus 
gyventojų poilsiui, miškuose įruošiamos stovyklavietės, poilsiavietės.

Jis plačiai reiškėsi visuomeninėje veikloje: buvo Miškų mokslinės techninės 
draugijos Dubravos skyriaus pirmininku, tarėju Kauno r. teisme, visuomeniniu 
gamtos apsaugos inspektoriumi bei visuomeniniu autoinspektoriumi. 

V. J. Kisielis už pasiekimus darbe bei visuomeninėje veikloje apdovanotas 
sąjunginio miškų ūkio komiteto, Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministeri-
jos, profsąjungos, Mokslinės techninės draugijos ir kitų institucijų garbės ir padėkos 
raštais, atminimo ženklais. Įvertinant didelius nuopelnus plėtojant Dubravos MTS 
veiklą, V. J. Kisieliui 1983 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio miškininko vardas.

Jis buvo reiklus sau ir kitiems, kartais netgi griežtas pavaldiniams, tačiau visada tei-
singas. Pastabos, teisinga kritika, pabarimai neįžeisdavo pavaldinių, o, priešingai, jiems 
leisdavo tiktai tobulėti savo veikloje. Buvo nepakantus bet kokiam nesąžiningumui. 
Palaikė tuos, kurie, nors kartais ir klysdami, stengėsi dirbti sąžiningai ir ištaisyti pa-
darytas klaidas. Nemėgo gaišti laiką tuščioms kalboms, visada planuodavo darbus, 
turėjo užsibrėžtą tikslą ir jo atkakliai siekė. Neapkentė paviršutiniškumo, skubotų, 
neapgalvotų sprendimų. Girininkijų miško objektuose stengėsi per vieną atvykimą 
išspręsti kuo daugiau klausimų, todėl žingsniavo labai sparčiai, nualsindamas dažną 
išvykų dalyvį. Ne be reikalo vienas iš pirmųjų Dubravos MTS girininkų Ričardas 
Žadeikis vėliau prisiminė, kad  „...kiekvienas išėjimas į mišką su vyriausiu miškininku 
buvo rimtesnis egzaminas negu taksacijos egzaminas pas dėstytoją Joną Repšį.“

V. J. Kisielis su medike žmona Danute užaugino tris sūnus ąžuolus, suteikę 
jiems didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Mindaugo, Kęstučio ir Gedimino vardus, 
sulaukė 6 vaikaičių bei 8 provaikaičių.

Amžinam poilsiui Vytauta Jonas Kisielis atgulė naujose Kauno kapinėse Vaina-
trakio kaime. Nuoširdi užuojauta žmonai, sūnums, vaikaičiams ir provaikaičiams, 
kitiems artimiesiems, draugams bei visiems velionį pažinojusiems.

Buvusių bendradarbių vardu Vytautas RiBiKAUSKAS.            

Vytautas
Jonas
Kisielis
1926 06 17 – 2022 06 13
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Netekome 
miškininko, 
profesoriaus 
Jono Čepinskio

Vytauto Didžiojo universiteto Ekono-
mikos ir vadybos fakulteto bendruomenė 
neteko iškilaus ekonomisto, habilituoto 
socialinių mokslų daktaro, profesoriaus 
JONO ČEPINSKIO. Bendruomenė prisi-
mena Profesorių kaip aktyvų, įkvepiantį, 
šiltą ir palaikantį kolegą, bičiulį, šalia kurio 
prašviesėdavo gyvenimas.

Lietuvos ekonomistas, habilituotas socia-
linių mokslų daktaras prof. Jonas Čepinskis 
gimė 1949 m. kovo 24 d. Akmenėje, jis mokėsi 
Kauno V. Kudirkos vidurinėje mokykloje, 
kurią baigė 1967 m. Prof. J. Čepinskis vėliau 
mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijos Miš-
kų ūkio fakultete.  Jį baigė 1972 m. ir įgijo 
miškų ūkio inžinieriaus diplomą. Iš karto po 
studijų pradėjo dirbti moksliniu bendradar-
biu prof. Vaidoto Antanaičio vadovaujamoje 
mokslininkų grupėje. Jonas Čepinskis  jau 
1975 m. Baltarusijos technologijos univer-
sitete apgynė mokslų kandidato (dabar mokslų 
daktaro) disertaciją tema „Ugdymo kirtimų 
miškotvarkos normatyvų tobulinimo tyrimai“. 
Dirbdamas VDU būsimiems miškininkams 
dėstė „Gamtinių resursų ekonomikos ir ap-
linkos apsaugos valdymo“ dalyką.

