
12022  liepa      

Žurnalas apie miškus ir miškininkus 2021 / birželisŽurnalas apie miškus ir miškininkus 2022 / liepa

Pirmaeilė valstybinių miškų 
ūkio funkcionavimo esmė – 
miškų ekosistemų valdymas 

Puikus Lietuvos komandos 
pasirodymas

Akademikas 
Leonardas Kairiūkštis – 
Žmogus, Vadovas, 
Bendradarbis, Kolega

Medžioklės trofėjų paroda – 
Raudonės pilyje



2       2022  liepa

-Ekologija ir klimato kaita

Jei myli mišką, patinka gamta,
rinkis studijas

    Miškų ir ekologijos fakultete



32022  liepa      

TURINYS

4 Kronika

27 Išėję negrįžti

Laisvą minutę

21 Kryžiažodis

Atradimai

22 E. GuimEra. 
O jis vis dar rūksta...

Miškas ir visuomenė

26 G. karElina.
VMU Trakų RP rekonstravo 
Bražuolės stovyklavietę

Mielas skaitytojau,
žurnalą „Mūsų girios“ galima užsiprenumeruoti likusiems š. m. mėnesiams:

■ el. paštu rimondas@musu-girios.lt, info@musu-girios.lt; 
■ tel. 8 687 10616; ■ www.musu-girios.lt; ■ visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Žurnalo prenumeratos kaina: 1 mėn. – 3,50 Eur, su nuolaida – 2,50 Eur.

Miškininkystė

10
11
12

B. GriGaliūnaitė,           
D. Burokienė, a. Matelis.
Rauplėgrybiai puola 
lapuočius medžius

Miško genetinių išteklių 
specialistai profesines 
žinias gilino tarptautiniuose 
mokymuose

r. Deltuvas. 
Klimato kaita ir 
svetimžemės medžių rūšys 
Šiaurės vakarų Vokietijoje

Miško flora ir fauna

20 s. Paltanavičius. 
 Lietuvos miškų paukščiai.                      
Lėlys (Caprimulgus europaeus)

Švietimas

16
18

VDU ŽŪA Miškų ir 
ekologijos fakulteto 
absolventams įteikti diplomai

Išleista dar viena KMAIK 
absolventų laida

Atmintis

14

15

s. karazija.
Akademikas                 
Leonardas Kairiūkštis –                  
Žmogus, Vadovas, 
Bendradarbis, Kolega

a. vasiliauskas.
Prisiminimai apie akademiką  
L. Kairiūkštį

Aktualijos

6
9

P. Borkowski, z. Glazko.
Pirmaeilė valstybinių miškų 
ūkio funkcionavimo esmė – 
miškų ekosistemų valdymas
LMS nuomonė dėl 
girininkijų darbuotojų 
pareigų pavadinimų

Įsteigti Lietuvos miškų ūkio 
rūmai

Sportas

24 v. staišiūnas.
Puikus Lietuvos komandos 
pasirodymas

Medžioklė

28 a. kaMičaitis.                                
Medžioklės trofėjų paroda – 
Raudonės pilyje



4       2022  liepa

LIETUVOS MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
Ž U R N A L A S

Leidžiamas nuo 1929 metų birželio
Indeksas 5057, su nuolaida – 5058

2022 m. liepa, Nr. 7 (891)

Vy
ta

ut
o 

kn
yV

os
 n

uo
tra

uk
a

ISSN 1392-6829
LEidėjas 
Viešoji įstaiga „Mūsų girios“

adresas korespondencijai:
P. d. 604, Vilniaus 16-asis paštas,
Nemenčinės pl. 2, 10001 Vilnius
Mob. tel. +370 687 10616
El. paštas: info@musu-girios.lt
rimondas@musu-girios.lt
rimondas.vasiliauskas@gmail.com

www.musu-girios.lt 

Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A. s. LT887044060001501044
AB SEB bankas

Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
Mob. tel. 8 687 10616
El. paštas: rimondas@musu-girios.lt,  
                   rimondas.vasiliauskas@gmail.com

Spausdino UAB „Standart Impressa“
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, 02189 Vilnius
www.standart.lt

Tiražas 800 egz.
Kaina 3,50 Eur 
Kaina su nuolaida 2,50 Eur

„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R. Vasiliauskas
PO Box 604, 16th Vilnius Post Office, 
LT-10001 Vilnius, Lithuania

Redakcijos ir autorių nuomonė ne visada sutampa. 
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius ar jų  
dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką 
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.  
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

@musugirios

kRoNIkakRoNIka

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas nausėda liepos 6-osios – 
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir tautiškos giesmės 
dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už jos vardo garsinimą 
pasaulyje apdovanojo:

ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko 
kryžiumi miškininką Juozą Dingelį – 
Lietuvai pagražinti draugijos Garbės pirmi-
ninką, ilgametį miškininkystės puoselėtoją.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no ordino Riterio kryžiumi SeLemoną 
PaLtanavičių – gamtininką, fotografą, 
rašytoją, radijo laidų vedėją, meilės Lietuvos 
gamtai skiepytoją.

Liepos 1 d. veiklą pradėjo naujos aukštaitijos, 
Dzūkijos-Suvalkijos, mažosios Lietuvos ir Žemai-
tijos saugomų teritorijų direkcijos. 

Pasak vStt direktoriaus a. Stanislovaičio, 
kad darbas būtų efektyvesnis, naujose saugomų 
teritorijų direkcijose formuojami specializuoti bio-
loginės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos skyriai, 
geresniam funkcijų vykdymui numatomos kitos 
pareigybės (architekto, viešųjų pirkimo specialis-
to, projekto vadovo ir kt.). Sumažėjus bendrųjų 
funkcijų pareigybių, numatoma didesnį dėmesį ir 
daugiau lėšų skirti gamtosaugos specialistams – 
ekologams bei kraštotvarkininkams.

Bendras darbuotojų skaičius po saugomų te-
ritorijų sistemos pertvarkos naujose direkcijose 
išliks toks pats. Specialistai ir toliau dirbs tuose 
regioniniuose parkuose ir rezervatuose. 

Liepos 4 d. aplinkos ministras Simonas Gent-
vilas susitiko su nacionalinės žemės tarnybos 
vadovu Sauliumi mocevičiumi aptarti šios ins-
titucijos ir jos darbuotojų ateitį bei tolimesnį 
bendradarbiavimą po suplanuotos žemės valdy-
mo ir naudojimo reformos.

nuo kitų metų pradžios žemės naudojimo ir 
tvarkymo politikos klausimai perleidžiami aplin-
kos ministerijai, todėl ir institucija, atsakinga už 
šių klausimų įgyvendinimą – nacionalinė žemės 
tarnyba (nŽt) – taps pavaldi am. 

Susitikimo metu buvo sutarta išlaikyti nŽt 
darbo tęstinumą, todėl nuo naujų metų pradžios 

nenumatyti pakeitimai nŽt struktūroje, nesikeis 
ir darbuotojų skaičius. visi virš 900 tarnybos spe-
cialistų išsaugos savo darbo vietas. 

Pakeitimai, kurie lems struktūrinius pokyčius 
ir galimą darbuotojų perkėlimą į savivaldybes ar 
valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspek-
ciją, numatomi 2024 m., tam bus ruošiamasi metus.

Liepos 6 d. akademijoje, vDU ŽŪa miškų ir 
ekologijos fakultete vyko LmS prezidiumo posėdis, 
kurio metu diskutuota apie LmS vaidmenį miškų 
sektoriuje, pristatyti nauji narių marškinėliai, kal-
bėta apie miškininkų atminimo vietos ir paminklo 
parinkimą Kauno r. Pasitarimo pabaigoje posėdžio 
dalyvai sugiedojo tautišką giesmę.

Kitas LmS prezidiumo posėdis vyks rugpjūčio 
3 d. Kuršių nerijoje.

Liepos 13-14 d. europos aplinkos ministrai 
susirinkę į neformalų aplinkos ir klimato ministrų 
susitikimą Prahoje, aptarė biologinės įvairovės, kli-
mato kaitos klausimus, ypatingą dėmesį skyrė karo 
Ukrainoje daromos žalos aplinkai mažinimui.

aplinkos ministras S. Gentvilas, kalbėdamas 
apie karo nuniokotą Ukrainą ir kainą, kurią tenka 
mokėti už jos gamtai ir aplinkai padarytą žalą, 
akcentavo, kad pagrindinė ambicija turi būti 
darnios, žalios Ukrainos atstatymas. Pirmiausia 
reikėtų įgyvendinti priemones, kurios padėtų ne 
tik sumažinti sprogimų padarytą žalą aplinkai, 
gamtai, užtikrintų būtiniausias gyvenimo sąlygas 
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Norintys paremti Ukrainą, 
tai padaryti gali šiais būdais: 

■ Ukrainiečiams padėti finansine parama ir paaukoti norimą sumą 
interneto puslapyje www.aukok.lt;
■ aukoti bankiniu pavedimu ir pervesti norimą sumą:
 Gavėjas: všĮ mėlyna ir geltona (www.blue-yellow.lt)
 Banko sąskaita: Lt17 7300 0101 4089 4869, Bankas Swedbank
 mokėjimo paskirtis: PaRama 
■ Paaukoti trumpuoju telefono numeriu 1485, auka – 5 eurai;
■ Galinčius suteikti būstą, ar kitaip savanoriškai prisidėti, 
užpildyti savanorio anketą interneto puslapyje www.stipruskartu.lt;
■ Kaip paremti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas pervedant pinigus 
galima sužinoti Kam tinklapyje ar facebook paskyroje ;
■ Prieglobstis Ukrainos gyvūnams – www.lietuvagyvunams.lt.