Nuo 1984 m. – docentas, 2002 m. jam 
suteiktas habilituoto mokslų daktaro laips-
nis (socialiniai mokslai).

1989–1992  m. profesorius dirbo LMA 
Ekonomikos institute mokslo darbuotoju. 
Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, prie 
jo prisijungė didžiausią mokslinį pedagoginį 
potencialą tuo laikotarpiu turėję mokslininkai 
iš viso pasaulio ir Lietuvos, tarp jų – ir tuo 
metu dar docentas Jonas Čepinskis.

1999–2001 m. Jonas Čepinskis dirbo 
VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 
(EVF) prodekanu, nuo 2001 m. – VDU EVF 
Finansų katedros profesoriumi, o nuo 2009-

ųjų – VDU EVF Marketingo katedros pro-
fesoriumi. Per beveik 30 metų darbo VDU, 
Jonas Čepinskis sustiprino Finansų ir Mar-
ketingo katedras. Studentai labai aukštai 
vertino jo dėstomas finansų, draudimo, lo-
gistikos, aplinkos ekonomikos ir vadybos 
disciplinas.

Profesorius šiose srityse atliko ir paskelbė 
ženklių mokslinių tyrimų – rašė aplinkos 
ekonomikos, draudimo, vadybos klausimais: 
išleido knygas „Šimtas gamtonaudos mįslių“ 
(1988 m.), „Aplinkosaugos vadyba“ (2008 
m.), vienas iš knygų „Draudimas“ (1999 m.), 
„Draudimo veikla“ (2005 m.), 2 dalių kny-
gos „Ekonomikos teorija“ (1990–1991 m.) 
bendraautorių, iš vokiečių k. išvertė H. Von-
tobel knygą „Kas knygosna neįtraukta. Ban-
kininko apmąstymai“ (1998 m.), paskelbė 
apie 90 straipsnių socialinės ir ekologinės 
ekonomikos, finansų bei kt. klausimais.

Nemažą indėlį prof. Jonas Čepinskis 
įnešė mokslinėje ekspertinėje veikloje – 
buvo žurnalų „Aplinkos tyrimai, inžinerija 
ir vadyba“ bei „Taikomoji ekonomika: sis-
teminiai tyrimai“ redakcijų kolegijų narys, 
Kauno miesto ekologinės komisijos, Lie-
tuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslo ir 
studijų fondo ekspertų tarybos narys. Daly-
vavo rengiant Lietuvos įstatymų projektus, 
Nacionalinę aplinkos apsaugos (1995 m.) ir 
Darnaus vystymo (2002 m.) strategijas ir ki-
tus Lietuvos valstybės valdymo dokumentus.

Profesorius Jonas Čepinskis stažavosi ir 
dėstė St. Gallen, Ciuricho universitetuose 
(Šveicarija, 1992 m., 1996 m., 1999 m.), Diu-
seldorfo mokslo centre (Vokietija, 1997 m.), 
Stralsundo universitete (Vokietija, 2000 m.), 
Roskildės universitete (Danija, 2002 m.), Nor-
dhauseno universitete (Vokietija, 2003 m.), 
Miuncheno universitete (2003 m., 2005 m., 

2007 m.). Mokslinių konferencijų Lietuvoje, 
Estijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje dalyvis. Jo mokslinė 
ir pedagoginė veikla buvo įvertinta suteikiant 
jam habilituoto mokslų daktaro laipsnį ir pro-
fesoriaus pedagoginį vardą.

Jonas Čepinskis tiesiog turėjo pedagogo 
talentą: jis buvo charizmatiškas, įžvalgus in-
telektualas, turintis puikią mokslinę nuojautą, 
gebantis prognozuoti, sutelkti aplink save 
bendraminčius, be to – tikrai progresyvus 
savo idėjomis ir moraline laikysena. Jis pelnė 
didelę kolegų meilę ir pagarbą, dosniai dali-
josi savo moksline ir gyvenimiškąja patirtimi, 
užkrėsdavo visus gera nuotaika. Nematėme jo 
paniurusio, susiraukusio, nelaimingo.