žmonėms, bet ir ateityje sustiprintų energetinę 
šalies nepriklausomybę bei civilinį saugumą.

Liepos 14 d. S. Gentvilas susitiko su 
Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių mi-
nistru Ruslanu Strelecu. ministrai aptarė, 
kaip Lietuva galėtų kuo greičiau prisidėti prie 
Ukrainos atstatymo.

Ukraina jau parengė ilgalaikius atstatymo 
tikslus, kurie apima ir žalos gamtai atstatymą. 
Ukrainiečiai planuoja pradėti nuo nacionalinių 
parkų atstatymo ir sutvarkymo. tariamasi 
su draugiškomis Ukrainai šalimis, kad jos pa-
rengtų po vieną nacionalinį parką lankymui.

Lietuvai pasiūlyta prisidėti prie neseniai 
įsteigto nacionalinio parko „Pushcha Radzivi-
la“, kuriame atkuriamos pelkės, parengimo 
geresnei laukinės gamtos ir buveinių apsaugai 
bei žmonių lankymui.

Liepos 15 d. valstybinėje miškų tarnyboje, 
Kaune vyko aplinkos ministerijos vadovybės, 
padalinių ir pavaldžių įstaigų vadovų pasitari-
mas dėl europos Sąjungos teisės perkėlimo ir 
įgyvendinimo.

aptarti eS programų lėšų panaudojimo 
planavimo, saulės elektrinių statybos vals-
tybinėje žemėje klausimai. akcentuota, kad, 
statant saulės elektrines valstybinėje žemėje, 
susiduriama su mokesčių apskaičiavimo 
problema. Kol kas nėra patvirtinta mokesčių 
apskaičiavimo tvarka ir dėl to susiduriama 
su sunkumais gaunant leidimus. Klausta, ar 
įmanoma siūlyti saulės elektrinėms daryti 
išimtis dėl mokesčio ir dėl saulės elektrinėms 
kadastrinių bylų rengimo aspektu ir t. t.

Pasitarimo dalyviai aplankė ir am pa-
valdžią įstaigą – Lietuvos zoologijos sodą, ap-
žiūrėjo rekonstrukciją, taip pat nacionalinį ge-
netinių išteklių koordinacinį centrą Babtuose, 
lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo cen-
tro Sodininkystės ir daržininkystės institute.

Liepos 21 d.  aplinkos ministras S. Gentvi-
las pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtinta 15 
naujų šiam „natura 2000“ tinklui priskiriamų 
vietovių, skirtų saugoti įvairių buveinių tipų 
miškams, pievoms, ežerams ir pelkėms. viena 
iš jų yra į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytos 
šikšnosparnių rūšies buveinė.

naujos vietovės buveinių apsaugai išskir-
tos alytaus, trakų, Kretingos, Lazdijų, Zara-
sų, varėnos, mažeikių, Pasvalio, Pakruojo, 
Rokiškio, Prienų, Šiaulių, Šilutės, telšių rajo-
nuose, Druskininkų savivaldybėje. 

■ Šių metų ii-ojo pusmečio pasibaigusia-
me aukcione daugiausiai medienos įsigijo 

mūsų šalies medienos perdirbimo įmonės, 11 
proc. daugiau nei praėjusį pusmetį. tarpininkų 
įsigytas medienos kiekis sumažėjo net 23 proc.

Įmonės „Baltpool“, kuri vykdo medie-
nos prekybos aukcionus, duomenimis, 
naujoji tvarka lėmė, kad Lietuvos medie-
nos perdirbėjai medienos įsigijo 40 tūkst. 
ktm daugiau nei būtų įsigiję galiojant sena-
jai tvarkai, iš viso 395 tūkst. ktm lyginant 
su 355 tūkst. ktm, įsigytais per ankstesnį 
aukcioną. atitinkamai tiek sumažėjo preky-
bos tarpininkų ar tiesiogiai užsienio įmonių 
įsigytas medienos kiekis.

malamos produkcijos – popierrąsčių, 
plokščių medienos, malkinės medienos – 
parduotas iš esmės visas pasiūlytas produktų 
kiekis, nors kainos, palyginus su i pusmečiu, 
išaugo dvigubai. Būtent šie medienos produk-
tai būdavo importuojami iš Baltarusijos, todėl 
įsigaliojus eS sankcijoms, rinkoje jaučiamas 
didžiausias jų trūkumas, dėl to kyla ir kainos.

aplinkos ministerijos siūlymu, kiekvie-
nam pirkėjui buvo nustatyti maksimalūs gali-

mi pirkti valstybiniuose miškuose pagamin-
tos medienos kiekiai. Įsigyjantys iki 1 tūkst. 
ktm medienos bendrai per visą pusmetinį 
aukcioną tai galėjo padaryti be apribojimų, 
taip, kaip ir anksčiau, taigi, smulkiesiems 
pirkėjams prekyba nesikeitė. 

Būtent tokius kiekius įsigyja apie 70 proc. 
šios rinkos dalyvių.

Kitiems pirkėjams, kurie sudaro likusius 
30 proc. aukciono dalyvių, nustatytas maksi-
malus galimos įsigyti medienos kiekis. Limi-
tas nustatomas pagal jų paskutiniųjų 2 metų 
pirkimų istoriją. UaB „Baltpool“ suskaičiuoja 
ir nurodo tą limitą pirkėjui registruojantis į 
aukcioną. Limitas pirkėjui apskaičiuojamas, 
kaip vidutinis praėjusių 4 kalendorinių pus-
mečių, skaičiuojant pagal pusmetines sutartis 
faktiškai perduoto žaliavinės medienos kiekį, 
padidinus 10 proc.

naujus pajėgumus sukūrusioms įmonėms 
maksimalus leistinas įsigyti medienos kiekis 
nustatomas pagal nepriklausomo auditoriaus 
pažymą.
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Pirmaeilė valstybinių miškų ūkio 
funkcionavimo esmė – 
miškų ekosistemų valdymas
Pokalbis su Europos valstybinių miškų valdytojų asociacijos 
vykdomuoju direktoriumi Piotru Borkowskiu.  

PiotR BoRKowSKi nuo 2012 m. 
yra europos valstybinių miškų valdytojų 
asociacijos (eUStaFoR) vykdoma-
sis direktorius. Rūpinasi europos 
valstybinių miškų valdymo organizacijų 
bendradarbiavimu ir keitimusi patirti-
mi, koordinuoja valstybinių miškų 
atstovavimą su miškais susijusios poli-
tikos procesuose eS ir visoje europoje. 
Prieš tai dirbo Lenkijos valstybinių 
miškų įmonėje, buvo atsakingas už 
miškotvarką ir miško gaisrų prevenciją. 
vėliau dirbo Lenkijos aplinkos minis-
terijos miškininkystės departamente 
ministrų konferencijos dėl miškų ap-
saugos europoje (mCPFe) (šiuo metu 
Forest europe) varšuvos padalinio va-
dovu. Prieš prisijungdamas prie eUS-
taFoR komandos, dirbo europos Ko-
misijoje (Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
direktorate), didžiausią dėmesį skirda-
mas eS politikai susijusiai su miškais. P. 
Borkowski baigė varšuvos žemės ūkio 
universiteto miškininkystės fakultetą, 
turi miškininkystės magistro laipsnį.

Gerb. direktoriau, prašome trumpai 
pristatyti Europos valstybinių miškų 
valdytojų asociaciją (EustaFOR).

eUStaFoR – tai tarptautinė organiza-
cija, įsteigta 2006 m. ir šiuo metu vienijanti 
36 valstybinių miškų valdytojus iš 25 eu-
ropos šalių, tarp jų 3 šalis ne eS nares – 
norvegiją, Serbiją bei Bosniją ir Hercegoviną. 
atsižvelgiant į šalių skirtumus – tarp narių 
yra 7 organizacijos iš vokietijos, 3 regionai 
iš ispanijos ir viena organizacija vienijanti 6 
regionines institucijas iš italijos.

eUStaFoR būstinė yra Briuselyje 
prie Liuksemburgo aikštės priešais euro-
pos Parlamentą, todėl mums paprasčiau ir 
lengviau siekti užsibrėžtų tikslų ir atstovauti 
eS lygmeniu valstybinių miškų valdytojų in-
teresus, dalyvauti diskusijose apie miškus, 
pristatant valstybinių miškininkų praktinę 
miškininkystės patirtį ir kartu veikti kaip 
informacinis centras. visi mūsų nariai gali 
greitai ir iš pirmųjų lūpų gauti aktualią eS 
centrinės būstinės informaciją.

Kiek žmonių dirba centriniame biu-
re ir ar turite atstovų regionuose?

Biure esame keturi darbuotojai – vykdo-
masis direktorius; patarėjas politikos klausi-
mams; administravimo specialistas (atsa-
kingas ir už bendradarbiavimą su europos 
miškininkystės rūmais (European Forestry 
House) ir europos miško savininkų federacija 
(CEPF); komunikacijos specialistas (atsakin-
gas ir už bendradarbiavimą su miškų tech-
nologine platforma). Kadangi mūsų organiza-
cija išsilaiko tik iš narių mokesčio, todėl mūsų 
asociacijos biudžetas gana kuklus.