Kiekviename savo gyvenimo žingsnyje 
Profesorius Jonas Čepinskis skleidė ypatingą 
jautrumo, inteligencijos, šviesos ir šilumos 
dvasią. Mokydamas kantrybės, išminties, 
kuklumo. Ir ne tik demonstruodamas, bet ir 
išlaikydamas itin tvirtą žmogiškųjų vertybių 
stuburą – meilę, supratimą, atjautą kiekvie-
nam artimam ir kelyje sutiktam kolegai, stu-
dentui, bendraminčiui.

Vytauto Didžiojo universiteto Ekono-
mikos ir vadybos bei Miškų ir ekologijos 
fakultetų bendruomenės visada prisimins 
Profesorių Joną Čepinskį kaip aktyvų jos narį, 
įkvepiantį kolegą, palaikantį ir išklausantį 
bičiulį, kurio akyse visada spindėjo širdies ir 
gerumo šypsena. Šalia tokio žmogaus ir ki-
tiems gyvenimas prašviesėja. Ačiū Tau, Jonai. 
Trūks mums Tavęs.

Profesoriaus Jono Čepinskio laidotuvės 
vyko balandžio 19 d. Petrašiūnų kapinėse.

Parengta pagal 
VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

internete pateiktą informaciją
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Vytautas
Klovas
1937 11 13 – 2022 06 02

Eidamas 85-uosius metus 2022 m. birželio 2 d. mirė 
Lietuvos žurnalistas, redaktorius, miškininkas, gamto-
saugininkas, kinologas VYTAUTAS KLOVAS. 

Netekome šviesios asmenybės, intelektualo, aplinko-
saugos idėjų puoselėtojo, ne vieną dešimtmetį atsidavusio 
gamtai, miškui, medžioklei. Miškininkai, gamtos bičiuliai, 
medžiotojų bendruomenė jį pažinojo kaip atsidavusį gamtos 
puoselėtoją, girių turtų saugotoją, kultūringos, tausojančios 
medžioklės populiarintoją, jos papročių ir istorijos žinovą, 
savo srities profesionalą. Vytauto Klovo švietėjiška veikla pa-
liko ryškų pėdsaką Lietuvos gamtosaugos, miškininkystės 
baruose, Medžiotojų ir žvejų draugijos veikloje.

Vytautas Klovas gimė 1937 m. lapkričio 13 d. Joniškyje. 
Baigęs Joniškio I vid. mokyklą, pasirinko miškininkystės stu-
dijas. 1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų 
ūkio fakultetą. 1961–1965 m. dar neakivaizdžiai studijavo 
Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1960–1961 m. dirbo 
Šiaulių miškų ūkio miško apsaugos inspektoriumi, 1961–
1964 m. – Šiaulių miškų ūkio Lygudų girininkijos girininku. 
Jaunystėje Vytauto pasaulėžiūrai didelę įtaką turėjo jo labai 
gerbiamas dėstytojas prof. Tadas Ivanauskas. Gal todėl Vytau-
tas susidomėjo medžiokle ir anksti įstojo į medžiotojų gretas. 
Medžioklė jam buvo neatsiejama nuo miško. Išeidavo į girią 
pasiėmęs ne tiktai šautuvą, bet ir fotoaparatą, lydimas dviejų 
ištikimų keturkojų pagalbininkų. Mėgo pasėdėti medžiotojų 
bokštelyje, ilgai ir kantriai stebėti žvėris, paukščius, jų elgseną, 
gėrėtis supančia gamta. Su motociklu „Emka” aplėkdavo vi-

sas Lygudų miškų valdas, nes reikėjo saugoti šį žaliąjį turtą ne tiktai nuo gaisrų, bet 
ir nuo medžių vagišių bei brakonierių. Turėdamas laisvą minutę, Vytautas visuo-
met prisėsdavo prie savo rašinių. Darbo įspūdžius, miškų ūkio, gamtos apsaugos, 
medžioklės problemas ir problemėles suguldydavo straipsniuose, kuriuos mielai 
spausdindavo „Mūsų girios“. Kai 1964 m. vietoj „Mūsų girių“ buvo įkurtas „Mūsų 
gamtos“ žurnalas, tęsė bendradarbiavimą su juo. Tuomet vadovybė įtikino bei pats 
Miškų ūkio ir miško pramonės ministras A. Matulionis pritarė, kad jis daugiau nau-
dos atneštų būdamas žurnalistu, juo labiau, kad rašančių miškininkystės temomis la-
bai trūko. Taip, ne visai savo noru, Vytautas atsisveikino su miela girininkija ir išvyko į 
Vilnių, savo likimą visam laikui susiedamas su spauda. Joniškio ir Lygudų girininkijos 
jis niekada nepamišo ir visuomet stengėsi kartas nuo karto apsilankyti savo gimtinėje. 
Iš pradžių dirbo „Mūsų gamtos“ skyriaus redaktoriumi, po to atsakinguoju sekreto-
riumi, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. „Mūsų gamta“ buvo vienintelis Lietuvos 
mokslinis ir mokslo populiarinimo, gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, 
žūklės ir krašto pažinimo žurnalas, ėjęs 1964–1998 m. Dirbdamas „Mūsų gamtos“ 
redakcijoje, V. Klovas yra pasakęs: „Vienas svarbiausių žurnalo uždavinių ir ateityje bus 
šviesti, auklėti savo skaitytojus. Juk gamtai kenkti kartais gali tik todėl, kad neišmanai, 
kaip su ja elgtis. Technikos srityje jau išrasti įrenginiai, kuriuos amerikiečiai vadina 
„apsauga nuo kvailio“, o gamtosaugoje tokių nėra. Jei gyvensime, kaip ligi šiol, žūsime 
ir be atominės katastrofos. Tikriausiai mes jau baigiame prieiti ribą“. 

V. Klovo bei kitų redakcijos darbuotojų pastangomis atsirado „Mūsų gamtos“ 
priedas „Girios“, ėjusios 1965–1969 m., nuo 1970 m. tapusios savarankišku leidi-
niu, o 1991 m. atkūrusios ir pavadinimą „Mūsų girios“. Vėliau – priedas „Hobby“, 
skirtas naminių gyvūnų ir dekoratyvinių augalų augintojams bei „Medžiotojas 
ir meškeriotojas“, irgi išaugęs į savarankišką leidinį. 1993-1998 m. V. Klovas buvo 
„Mūsų gamtos“ ir jos visų leidinių vyr. redaktorius, o nuo 1998 m. – pradėto leisti 
žurnalo „Medžiotojas ir meškeriotojas“ vyr. redaktorius. Žurnalai turėjo nemažą 
skaitytojų ratą, publikavo aktualias temas, kurias gvildeno V. Klovo suburtas puikus 
įvairių sričių žinovų kolektyvas. Šiandien ne vieno senesnės kartos gamtos bičiulio, 
miškininko, medžiotojo knygų lentynose stovi įrišti „Mūsų gamtos“, „Mūsų girių“ 
ar „Medžiotojo ir meškeriotojo“ komplektai. Vytauto Klovo straipsniai „nepaseno“, 
nes juos, perkeltus į virtualią erdvę, galime rasti internetiniuose puslapiuose tarp 
šiuolaikinių publikacijų gamtos ir medžioklės tematika. 

Vienas ir su bendraautoriais išleido knygas: „Medžiokliniai šunys“ (1968), „Me-
džiotojo ir žvejo vadovas“ (1968), „Medžiotojo vadovas“ (1980, 1996), „Šunys“, Pirmoji 
lietuviškoji šunų enciklopedija, 1–2 d. (1995, 1996), „Didžioji medžioklės knyga“ (2005). 
Parašė kelis šimtus straipsnių apie gamtos apsaugą, miškų ūkį, medžioklės kultūrą, 
etiką, tradicijas, istoriją, gyvūnų globą, kelionių apybraižų apie Centrinės Azijos dy-
kumas, Čiukčiją, Kamčiatką, Komandorų salas, Pamyrą, Sibirą, Vrangelio salą ir kt.

Vytautui Klovui 1987 m. suteiktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Gar-
bės medžiotojo vardas. 1996–2001 m. jis buvo Lietuvos gyvūnų globos draugijos 
pirmininko pavaduotoju, ne vieną kadenciją išrinktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos tarybos nariu, Medžioklinės šunininkystės komisijos pirmininku.