Kituose regionuose atstovų neturime, 
ryšį su vietos institucijomis ir organiza-
cijomis palaikome per eUStaFoR narius. 
nesame skėtine asociacija vienijančia šalių 
asociacijas – mes vienijame konkrečias or-
ganizacijas.

Kokius pagrindinius darbus, pro-
jektus vykdote pastaruoju metu?

mūsų organizaciniai pajėgumai dabar 
sukoncentruoti ties eS politikos formavimo 
procesų vykdymu. Daug dirbame europos 
žaliojo kurso įgyvendinimo klausimais, 
susijusiais su klimato politikos formavimu, 
energetika, atsinaujinančiais ištekliais, bio-
logine įvairove, miškų strategija ir tokiais, 
kaip miško dauginamosios medžiagos per-
žiūrėjimas ir medelynų veiklos reglamen-
tavimas. ne tik stebime politinius procesus, 
bet ir kuriame bendradarbiavimo platformą 
mūsų nariams. Dalyvaujame tarptautiniuo-
se ir regioniniuose procesuose (Forest Eu-
rope, FAO ir kt.). 

Kita sritis – platformos, kuri skirta mū-
sų nariams apsikeisti patirtimi ir komu-
nikuoti tarpusavyje, kūrimas. Užtikriname 
eUStaFoR vykdomojo komiteto darbą. Po 
dviejų metų pertraukos vėl organizavome 
metinę konferenciją š. m. birželio 8–10 d. 
estijos mieste Sagadi.

Kaip Jūs vertinate Es Biologinės įvai-
rovės ir miškų strategijas iki 2030 m. ir 
jų galimą poveikį Europos miškams bei 
valstybinių miškų valdytojams?

Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m. 
– vienas iš pagrindinių mūsų dėmesio objektų, 
ypač didelį dėmesį skiriame jos poveikiui 
valstybinių miškų ateičiai. miškų strategijoje 
buvo atkartoti Biologinės įvairovės strategi-
jos teiginiai. Ypač nerimą kelia joje numatyti 
platūs užmojai dėl ekosistemų apsaugos. 
Biologinės įvairovės strategijos turi aiškius 
tikslus – trečdalį ekosistemų apsaugoti, iš jų, 
dešimtadalį, griežtai. mums svarbu, kokios 
atsiveria galimybės ir tuo pačiu kyla grėsmės. 
Žadame toliau diskutuoti su europos Parla-
mentu, kuris palaiko europos Komisiją šiuo 
klausimu, nes minėti apsaugos tikslai sutelkti 
būtent į miškus. 
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akivaizdu, kad visas jų įgyvendinimas 
koncentruosis valstybiniuose miškuose, ka-
dangi tuos tikslus pasiekti labai brangu kituo-
se miškų ūkio sektoriuose. Kyla klausimas, 
koks bus tokio žingsnio ekonominis ir so-
cialinis poveikis? Kol kas galime tik spėlioti. 
mūsų nariai išanalizavo situaciją ir mano, 
kad pakitimai gali būti esminiai ir ženklūs. 
Gauname signalų, kad kai kuriais atvejais 
pokyčiai įmonėse bus tokie reikšmingi, jog 
jos neturės galimybės tęsti savo veiklos, 
paremtos savifinansavimo principu, arba bus 
priverstos reorganizuotis. 

Pavyzdžiui, Lenkijoje baiminamasi, kad 
pasikeitus valdymo formai, reikės dotuoti 
valstybinių miškų įmonę. Prognozuojamas 
medienos tiekimo sumažėjimas iki 40 proc. ir 
su tuo susijusios atitinkamos pasekmės me-
dienos apdirbimo pramonėje, nes lentpjūvės 
susidurs su medienos trūkumu. 

nemažos įtakos turi karas Ukrainoje, 
kadangi ten eS kaimynystėje yra didžiuliai 
medienos ištekliai. europos Komisija jau reali-
zuoja minėtose strategijose numatytus tikslus, 
rengdama naują privalomą teisinį reguliavimą 
dėl miškų naikinimo, biologinės įvairovės 
atkūrimo ir baigdama teisėkūros procesą dėl 
taksonomijos, žemės naudojimo, žemės nau-
dojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje 
(LULUCF) direktyvos ir atsinaujinančių ener-
gijos išteklių peržiūros. Šie dokumentai turi 
vieną bendrą tikslą – eS stengiasi sumažinti 
miško kirtimus ir medienos naudojimą. 

Įgyvendinant skirtingas politikas nu-
matytiems 2030 m. ir 2050 m. neutralumo 
tikslams pasiekti, vykdoma biomasės tvaru-
mo kriterijų revizija. tie kriterijai anksčiau 
galiojo tik biomasei iš žemės ūkio. 

manau, kad kai kurių šalių dabartinės 
valstybinių miškų valdymo struktūros atei-
tyje ne visada galės susitvarkyti su naujai 
iškilusiais sunkumais.

Kaip bendradarbiaujate su vals-
tybinių miškų valdytojais Es lygmenyje?

Stengiamės, kad bendradarbiavimas bū-
tų kuo efektyvesnis. eUStaFoR svarbiau-
sius strateginius planus sprendžia kasmeti-
nio visų narių visuotinio susirinkimo metu. 
Paskutinis įvyko kovo 9 d. Jo metu patvirtin-
tas biudžetas, nario mokesčio dydis 2023 
metams, peržiūrėta veiklos strategija 2022–
2026 metams. atnaujinti įstatai leidžia būti 
pilnaverčiu eUStaFoR nariu ir platesniam 
organizacijų ratui iš ne eS šalių.

Kita bendradarbiavimo platforma – 
eUStaFoR vykdomasis komitetas, suside-

dantis iš 9 organizacijų. vykdomojo komiteto 
viceprezidentas atstovauja estijai, preziden-
tas – vokietijos Bavarijos regionui,  kiti na-
riai iš Skandinavijos šalių, Lenkijos, čekijos, 
Prancūzijos, italijos ir airijos. Kadangi mi-
nėtos šalys pasižymi žymiai didesniu akty-
vumu, todėl dažniau galime dalyvauti eS 
vykstančiose politiniuose procesuose.

ar palaikote ryšius su Lietuvos VĮ 
Valstybinių miškų urėdija?

Bendradarbiavimas su vmU iki šiol ne-
buvo labai intensyvus. Po paskutinės Lie-
tuvos valstybinių miškų valdymo reformos 
turėjome ilgoką pertrauką. manau, kad tai 
atsitiko, jog dėl Covid-19 pandemijos nuo 
2019 m. nevyko valstybinių miškų valdytojų 
konferencijos. miškininkystė – labai spe-
cifinė sritis, kurios neplėtosi nuotolinių 
susitikimų pagalba. Labai dažnai reikia tie-
sioginių susitikimų miške, kad būtų galima 
pamatyti kaip atrodo sprendimai praktikoje. 
eUStaFoR konferencija birželio 8-10 d. 
estijoje buvo svarbi ir nutrukusių kontaktų 
atnaujinimui.

atsimenu apsilankymą buvusioje Genera-
linėje miškų urėdijoje, kuomet turėjau ga-
limybę pamatyti profesionaliai tvarkomus 
Lietuvos miškus Švenčionėliuose ir pasisemti 
naujų žinių iš vietos miškininkų.

tikiuosi, kad Lietuvos miškininkai bus 
aktyvesni ir artimiausiu metu eUStaFoR 
atstovai turės galimybę vėl apsilankyti Lie-
tuvoje. 

Šiuo metu Lietuvoje svarstoma apie 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos per-
tvarkymą į akcinę bendrovę. ar daug 
Europoje valstybinių miškų valdytojų 
turi tokį juridinį statusą? Kokios kitos 
valdymo formos sutinkamos tarp Eus-
taFOR narių?

eUStaFoR tikrai gali būti geru infor-
macijos šaltiniu apie skirtingas valstybinių 
miškų valdymo ir finansavimo formas. Savo 
narius bendrai vadiname valstybinių miškų 
valdymo organizacijomis. tarp jų yra:

a) įstaigos, kurios yra vyriausybinių 
įstaigų, veikiančių nacionaliniu ar regioni-
niu lygmeniu padaliniai (ispanija); b) regio-
ninės įmonės, panašios į valstybės valdomus 
regioninius kooperatyvus (italija); c) įmonės 
(Slovakija, čekija, Slovėnija); d) akcinės 
bendrovės (geru pavyzdžiu gali būti Švedijos 
Sveaskog, austrijos valstybinių miškų valdy-
tojas).

Kitas valdymo būdas – „hibridinis“ ūki-
nis vienetas. tai ne bendrovė, bet valstybinis 
organizacinis vienetas – vienintelis savo 
pobūdžiu šalyje (Lenkija). Panašiu principu 
veikia Prancūzijos onF ir estijos RmK.

Ypač didelė valstybinių miškų valdymo 
būdų įvairovė egzistuoja vokietijoje.

mano nuomone, eUStaFoR galėtų būti 
naudingu informacijos šaltiniu, ypač vykdant 
miškų ūkio reformą. analizuojant skirtingas 
valdymo formas, galima būtų apsikeisti patir-
timi ir tiesiogiai gauti patikimą informaciją 
apie skirtingų valdymo formų efektyvumą.

Šiame pastate Briuselyje įsikūrusi EUSTAFOR būstinė
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EUSTAFOR savo dešimtmečio proga įgyvendino daugybę reklaminių kampanijų, 
siekdamas didinti informuotumą apie tvaraus miškų valdymo naudą žmonėms, 

klimatui ir gamtai. „Latvijas Valsts Meži“ dėka, EUSTAFOR suteikė galimybę 
ES sostinės gyventojams ne tik pamatyti, bet ir pajusti, kaip atrodo 1 tona CO2. 

Ąžuolo masyvo suoliukas buvo pastatytas prie pat įėjimo į Meeus aikštę, 
kur lankytojai buvo kviečiami „prisėsti ant vienos tonos CO2“. 

Ant 1 m³ tūrio suoliuko paaiškinta, kad jame yra 1 tona CO2, 
kuris Europos valstybiniuose miškuose užauga kas 0,16 sekundės.

Viena iš vardijamų priežasčių, dėl ko reikia keisti VĮ 
VMu statusą – valstybiniai miškai neturėtų konkuruoti su 
privačiu verslu. Kaip tai sprendžiama kitose šalyse? 

Pirmaeilė valstybinių miškų ūkio funkcionavimo esmė – miškų 
ekosistemų valdymas ir tuo pačiu konkurencinga veikla laisvosios 
rinkos sąlygomis. nors laisvosios rinkos principų būtina laikytis, 
tačiau eS nereglamentuoja, kaip tai turi būti vykdoma. visa tai pri-
klauso nuo atskirų šalių vyriausybių prioritetinių uždavinių ir nuo 
valstybinių miškų ūkio vizijos. valstybės dotacijos miškų ūkiui tu-
ri atitikti nustatytus eS reikalavimus dėl valstybės pagalbos (De 
minimis). valdymo modelis – valstybės įmonė, akcinė bendrovė, 
„hibridinė“ įmonė (Lenkija) – čia jau antraeilis dalykas. 

Dažnais atvejais valstybė įpareigoja valstybinių miškų valdytoją 
vykdyti miškų inventorizaciją, gaisrų prevenciją, stebėjimą ar gesi-
nimą, tvarkyti miškų kadastrą, kas prilygsta valstybinėms funkci-
joms. Pavyzdžiui, Prancūzijoje privaloma vykdyti kompleksinę 
miškų ūkio veiklą komunaliniuose miškuose. tai nėra pelninga ir 
vykdoma iš dalies įmonės lėšomis. Kiekviena šalis turi pati nuspręsti, 
kaip organizuojamas valstybinių miškų valdymas. 

Kokia valdymo forma, Jūsų manymu, geriausiai tiktų 
valstybinių miškų valdytojui, valdančiam pusę šalies miškų, 
kuriančiam darbo vietas ir užtikrinančiam medienos tiekimą, 
priešgaisrinę (nepriklausomai nuo miškų nuosavybės for-
mos) ir sanitarinę miškų apsaugą, rekreaciją, atliekančiam 
kitas socialines, ekologines ir ekonomines miškų funkcijas?

Šiuo metu tampa vis svarbesnės kitos miškų funkcijos nei medienos 
tiekimas. Keičiasi visuomenės požiūris bei supratimas į miškų teikia-
mas nemedienines paslaugas. atsižvelgiant į tai keičiasi ir valstybinių 
miškų vaidmuo. Žmonės vis dažniau miškus vertina pagal jų teikiamas 
visuomenines funkcijas, bet tuo pačiu visuomenė dar nepasirengusi 
mokėti už šias paslaugas. Svarbus ir darbo vietų sukūrimas šioms pas-
laugoms vykdyti bei galimybės įsidarbinti miškuose. 

tuo pačiu metu eS vis dažniau kalbama apie privačių miško 
savininkų teises. visi sutinka kad jas reikia užtikrinti, bet kur  tokiu 
atveju bus galima gauti miško nemedieninių paslaugų? ir vėl visų 
žvilgsniai krypsta į valstybinius miškus. 

tačiau, kompensacijos už miškų teikiamas papildomas paslaugas 
pirmiausia bus skiriamos smulkiems miško valdytojams ir privačių 

miškų savininkams. valstybinių miškų valdytojai vėliausiai jas gaus 
arba negaus iš viso. 

Kyla klausimas, iš kur paimti pinigų apribojus medienos ruošą? 
akivaizdu, kad nauji mokesčiai bus nepopuliarūs. vadinasi, vienintelis 
sprendimas – užtikrinti, kad valstybiniai miškų valdytojai veiktų efekty-
viai ir uždirbtų tiek pinigų, kad galėtų refinansuoti nemedienines miškų 
paslaugas – ne tik lankymąsi, grybavimą ir uogavimą miškuose, bet ir 
visą rekreacinę, edukacinę infrastruktūrą bei tam būtiną personalą. 
natūralu, kad kiekvienoje šalyje visa tai sprendžiama skirtingais būdais. 

Ko palinkėtumėte Lietuvos miškininkų sąjungos žurnalo 
„Mūsų girios“ skaitytojams?

noriu padėkoti už galimybę išsakyti savo mintis žurnalo pusla-
piuose, o visiems miškininkams linkiu sėkmės ir pasitenkinimo 
darbe, sveikatos ir ramybės. Linkiu stabilumo ir gerų perspektyvų 
Lietuvos ir kitų šalių miškininkams.

dėkojame už atsakymus.

Parengė Zbignev GLAZkO
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Įsteigti Lietuvos 
miškų ūkio rūmai

Lietuvos miškų sektorius kasmet sukuria 
apie 10 proc. Lietuvos BvP. Jame dirba 
daugiau nei 60 tūkst. specialistų, savo val-

dose tvarkosi apie 250 tūkstančių privačių miškų 
savininkų. Šalies baldų, medienos apdirbimo, popie-
riaus pramonės sukuriama vertė 2020 m. viršijo 4,8 
mlrd., o 2021 m. pasiekė beveik 6 mlrd. eurų apyvartą. 
Greta pramonės ir ūkio plėtros, Lietuvos miškų vertė 
taip pat buvo nuosekliai didinama – augo tiek miško 
žemės plotai, tiek vidutiniai medynų amžiai ir sukaup-
tos fitomasės tūris juose, išlaikant labai nuosaikią 70–
75 proc. medynų tūrio prieaugio naudojimo maržą.

Siekdamos toliau plėtoti Lietuvos miškų sek-
torių ir didinti jo kuriamą naudą valstybei, grupė 
organizacijų, kurią sudaro Lietuvos mokslo institu-
cijos, miškininkystės, medienos ruošos, pramonės ir 
medžioklės asociacijos 2022 m. birželio 27 d. įsteigė 
Lietuvos miškų ūkio rūmus (LmŪR). LmŪR veik-
los modelis – asociacija. Ši skėtinė organizacija sieks 
užtikrinti darnią šalies miškų ūkio plėtrą, analizuos 
Lietuvos ir europos Sąjungos teisės aktus ir jų pro-
jektus, bei teiks siūlymus teisės aktų leidėjams bei 
vykdančiosios valdžios institucijoms.

Steigiamojo suvažiavimo metu Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijoje Lietuvos miškų ūkio 
rūmų steigimo sutartį savo atstovų parašais pa-
tvirtino Baltijos medžiotojų sąjunga, všĮ „Darnūs 
miškai“, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko-
legija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, Lietu-
vos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Lietuvos medienos 
pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena“, 
medienos perdirbimo asociacija, medinės taros 
gamintojų asociacija, miško darbų rangovų asocia-
cija, Sūduvos medžiotojų sąjunga, vakarų Lietuvos 
medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija.

Steigiamojo suvažiavimo metu taip pat buvo 
išrinkta LmŪR valdyba, patvirtinti organizacijos 
įstatai. Rūmų steigimą stebėjo ir palaikymą išreiškė ir 
miškininkystės mokslui nusipelnę bei sektoriuje itin 
gerbiami mokslininkai: akademikas emeritas prof. 
Stasys Karazija, prof. andrius Kuliešis, prof. an-
tanas Juodvalkis, prof. edvardas Riepšas ir dr. Julius 
Danusevičius.

Rūmų prezidentu išrinktas Kauno miškų ir ap-
linkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas 
plėtrai ir inovacijoms dr. RemiGiJUS BaKYS. Pasak 
jo, miškų sektorių atstovaujančios ir įvairias veiklas 
vienijančios organizacijos po vienu skėčiu susibūrė 
tam, kad galėtų geriau atstovauti ir derinti pozicijas 

visam Lietuvos miškų ūkiui aktualiais 
klausimais. Pažymėtina, kad LmŪR – 
skėtinė vienijanti organizacija, ji nėra 
skirta pakeisti ar kitaip užimti savo 
narių vietą šalies visuomeniniame 
gyvenime. asociacija kalbės ir veiks 
tik tų klausimų, kuriais jos nariai ras 
bendrą sutarimą, rėmuose. Jo teigimu, 
rūmai savo narių interesus atstovaus 
tiek regioniniu ir nacionaliniu, tiek ir 
tarptautiniu mastu.

„miškininkystė turi būti tvari ir 
darni, o veikla šiame sektoriuje turi 
būti vykdoma skaidriai ir derinant 
interesus. Rūmai siūlys ilgalaikius 
sprendimus, kad šalies miškai būtų 
naudojami įvairiems tikslams, leisian-
tiems nuolat didinti jų vertę ir vykdy-
ti atsakingą šios ūkio šakos plėtrą“, 
– teigia R. Bakys. anot jo, dėmesio 
planuojama skirti ir visuomenės 
švietimui, kad ją pasiektų objektyvi, 
aiški, o svarbiausia – mokslu ir faktais 
pagrįsta informacija. todėl artimiau-
siuose LmŪR planuose – įvairios in-
formacijos sklaidos priemonės, tokios 
kaip konferencijos, seminarai, moky-
mai. ne paskutinėje vietoje – geresnė 
mokslo, miškininkystės ir medienos 
apdirbimo bei perdirbimo pramonės 
sinergija, studijų programų vystymas 
ir plėtra.

tikimės, kad Lietuvos miškų 
ūkio rūmų narių sąrašas ateityje dar 
pagausės.