Vytautas Klovas buvo eruditas, mandagus ir šiltas žmogus, mėgstamas kolegų, 
kiekvieną suprantantis, išklausantis bičiulis. Jo vidinė kultūra, ramus balso tonas 
skleidė ypatingos inteligencijos, kantrybės ir išminties dvasią, pirmenybę teikiančią 
žmogiškosioms vertybėms. Visuomet taikus ir tolerantiškas kitaip mąstantiems, 
nerodydavo jokio pakantumo tik storžieviams ir keikūnams, todėl prie jo niekas 
nedrįsdavo parodyti šių savo ydų. Visi, pažinoję Vytautą, matė, kokio nepaprasto 
darbštumo, stiprios valios ir atsidavimo darbui yra ši asmenybė. Jis buvo ne tiktai 
pareigingas darbuotojas, bet ir mylintis tėvas. Laisvalaikį visa Klovų šeima praleis-
davo miškų apsuptoje sodyboje prie Jašiūnų. Savo vaikus ir anūkus nuo mažens 
auklėjo taip, kad jie mokėtų pažinti ir saugoti kiekvieną Merkio pakrantėje augantį 
medelį, krūmą, gėlę, įskiepijo jiems meilę gamtai ir savo kraštui.

Dėl skaudžios netekties reiškiame gilią užuojautą Vytauto Klovo šeimai bei 
artimiesiems.

Regina JoKANTAiTė
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Ramūnas mažėtis, sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas

Pirmasis Lietuvos medžioklės 
ragų šaukinių konkursas 

„Sūduvos medžioklės ragai“

Šių metų gegužės 29 d. Marijam-
polėje vyko pirmasis Lietuvos me-
džioklės ragų šaukinių konkursas 

,,Sūduvos medžioklės ragai“, kurį organizavo 
Sūduvos medžiotojų sąjunga. 

Medžioklės ragų šaukiniai – tai me-
džioklės kultūros dalis, ypač populiari Eu-
ropoje ir kitose šalyse. Kaimyninėse šalyse 
(Lenkijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Čekijoje) 
yra gilios medžioklės tradicijos ir seniai po-
puliarinama medžioklės muzika, vyksta me-
džioklės šaukinių konkursai.

Lietuvoje, kaip ir Vakarų Europoje, nuo 
seno puoselėjamos medžioklės tradicijos, iš 
jų ir muzikinės. Viena iš medžioklės kultūros 
dalių – grojimas pučiamaisiais medžioklės ra-
gais. Malonu, kad medžioklės muzika Lietu-
voje vis dažniau skamba ir įvairiose šventėse, o 
prasidėjus medžioklės sezonui šalies miškuose 
didingai suskamba vario ragų garsai.

Populiarinant medžioklės ragų muziką 
organizuojami medžioklės ragų šaukinių kon-

kursai. Jų organizatoriai kartu siekia skatinti 
medžiotojus laikytis europinės medžioklės 
kultūros tradicijų. Muzikinių konkursų daly-
viai varžosi A, B, C, D bei MM (medžioklinės 
muzikos) kategorijose. Medžioklinės muzikos 
kategorija skirstoma į dvi atskiras kategorijas 
– kai grojama tik medžioklės pučiamaisiais 
ragais ir kai grojama medžioklės pučiamaisiais 
ragais kartu su kitais pučiamaisiais instru-
mentais. A, B, C ir D kategorijose dalyvauja 
solistai ir ansambliai, o MM kategorijoje va-
žosi tik ansambliai.

Lietuvoje muzikuoti medžioklės ragais 
vienas pirmųjų pradėjo tuometinės Mari-
jampolės miškų urėdijos medžioklinių ragų 
ansamblis, vėliau į šią veiklą įsijungė Sūduvos 
medžiotojų sąjunga, kurios medžioklinių ra-
gų ansamblis iki šiol tęsia šio muzikavimo 
tradicijas. 

Šiuo metu medžioklės muziką Lietuvo-
je groja ir propaguoja Sūduvos medžiotojų 
sąjungos medžioklinių ragų ansamblis, va-

dovaujamas Marijampolės kultūros centro 
pučiamųjų instrumentų orkestro vadovo 
Audriaus Pučinsko, Mažosios Lietuvos me-
džioklės ragų ansamblis „Kurtinys“, vadovau-
jamas Gražvydo Railos ir Vilniaus pučiamųjų 
medžioklinių ragų klubo ansamblis „Tauro 
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ragai“, kuriam vadovauja Vidmantas Lu-
nius. Be to, Lietuvoje yra nemažai pavienių 
medžioklės muzikos atlikėjų, kurie ragais 
medžioklės signalus groja per medžiokles ir 
įvairiuose renginiuose. Audrius Pučinskas 
paskatino pūsti medžioklinius ragus ir 
Marijampolės meno mokyklos bei Kazlų 
Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos 
moksleivius.