LMŪR inf. 

Dr. Remigijus Bakys

Lietuvos miškininkų sąjungos raštas 
skirtas VĮ Valstybinių miškų urėdijai ir 
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Valdybai 
dėl girininkijose dirbančių specialistų 
pareigybių pavadinimų.

Džiaugiamės, gavę kvietimą apsvarstyti 
ir pasiūlyti įmonei struktūrinio vieneto 
–  girininkijos praktinių miškininkystės 
specialistų pareigybių pavadinimus ir teikia-
me savo nuomonę: girininkijoje turi dirbti 
„girininkas“ ir „eigulys“ arba „eiguliai“.  tai 
plačiai žinomos ir naudojamos, gerą re-
putaciją turinčios tautinės sąvokos net ir 
su miškais nesusijusioje visuomenėje. Dar 
daugiau, „eigulio“ atveju, nekalbant apie 
„girininką“, tokiose Šiaurės šalių valstybinių 
miškų įmonių, kaip Latvijos Respublikos 
„Latvijas valsts meži“ arba Suomijos Res-
publikos „metsähallitus“ girininkijų tipo 
struktūrose dirba atitinkamai, „mežsargs“ 
ir „metsänhoitaja“, kas yra nes kas kita, kaip 
„eigulys“ arba „miško sargas“.

 Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, 
svarstytinas ir „miško žvalgo“ pavadinimo 
variantas, juolab, kad nūnai valstybės įmonė 
„valstybinių miškų urėdija“ ėmėsi rengti 
„miško kuopas“ ir į savo gretas priėmė nemažą 
būrį buvusių operatyvinių darbuotojų.

Be kita ko, manome, jog dabar yra tinka-
mas laikas pradėti galvoti, kaip per daug 
netempiant gumos imti ir įgyvendinti nepa-
siteisinusio, ir jau anekdotu miškų sekto-
riaus dalyvių tarpe tapusio valstybės įmonės 
„valstybinių miškų urėdija“ struktūrinio 
vieneto – „regioninio padalinio“ pavadi-
nimo atsisakymo. Jei jautresniems alergiją 
sukeltų pavadinimas „urėdija“, siūlytume 
kitą, neutralesnį pavadinimą „miškų ūkis“, 
pvz., mažeikių miškų ūkis. toks pavadini-
mas pridėtų svorio struktūriniam vienetui 
ir labiau atspindėtų valstybės miškų įmonės 
miškininkavimo darbą konkrečiame regio-
ne. Kaip ir pareigybių pavadinimų atveju, 
minėtų kaimyninių šalių valstybinių miškų 
valdymo įmonių struktūriniai pavadinimai 
yra miškų ūkiai.

tebūnie miškai!
LMS inf.

LMS nuomonė 
dėl girininkijų 

darbuotojų pareigų 
pavadinimų
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Rauplėgrybiai puola 
lapuočius medžius
Dr. Banga grigaliūnaitė, dr. Daiva BurokiEnė, dr. AntAnAs MAtelis
gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, augalų patologijos laboratorija

Tuopinis rauplėgrybis ant ūglių liepąAlyvinis rauplėgrybis
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Gluosninis rauplėgrybis ūglių viršūnėse Gluosnio žilvičio pažeistos atžalos 

Tuopinis rauplėgrybis ant lapų

Išretėjusi gluosnio žilvičio laja                      

Rauplėgrybis (Venturia) g., Venturia-
ceae š., aukšliagrybūnų (Ascomycota) sk. 
augalų patogenas pirmą kartą identifikuotas 
1882 m. (Saccardo Pa). Venturia gentyje 
žinomos 58 rūšys patogenų, pažeidžiančių 
sumedėjusius ir žolinius augalus visame pa-
saulyje. mūsų šalyje šios genties grybai la-
biausiai pažeidžia sumedėjusius augalus. 

Drėgnas pavasaris 2022 m. buvo labai 
palankus rauplėgrybių: tuopinio (Ventu-
ria tremulae), gluosninio (V. saliciper-
da), alyvinio (V. syringae) sukėlėjų pliti-
mui. Birželį, įsivyravus šiltiems o vėliau ir 
karštiems orams išryškėjo pažeistų augalų 
ligos simptomai. tuopų, drebulių, žilvičių, 
alyvų jauni lapai nurudavo, lapkočiai pa-
juodo, ūglių viršūnės susisuko. Liga smarkiai 
plito ant medžių senesnių lapų kurie taip 
pat rudavo, džiūvo ir krito, retėjo visa laja. 
Birželio pabaigoje bei liepą, kai kurių ligotų 
tuopų ir žilvičių šakos jau buvo be lapų. 

alyvų liko pažeisti tik jauni ūgliai, senesni la-
pai su rusvomis dėmelėmis nekrito. Pažeistų 
medžių ligos eiga, simptomai turi didelį tar-
pusavio panašumą, skiriasi konidijų dydžiai, 
jų forma, dauginimosi būdai.

Gluosninio rauplėgrybio (Venturia 
saliciperda) gausios konidijos susidaro po 
epidermiu, kurios vėliau išsiveržia į paviršių. 
Konidijos yra pailgos, dviląstės, yra ir viena-
ląsčių, jos būna prikibusios ant trumpų, šiek 
tiek žalsvų, netaisyklingų konidijakočių. 
Grybiena ir konidijakočiai yra po dengia-
muoju ūgio audiniu, tarpuląsčiuose ir ląste-
lėse, jie peržiemoja, o pavasarį vėl sėkmingai 
produkuoja konidijas. Balandį, be konidijų 
randamos ir aukšliasporės smulkiuose peri-
tecijų tipo vaisiakūniuose, kurie aptinkami 
ant styrančių medžių šakų arba jau nukritu-
siose smulkiose šakutėse. Kai vidutinė paros 
temperatūra būna apie 9 0C ir oras drėgnas, 
aukšliasporės pasklinda ir apkrečia augalų 

jaunus ūglius, bei lapus. Rauplėgrybis dažnai 
puola gluosnį žilvitį (Salix x viminalis), 
trapųjį gluosnį (S. fragilis), gluosnį virbį (S. 
pentandra).

tuopinio rauplėgrybio (Venturia tre-
mulae) konidijos - vienaląstės arba dviląstės, 
rečiau triląstės. vaisiakūniai susidaro pažeistuose 
nukritusiuose ir jau peržiemojusiuose lapuose. 
Rauplėgrybis puola jaunas drebules (Populus 
tremula), baltąją tuopą (P. alba), pilkąją tuopą 
(P. x canescens), juodąją tuopą (P. nigra).

Drėgnu oru rauplėgrybiai smarkiai pažei-
džia ne tik medžius, bet ir vaismedžius. obe-
linis, kriaušinis, vyšninis rauplėgrybiai daug 
žalos padaro vaisiams, kurie būna smulkūs, 
susiraukšlėję, deformuoti, neišsivystę. Sergan-
čiose šakelėse, nukritusiuose lapuose žiemoja 
patogenų grybiena. Sausmečiu šie grybai plinta 
mažiau, negu lietingomis vasaromis.

Rauplės yra viena labiausiai išplitusių ir 
žalingiausių augalų ligų pasaulyje nuo kurios 
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Genetinė įvairovė yra kertinis biologinės įvairovės šaltinis, 
kuris yra labai svarbus miškų gyvybingumui ir jų prisitaikymui 
prie klimato kaitos. Be to, genetinė įvairovė suteikia atsparumo nei-
giamiems aplinkos veiksniams, tokiems kaip kenkėjai ir ligos. miško 
genetinio monitoringo tikslas – įvertinti esamą genetinių išteklių 
būklę ir kiekybiškai įvertinti atitinkamus pokyčius laiko mastu, sie-
kiant išsaugoti ilgalaikį prisitaikymo evoliucinį potencialą.

vykdant CoSt „ConservePlants“ veiklas (Ca18201), siekiama 
pagerinti augalų genetinių išteklių išsaugojimą europoje. vienas iš 
pirmųjų žingsnių siekiant šio tikslo – pradėti genetinės stebėsenos ir 
ypač miško genetinio monitoringo programas ir kiekybiškai įvertinti 
genetinės įvairovės pokyčius laike.

Pagrindinis suorganizuotų mokymų tikslas – suteikti dalyviams žinių 
apie genetinius ir genominius miško genetinės stebėsenos aspektus ir 
apie tai, kaip pradėti miško genetinės stebėsenos programas, įskaitant 
sklypo parinkimą, įkūrimą ir priežiūrą; suteikti pagrindinę informaciją 
apie vertinamus rodiklius ir tikrintojus; lauko ir laboratorinių darbų bei 
duomenų analizės apžvalgą.

mokymuose dalyvavo doktorantai, pradedantieji mokslininkai ir 
gamtos išsaugojimo specialistai iš Graikijos, olandijos, Prancūzijos, 
izraelio, Šiaurės makedonijos, Slovėnijos, albanijos, italijos, ispa-
nijos, turkijos, estijos, Lietuvos ir kt. europos šalių. Pranešimus 
renginyje skaitė tarptautiniu mastu žinomi miškininkystės srities 
mokslininkai iš įvairių pasaulio universitetų ir tarnybų. Prof. Filip-
pos aravanopoulos (Salonikų aristotelio universitetas, Graikija) 
išaiškino genetinio monitoringo esmę ir svarbą, miško medžių rūšių 
populiacijų sampratą, principus bei jų panaudojimą vykdant miško 
genetinį monitoringą, dr. Darius Kavaliauskas (Bavarijos miškų 
genetikos tarnyba, vokietija) pasidalijo žiniomis, įgytomis vykdant 
miško genetinį monitoringą vokietijos miškuose, supažindino 
su genetinio monitoringo pastovių sklypų atrinkimo, įrengimo ir 
priežiūros reikalavimais. Prof. om Rajora (new Brunswick univer-

sitetas, Kanada) pristatė naujausius mokslinių tyrimų rezultatus, 
kurie atskleidė kokią įtaką miško medžių rūšių populiacijoms ir jų 
genetinei įvairovei daro miškuose vykdoma ūkinė veikla ir gaisrai. 
Prof. Darius Danusevičius (vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) 
pristatė genetinio monitoringo patirtį Lietuvoje ir vykdyto projekto 
GentRee rezultatus.

Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose valstybinės miškų 
tarnybos specialistams suteikė ne tik teorinių ir praktinių žinių, bet 
ir padėjo užmegzti ryšius su genetinių išteklių išsaugojimo veiklą 
vykdančiais kitų europos šalių atstovais. Dalyviams pageidaujant, 
suorganizuotas olandijos ir Prancūzijos atstovų apsilankymas vals-
tybinės miškų tarnybos miško medžių genų banko saugykloje bei 
Sėklų kokybės ir gyvybingumo nustatymo laboratorijoje. Svečiams 
įspūdį padarė kriogeninis sėklų saugojimas, o ypač  Genetinių miško 
medžių išteklių informacinės sistemos funkcionalumas, kurioje 
nuosekliai kaupiama detali informacija apie visus Lietuvos miško 
medžių genetinius išteklius.

VMT inf.

Miško genetinių išteklių specialistai 
profesines žinias gilino tarptautiniuose mokymuose
Šių metų liepos 5-8 dienomis Girionyse, kauno r. vyko mokslinius tyrimus ir inovacijas skatinančios bei 
finansuojančios tarptautinės organizacijos COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) 
Miško genetinio monitoringo mokymai. Praktinės veiklos vyko Vidzgirio miško paprastojo ąžuolo sėkliniame 
medyne (Alytaus r.).

nukenčia ne tik lapuočiai medžiai, bet ir žemės 
ūkio kultūros. Pagrindinė apsaugos priemonė 
nuo rauplių sukėlėjų yra sanitarija. ne tik 
rudenį, bet ir vasarą reikia sugrėbti pažeistus 
nukritusius lapus, nupjaustyti rauplėtas šakeles 
ir sudeginti arba utilizuoti. tuo sumažinsime 
grybui galimybę peržiemoti ir plisti toliau. 

anksti pavasarį vaismedžiai baltinami 
kalkių pienu, naudojami fungicidai. mies-
tuose augantiems gluosniams žilvičiams, tuo-
poms ar alyvoms taikoma sanitarija. Obelinio rauplėgrybio pažaidos pradžia     Obelinis rauplėgrybis ant vaisių birželį
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Klimato pokyčiai ir dideli ekst-
remalių sausrų 2018–2020 m. 
pakenkimai miškams vokie-

tijoje labai sužadino dėmesį alternaty-
vioms medžių rūšims. manoma, kad jos 
geriau prisitaikytų prie ateities klimato ir 
augaviečių sąlygų. Jokia medžių rūšis – ar ji 
būtų vietinė, ar atvežtinė – negali būti prisi-
taikiusi prie viso augimo trikdžių rūšių ir in-
tensyvumo spektro, todėl miško atsparumas 
gali būti padidintas tik veisiant mišrius me-
dynus. Šiomis sąlygomis alternatyvių me-
džių rūšių parinkimas mišriems medynams 
tampa ypač svarbus.

atvežtinės medžių rūšys vokietijoje 
pradėtos veisti Xviii a. viduryje, kai ap-
verktinai trūko medienos ir reikėjo galimai 
greičiau atstatyti nuniokotų miškų našumą 
ir stabilumą. Skubant buvo padaryta klaidų, 
todėl jau 1880 m. pradėta sistemingai veis-
ti bandomuosius želdinius. Šiuose im-
tasi moksliškai įvertinti atvežtinių medžių 
rūšių tinkamumą pagal dar ir šiandien 
galiojančius kriterijus: atitikimas augavietei, 
tūrio ir vertės našumas, atsparumas eks-
tremaliems orams ir biotiniams pakenki-
mams, medienos kokybė, elgesys mišriame 
medyne. iš daugiau kaip 50 bandytų me-

džių rūšių absoliuti dauguma įvežtos iš 
Šiaurės amerikos. Didėjant supratimui 
apie sudėtingas miško ekosistemas, atsirado 
papildomi medžių rūšių tinkamumo kri-
terijai: gebėjimas įsišaknyti mineraliniuose 
dirvožemiuose, poveikis humusui susidary-
ti ir transformuotis, gebėjimas integruotis į 
vietinę fauną ir florą. 

Įvertinus ilgalaikius atvežtinių medžių 
rūšių stebėjimus pagal platų reikalavimų 
katalogą, prieita išvados, kad Šiaurės vakarų 
vokietijoje tik didžioji pocūgė (Pseu-
dotsuga menziesii (Mirb.) Franco), ka-
liforninis kėnis (Abies grandis (Dougl. 
Ex D. Don) Lindl.) ir raudonasis ąžuolas 
(Quercus rubra L.) yra neribotai veisti-
nos, ekologiškai priimtinos ir nekeliančios 
invazijų rūšys.

Klimato kaita Šiaurės vakarų vokietijoje 
pasireiškia ryškiai didėjančia temperatūra 
besikeičiančio sezoninio kritulių pasiskirsty-
mo sąlygomis. Sausesnės bei šiltesnės vasaros 
ir švelnesnės žiemos yra lydimos dažnesnių 
ir stipresnių sausrų, ekstremalių kritulių ir 
audrų. Klimato kaitos mastas ir greitis daug 
kur viršijo svarbių vietinių medžių rūšių 
prisitaikymo galimybes ir gresia pakeisti 
ekosistemų ribas. 

Klimato kaita 
ir svetimžemės 
medžių rūšys
Šiaurės vakarų 
Vokietijoje

Padidėję išgarinimo poreikiai vis dažniau 
iššaukia sausros stresą, riboja fiziologi-
nius procesus ar tiesiogiai pakenkia augalų 
struktūrai. Dėl to atsiranda prieaugio nuos-
toliai ir padidėja medžių mirtingumas. Saus-
ros streso rizika gilaus gruntinio vandens 
augavietėse įvertinama pagal augavietės 
vandens balansą. Šis pasireiškia kaip klima-
tinio vandens balanso per vegetacijos periodą, 
pagrįsto klimato prognozėmis, ir miško dir-
vožemių, pateikiamų augaviečių kartografi-
joje, vandens kaupimo gebos saldo. 

apskaičiuotas augaviečių vandens balan-
sas lyginamas su atskirų medžių rūšių tole-
rancijos sausros stresui ribinėmis reikšmėmis 
ir taip kiekvienai augavietei parenkami tin-
kami mišrūs medynai.

eglė ir bukas yra ypač jautrios saus-
ros stresui medžių rūšys, todėl daugeliu 
atvejų jos praranda tiek pagrindinių, tiek ir 
šalutinių rūšių medynuose pozicijas. 

tuo tarpu vietinės ąžuolų rūšys yra la-
biau tolerantiškos ir daugelyje plotų atitin-
ka augavietes. Pušis iš esmės geba gerai 
išgyventi sausras, tačiau grynuose medynuo-
se, o šių dar labai daug, vis dažnesni darosi 
spyglius graužiančių ir požievinių kenkėjų 
ar net grybų (Diplodia) antpuoliai ir gais-
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rai. minėtieji pocūgė, kaliforninis kėnis ir 
raudonasis ąžuolas sausros streso grėsmių 
požiūriu atitinka santykinai tolerantiškų 
vietinių ąžuolų ištvermę. mišrūs medynai 
su šiomis svetimžemėmis medžių rūšimis 
pagal šiuolaikinius stebėjimus išlieka ūkiškai 
patikimi ir stabilūs. Dėka didesnio prieaugio 
šios medžių rūšys suriša daugiau Co2 ir taip 
prisideda prie klimato apsaugos. 

Žinoma, labai galimas daiktas, kad atei-
tyje vietiniai kenkėjai ir grybai prisitaikys 
prie įvežtinių medžių rūšių arba atkeliaus 
patogenai iš kitų pasaulio regionų.

Parengė prof. Romualdas DELTUVAS pa-
gal straipsnį Vokietijos miškininkų sąjungos 
leidinyje proWALD, 2022 m. vasaris: Ralf-Vol-
ker Nagel. Geht da noch mehr? Eingeführte 
Baumarten in Nordwestdeutschland für Viel-
falt und klimaanpassung.
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Kalbėti ar rašyti apie akademiką Leonardą 
Kairiūkštį galima daug. tai buvo neeilinė 
asmenybė, išsiskiriantis iš masės žmogus, 
nevengęs ir pats to parodyti, o objektyviai 
vertinant, pasiekęs aukštumų tiek mokslinėje, 
tiek įvairiapusiškoje organizacinėje veikloje. 
Kita vertus, rašyti siekiant nušviesti jo tikrąjį 
gyvenimišką, žmogiškąjį veidą, vengiant 
panegirikos ar perdėtos kritikos, nelengva, 
nes tai buvo  sudėtinga ir kartais iš vidaus 
prieštaringa asmenybė.