Grojimas medžioklės ragais ypač popu-
liarus kaimyninėje Lenkijoje, kurioje gausu 
medžioklės šaukinių konkursų. Juose dažni 
svečiai ir medžioklinių ragų pūtikai iš Lie-
tuvos. A. Pučinsko vadovaujami Sūduvos 
medžiotojų sąjungos medžioklės šaukinių at-
likėjai daugiau kaip 10-metį varžosi tokiuose 
konkursuose ir ne kartą yra tapę laureatais.

Medžioklės ragų šaukinių konkursas 
2017 metais buvo surengtas Aleksandro Stul-
ginskio universitete. Šį konkursą surengė tuo-
metinis Lietuvos miškininkų sąjungos prezi-
dentas Edmundas Bartkevičius. Aleksandro 
Stulginskio universitete buvo surengti trys 
medžioklės ragų šaukinių konkursai. Tačiau 
papūtus permainų vėjams 2020 metais kon-
kursas buvo paskutinis. 

Svarbi Sūduvos medžiotojų sąjungos veik-
los sritis yra medžioklės kultūros ir tradicijų 
puoselėjimas ir propogavimas, dėl to sąjunga 
ėmėsi iniciatyvos atgaivinti medžioklės ragų 
šaukinių konkursus. Kartu su partneriais – 
Marijampolės savivaldybe, Marijampolės Kul-
tūros centru, Marijampolės aidu – 2022 m. 
gegužės 29 d. Marijampolės miesto dienomis 
vykusio „Cukrinio festivalio“ metu surengė  
I-ajį Lietuvos medžioklės ragų šaukinių kon-
kursą ,,Sūduvos medžioklės ragai“. 

Pagrindinis konkurso rėmėjas Marijam-
polės savivaldybė. Konkurso dalyviai (solistai 
ir ansambliai) varžėsi A, B, C, D, bei MM 

(medžioklės muzikos) kategorijose. A ir MM 
kategorijose galėjo dalyvauti ir profesionalūs 
atlikėjai.

Solistų D (vaikų iki 12 metų) kategorijoje 
I vieta atiteko Marijampolės meno mokyklos 
auklėtiniui Simui Stanynui, C kategorijoje 
– Kęstui Pudinskui (Sūduvos medžiotojų 
sąjunga), C kategorijoje – Rapolui Juciui 
(Mažosios Lietuvos medžioklės ragų ansam-
blis ,,Kurtinys“), A kategorijoje – Rimantui 
Česnavičiui ir Giedriui Labanauskui (Vil-
niaus pučiamųjų medžioklinių ragų klubo 
ansamblis ,,Tauro ragai“)

Tarp ansamblių I vietos atiteko: D kate-
gorijoje – Marijampolės meno mokyklos 
ir Kazlų Rūdos R. Žigaičio meno mokyk-
los medžioklės ragų ansambliui (vad. 
A. Pučinskas), B kategorijoje – Sūduvos 
medžiotojų sąjungos medžioklės ragų 
ansambliui (vad. A. Pučinskas), B kategori-
joje – Mažosios Lietuvos medžioklės ragų 

ansambliui ,,Kurtinys“ (vad. G. Raila). o 
Medžioklės muzikos kategorijoje – Vilniaus 
pučiamųjų medžioklinių ragų klubo ansam-
bliui ,,Tauro ragai“ (vad. V. Lunius).

Marijampolės miesto dienų šventės ir 
„Cukrinio festivalio“ programą vainikavo 
pirmojo Lietuvos medžioklės ragų šaukinių 
konkurso ,,Sūduvos medžioklės ragai“ daly-
vių koncertas.

Šio konkurso tikslas – populiarinti me-
džioklės ragų muziką, skatinti Lietuvos me-
džiotojus, laikytis europinės medžioklės kul-
tūros tradicijų, skleisti ir padėti visuomenei 
atrasti medžioklės ragų muzikos žanrą.