Pažinojau jį nuo pat jaunystės iki jo mirties. 
mūsų gyvenimo keliai, nors nevienodo lygio, 
beveik visą gyvenimą vingiavo kažkur ne-
toliese, kartais suartėdami, kartais kiek nu-
toldami, bet visą tą laiką aš turėjau galimybę 
stebėti jo veiklą. mūsų asmeniniai ryšiai buvo 
įvairūs – studijų metais buvau tik stebėtojas, 
vėliau – pavaldinys, o šiuo laikotarpiu buvo 
įvairių peripetijų, kol galiausiai nusistovėjo 
gana dalykiški, racionalūs, kūrybiški santy-
kiai. Paskutiniaisiais dešimtmečiais, kai mes 
abu jau buvome pensijoje, mus siejo tik veikla 
mokslų akademijoje ir Socdemų partijoje. 
Susiklostė gana draugiški santykiai ir tada iš 
jo paties išgirdau nemažai gyvenimo detalių ir 
įvykių iš jaunystės dienų, kas leido geriau su-
prasti kai kurių poelgių motyvus.

Pirmas mano susidūrimas su Leonardu 
Kairiūkščiu (tai nebuvo mūsų asmeninis susi-
tikimas) įvyko 1949 metų liepos mėnesį Žemės 
ūkio akademijos prorektoriaus ūkio reikalams  
Kazio Banio kabinete. vidurvasaris, atostogų 
metas, prorektorius eina rektoriaus pareigas, o 
man reikia  rašto Kauno universitetui (tada dar 
toks buvo), kad grąžintų dokumentus (mat, 
buvau padavęs pareiškimą stojimui į Staty-
bos fakultetą, o paskui persigalvojau). man 
tik pradėjus šneką staiga įsiveržia du jaunuo-
liai, vienas iš jų L. Kairiūkštis, buvęs tuo metu 
miškų ūkio fakulteto, besikeliančio iš vilniaus 
universiteto į Žemės ūkio akademiją, studentų 
profsąjungos pirmininku, ir pradeda kalbėti 
apie studentų bendrabučius. Prorektorius jį 
nutraukia sakydamas, kad turi baigti pokalbį 
su manimi. aš savo reikalus greit išsprendžiu 
ir išeinu. Šis trumpas susitikimas įstrigo mano 
atmintin, tur būt, todėl, kad  gerai atspindi kai 
kuriuos L. Kairiūkščio charakterio bruožus: jo 
veržlumą, atkaklumą…

Po to buvo trys mokymosi metai vie-
name fakultete. Kadangi L. Kairiūkštis 
mokėsi dviem kursais aukščiau, studijų rei-
kalai mūsų nesiejo, tekdavo pamatyti tik 
nebent studentų mokslinės draugijos kon-
ferencijose. tačiau buvo kita, visuomeninė 

Šių metų liepos 15 dieną sukako vieneri metai nuo akademiko 
LEONARDO kAIRIŪkŠČIO mirties. 

Ta proga Panemunės bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. 
Po jų grupė miškininkų – LAMMC Miškų instituto, kauno miš-
kų ir aplinkos inžinerijos kolegijos darbuotojų bei senjorų ir 
akademiko draugų aplankė Jo kapą Panemunės kapinėse.  

Vėliau VDU rektorate buvo aptarti akademiko vadovautos 
draugijos „Consilia academica. kad Lietuva neišsivaikščiotų“ 
veiklos atgaivinimo klausimai.

spausdiname akademiko stasio kARAZIJOS ir profesoriaus            
alberto VASILIAUSkO prisiminimus iš ruošiamo spaudai leidi-
nio apie akademiką Leonardą kairiūkštį.

Akademikas Leonardas Kairiūkštis – 
Žmogus, Vadovas, Bendradarbis, Kolega
Prof. habil. dr. lMa akad.-emer. StaSYS karaZiJa

L. Kairiūkščio veikla, kuri buvo matoma. 
Reikalas tas, kad jis greitai tapo Žemės 
ūkio akademijos komjaunimo komiteto 
sekretoriumi ir aktyviai reiškėsi visoje vi-
suomeninėje bei kultūrinėje akademijos 
veikloje. man asmeniškai įstrigo atmintin 
toks epizodas. 

aš nebuvau komjaunuolis, lankiau baž-
nyčią, už tai buvau kritikuotas fakulteto 
sienlaikraštyje. nežiūrint to, o gal todėl, 
kad gerai mokiausi, buvau aktyviai agituo-
jamas stoti į komjaunimą. Kurso komjauni-
mo gruporgas, nesugebėdamas prikalbinti, 
berods porą kartų pertraukų tarp paskaitų 
metu vedėsi į komjaunimo komitetą pokal-
biui su sekretoriumi. tačiau L. Kairiūkštis 
būdavo „labai užsiėmęs” kitais reikalais 
ir pokalbio su manimi nepradėdavo. Su-
skambėdavo skambutis paskaitai ir mes su 
gruporgu išeidavome. aš buvau dėkingas 
už tai L.Kairiūkščiui, bet ilgai nesupratau 
tokios jo pozicijos. Pradėjo aiškėti tik po 
trisdešimt metų, kai jis, agituodamas stoti į 
partiją, pasakė: „aš žinau tavo pažiūras, bet 
gal ateis laikas, kai tokių žmonių ir reikės”. 
o galutinai paaiškėjo, kai jau atgimimo 
metais pradėjome susitikti bažnyčioje, L. 
Kairiūkštis tapo organizacijos „Consilia 
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Academica. Kad Lietuva neišsivaikščiotų” 
pirmininku ir asmeniniuose pokalbiuose 
atskleidė kai kuriuos savo pažiūrų aspektus.

Leonardas Kairiūkštis 1952   m. baigė 
mokslus ŽŪ akademijoje ir greit išvažiavo į 
aspirantūrą maskvoje. Po poros metų aš irgi 
baigiau ir išvažiavau į Šimonių girią, paskui į 
Šakius. aštuonis metus L. Kairiūkštį maty-
davau nebent kažkur iš tolo. Susitikome 
1960 m. gegužės mėnesį miškų ūkio insti-
tuto direktoriaus antano Kvedaro kabi-
nete. aš tuo metu derinau perėjimo dirbti 
į institutą reikalus. institutas ragino pereiti 
greičiau, tačiau tada gi reikėjo viską derinti 
su partine valdžia, o Šakių rajono partijos 
komitetas parašė raštą, kad miškų želdymo 
sezono metu jie neduoda sutikimo atleisti 
mane iš Šakių miškų ūkio vyr. miškininko 
pareigų. aš ir atvežiau šį raštą į institutą. 
Pamatęs jį L. Kairiūkštis, tuo metu jau 
buvęs instituto direktoriaus pavaduotoju 
mokslo reikalams, reagavo, kaip jam ir buvo 
įprasta, impulsyviai. man ta jo savybė dar 
nebuvo įprasta, ir todėl, matyt, šis epizodas 
įstrigo atmintin.

neužilgo aš pradėjau dirbti institute ir 
su L.Kairiūkščiu tekdavo susitikti nuolat.

Prisiminimų daug… nesiruošiu apra-
šyti visų detalių. apsiribosiu tik bendru 
įvaizdžiu, kurį man darė L. Kairiūkštis pa-
teikdamas kai kuriuos epizodus, pagal ku-
riuos atsiskleidė jo charakterio bruožai ir 
veiklos bei darbo metodai. 

vienas iš tokių bruožų – tai jau anksčiau 
minėtas veržlumas, siekis dominuoti ir, rei-
kia pripažinti, mokėjimas tuo pasinaudoti. 
Jis, eidamas direktoriaus pavaduotojo pa-
reigas, tiek  a. Kvedaro vadovavimo metais, 
tiek vėliau – m. Lukino direktoriavimo lai-
kotarpiu, buvo nemažiau matomas negu di-
rektorius ne tik institute, bet ir už jo ribų. 
tai charizmatiška asmenybė. 

Kitas ryškus bruožas – jo darbštumas ir 
reiklumas sau ir ypač kitiems. tai žymia dalimi 
apsprendė jo organizacinės veiklos metodus.