Pirmoji medžioklės ragų muzikos šventė 
įvykusi Marijampolėje – tai vienintelis ša-
lyje tokio pobūdžio muzikinis projektas, 
draugėn sukvietęs visos šalies pūtikus gro-
jančius medžioklės instrumentais fiurstple-
sais (vok. Fürst Pless) ir parforshornais (vok. 
Parforcehorn).
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Horizontaliai: 7. Bervidinių šeimos drėgnų vietų stambus, nešakotas, 
vaistinis augalas dideliais lapais. 8. Guveininių šeimos iki 1 m ilgio jūrų ruda-
dumblis, jūržolė. 9. Aliejinis, pašarinis augalas, kurio lapų lapkočiai vartojami 
maistui, auginamas ir kaip gėlė. 11. Visžalė mirtinių šeimos anksčiau labai 
mėgstama gėlė, kilusi iš Viduržemio pajūrio. 12. Gyslotinių šeimos augalas, 
mūsų kraštuose auginamas kaip vienmetis augalas ir vadinamas „levuku“. 15. 
Daugiametis astrinių šeimos augalas iš Afrikos, turintis daugybę šakniastiebių. 
18. Erikinių šeimos vasaržalis puskrūmis su šliaužiančiu požeminiu stiebu, la-
bai išsišakojusiomis, kylančiomis žaliomis aštriai keturbriaunėmis šakomis. 19. 
Lūpažiedžių šeimos vaistinis, medingas augalas, piktžolė. 20. Viršutinis skaid-
riausias oro sluoksnis ir labai lakus, stipraus kvapo skystis tuo pačiu pavadini-
mu. 21. Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė uoliena. 24. „Vėlyva“ gėlė. 26. 
Viksvuolinių šeimos stambi, daugiametė žolė, turinti šliaužiantį šakniastiebį, 
auganti vandens telkinių pakrantėse. 27. Lūpažiedžių šeimos nemalonaus 
kvapo augalas. 31. Manoma, kad šis augalas gali pagerinti mąstymą, mokymąsi 
ir atmintį. 33. Astrinių šeimos augalas, iš kurio galima pasigaminti medaus. 
34. Miglinių šeimos augalas, augantis druskinguose dirvožemiuose. 35. Bas-
tūninių šeimos augalų gentis. 36. Astrinių šeimos „snaudžiantis” augalas. 

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. Vienmetis ankštinis augalas, naudojamas žalia-
jam pašarui, šienui, ganymui ir žaliajai trąšai. 2. Avena genties grūdinis 
augalas. 3. Tai malonaus kvapo prieskoninis augalas, juo dažniau gar-
dinami mėsos patiekalai. 4.  Salierinių šeimos žolinis vienmetis 20–70 
cm aukščio prieskoninis, vaistinis, medingas augalas. 5. Pupinių šeimos 
daugiametis augalas su tvirta, sumedėjusia šaknimi ir ilgomis palai-
pomis. 6. Miglinių šeimos vienmetis, 50(100) cm aukščio žolinis auga-
las, kurio stiebas status, lygus, bambliuotas, šakotas, viršutinė dalis žalia, 
apatinė violetinė, bambliai plaukuoti. 10. Varpinių šeimos vandens au-
galas ilgu tuščiaviduriu stiebu. 13. Lietuvoje labai dažna, įkyri vasarinių 
augalų piktžolė. 14. Nevalgomas, menkavertis grybas. 16. Jonų vardo 
šventė, švenčiama birželio pabaigoje. 17. Vėlyvo rudens, pošalninis gry-
bas, ypač dažnas pušynuose. 22. Tylos laikas, ramuma. 23. Šventosios 
Dvasios atsiuntimo šventė, švenčiama septintą po Velykų sekmadienį. 
25. Nereiklus, pakenčiantis sausrą augalas, gražiai atrodo pasodintas 
masyvuose. 28. Ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs 
medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia 
ne mažiau kaip 5 metrus. 29. „Lieknas“ augalas. 30. Periodinės ele-
mentų sistemos III A grupės cheminis elementas. 32. Salierinių šeimos 
labai nuodingas augalas, pasižymintis nemaloniu pelių kvapu.  
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. Nr. 5, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Kaštonas. 2. Flora. 3. Girūnė. 4. Peledė. 5. Miglė. 6. Vilkpupė. 10. Notera. 13. Žvynšaknė. 14. Plinkežis. 16. Šantros. 17. Anturis. 22. Duonis. 23. Česnakas. 25. Šilagėlė. 

28. Gailis. 29. Akenis. 30. Agava. 32. Balža. Horizontaliai: 7. Kaulenis. 8. Bereinis. 9. Atara. 11. Plukė. 12. Andromeda. 15. Garšva. 18. Plempė. 19. Gaurenė. 20. Ašuotė. 21. Rudukė. 24. 
Godulis. 26. Gegūnė. 27. Pieris. 31. Naktinukė. 33. Banga. 34. Raugė. 35. Patvenis. 36. Linažolė.  
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