Prisimenu vieną tokį epizodą. Reikalas 
ėjo apie pagrindinių kirtimų būdus. nepri-
simenu tiksliai – ar tai buvo pagrindinių 
kirtimų taisyklės, ar dėl jų klasifikacijos koks 
ginčas kilo. nesutapo Leonardo Kairiūkščio 
ir Benedikto Labanausko, kuris tuo metu 
daugiausia domėjosi pagrindinių miško 
kirtimų būdais ir jų pritaikymu Lietuvoje, 
nuomonės. Pasikviečia mane L. Kairiūkštis 
ir duoda užduotį per dvi dienas paruošti 
pasiūlymus tuo ginčijamu klausimu. aš 
buvau neseniai apgynęs disertaciją miško 

Akademikas 
LEONARDAS KAIRIŪKŠTIS –

vienas iš įžymiausių visų Lietuvos 
mokslo atstovų savo originaliais darbais 
praturtinęs miškininkystės ir jai artimas 
biologijos mokslo šakas. Kaip žymus šalies 
miškininkas jis buvo pažangiausių ūki-
ninkavimo būdų miškuose diegimo ini-
ciatorius ir kūrėjas. aukštai vertindama 
akademiko didelius nuopelnus grynajam 
biologijos mokslui plačiąją prasme, Lietu-
vos miškininkų visuomenė ypatingai ver-
tina jo buvusį nepaprastą ryžtą telkti šalies 
miškininkus diegti į gamybą, jo ir kitų 
autorių sukurtus pažangius ūkininkavimo 
būdus praktinėje veikloje. Jo pastangos bei 
iniciatyva siekti pažangių ūkininkavimo 
būdų ilgamečio miškų ministro algirdo ma-
tulionio teigimu, dažnai pranokdavo oficialių 
pareigūnų veiklą, kurie už šį darbą būdavo 
atsakingi tiesiogiai. 

natūralu, kad akad. L. Kairiūkščio ir visų 
kitų mokslo ir gamybos įstaigose dirbusių 
žmonių darbo dėka Lietuvoje XX amžiaus ant-
roje pusėje buvo plėtojamas miškininkystės 
mokslas, miškuose taikyti pažangiausi ūki-
ninkavimo būdai ir miškų žinyboje dirbantys 
pareigūnai visuomenės akyse teisėtai buvo 
vertinami geru vardu. atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, valstybė atgavo tarybinės 
santvarkos metais sėkmingai atkurtus ir pa-
vyzdingai tvarkomus miškus. algirdo matu-
lionio žodžiais tariant, miškininkai ir beje visa 
Lietuvos visuomenė privalo būti dėkinga L. 
Kairiūkščiui, kad jis jaunystės metais atsisakęs 
vienokių ar kitokių jam siūlytų valstybės val-
dymo aukštų pareigų, pasirinko mokslininko-
miškininko kelią ir jam liko ištikimas iki 
paskutinių gyvenimo dienų. 

mes, tie kurie buvome šalia, visą laiką 
žavėjomės Jo profesine ir visuomenine veik-
la, nuostabiu sugebėjimu bendrauti su Jam 
pavaldžiais bendradarbiais, aukščiausio ran-
go užsienio ir Lietuvos pareigūnais, kitais, 
kad ir atsitiktinai sutiktais žmonėmis. 

net sunkiai sirgdamas esu laimingas, kad 
likimas lėmė visą gyvenimą dirbti ir būti šalia 
Jo ir kartu su Juo, daug metų spręsti Lietu-
vos miškų valdymo, atkūrimo ir puoselėjimo 
problemas.

Prof. habil. dr. Albertas VASILIAUSkAS, 
buvęs Dubravos miškų tyrimo 

stoties direktorius (1966–1992), 
Miškų instituto direktorius (1992–1994 m.), 

Lietuvos miškų ministras (1994–1996 m.), 
Lietuvos aplinkos viceministras (2001–2004).

tipologijos srityje ir kirtimais specialiai 
nesidomėjau. tiesą sakant, nelabai supra-
tau ir užduotį. Pasijutau kaip šaltu vandeniu 
perlietas. Dvi dienas vaikščiojau, galvojau, 
bandžiau apsitarti su vienu kitu, bet pa-
tarimų negavau. 

Po dviejų dienų nuėjęs pateikiau kaž-
kokių, turbūt, nelabai rišlių samprotavimų, 
daugiau mažiau atitinkančių Benedikto La-
banausko požiūrį. tikėjausi gauti pylos, bet 
viskas baigėsi taikiai, matyt, jau buvo išblėsęs 
pimykštis įkarštis.

tas jau minėtas veržlumas, tas cho-
leriškas charakteris atsispindėjo Leonardo 
Kairiūkščio vadovavimo stiliuje ir, reikia 
pasakyti, davė rezultatų. 

Kadangi institutas priklausė tiesiogiai 
maskvai, jis sugebėdavo gauti lėšų, kurių 
neįsisavindavo kitos institucijos. institutas 
išaugo ir pagal darbuotojų skaičių, ir pagal 
vykdomų tyrimų tematiką. Bet už gautas 
lėšas reikėjo ir atidirbti. 

Štai vienas pavyzdys. 1972 m. vyko 
grandiozinis renginys – europos socialis-
tinio lagerio šalių miškininkų pasitarimas-
konferencija su ekskursijomis. Pagrindinė 
tema – technikos panaudojimas miškų 
ūkyje. Pagal tematikos artumą jis turėjo 
vykti Latvijos miškų ūkio problemų insti-
tute arba Pamaskvėje – visasąjunginiame 
miškininkystės ir mechanizacijos institute. 
tačiau dėl kažkokių priežasčių, matyt, dėl 
glaustų pasiruošimo terminų, jiems atsisa-
kius, šios misijos ėmėsi L.Kairiūkštis, išpešęs 
ta proga pinigų ne tik pasitarimo pravedi-
mui, bet ir instituto rūmų remontui. 

o laiko pasiruošimui ir rūmų remontui 
buvo mažai – du ar trys mėnesiai. Žinant 
tuometinius statybų ir remonto reikalus, tai 
atrodė utopija. Remontui rangovas vis tik 
buvo gautas, bet jis visų darbų tikrai nebūtų 
atlikęs. Šiam reikalui Leonardas Kairiūkštis 
sutelkė visą institutą – vieni dirbo paties 
pasitarimo oganizavimo klausimais, triūsė 
ruošdami parodomuosius objektus popasi-
tariminei ekskursijai į miškus, kiti talkino 
remontininkams. 

Buvo matyti ir tokių vaizdelių, kai samdy-
ti statybininkai poilsiauja lauke ant pievelės 
(jie instituto direktoriui nepavaldūs), o 
instituto darbuotojai dirba pagalbinius re-
monto darbus. na, ir paskutinę dieną, kai jau 
rinkosi įvairių šalių delegacijos ir Sąjungos 
mokslininkai, buvo baigtos šluoti paskutinės 
remonto šiukšlės.

(tęsinys – kitame numeryje)
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VDU ŽŪA 
Miškų ir ekologijos
fakulteto 
absolventams 
įteikti diplomai

Kaip ir kiekvienais metais birželio mėn. 
ŽŪa miškų ir ekologijos fakultete absol-
ventams iškilmingai įteikti diplomai. 

Fakultetą 2022 metais baigė 75 absol-
ventai: 26 miškininkystės studijų progra-
mos ir 9 taikomosios ekologijos studijų 
programos bakalaurai; 23 miškininkystės 
studijų programos, 10 Laukinių gyvūnų 
išteklių ir jų valdymo studijų programos bei 
7 taikomosios ekologijos studijų programos 
magistrai. 

atminimo dovanėles įteikė vĮ valstybinės 
miškų urėdijos generalinis direktorius val-
das Kaubrė. všĮ „ekoagros“ kokybės vadovas 
tomas Demikis pasveikino ir įmonės įsteigtą 
stipendiją už geriausią taikomosios ekologi-
jos studijų programos bakalauro baigiamąjį 
darbą įteikė Simonai Pošiūnaitei. 

absolventams ir svečiams koncertavo 
grupė „Po 8“. na o šventę užbaigė bendra fo-
tosesija ir kepurėlių metimo ceremonija.

VDU ŽŪA MEF inf.

Birželio 21 d. popietę į Žemės ūkio 
akademijos iškilmių salę rinkosi miškų ir 
ekologijos fakulteto absolventai, jų artimie-
ji, svečiai, dėstytojai. Renginio vedėjas pa-
sveikino visus ir perskaitė vDU rektoriaus 
sveikinimą. 

absolventus sveikino ir diplomus įteikė 
vDU Žemės ūkio akademijos kanclerė pro-
fesorė astrida miceikienė, miškų ir ekologi-
jos fakulteto dekanas profesorius vitas ma-
rozas. absolventus pasveikino ir visiems 

1

2 3
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nuotraukose:

1. Fakulteto dekanas palydi absolventus į salę.
2. vDU Žemės ūkio akademijos vadovybė 
ir svečiai pasiruošę diplomų įteikimo 
ceremonijai.
3. všĮ „ekoagros“ kokybės vadovas 
tomas Demikis įteikė stipendiją už geriausią 
taikomosios ekologijos bakalauro darbą.
4. miškų ir ekologijos fakulteto absolventus 
sveikina vĮ valstybinių miškų urėdijos 
generalinis direktorius valdas Kaubrė.
5. absolventai pasidalino įdomiausiomis 
studentiško gyvenimo akimirkomis.
6. Grupės „Po 8“ koncerto metu.
7. absolventai ir svečiai prieš kepurėlių 
metimo ceremoniją.
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oras pasitaikė puikus, todėl kaip ir pernai Diplomų 
įteikimo šventė šiemet vėl organizuota lauke, kolegijos 
vidiniame kiemelyje, išlakių kaštonų pavėsyje. Susirinko 
gausus būrys žaliomis mantijomis pasipuošusių KmaiK 
absolventų, jų artimųjų, draugų, kolegijos dėstytojų ir ad-
ministracijos darbuotojų, socialinių partnerių ir kitų svečių. 
netrūko kolegijos kiemelyje šventinio džiugesio, šypsenų, 

šiltų sveikinimo kalbų, fotoaparatų 
blyksčių, gėlėmis buvo apipilti 
mylimi dėstytojai, o ir patys ab-
solventai neatsigynė artimųjų 
dėmesio ir sveikinimų. Šventinę 
nuotaiką padėjo kurti garsus sak-
sofonistas Juozas Kuraitis. 

absolventus, kolegijos dar-
buotojus ir svečius šia gražia proga 
sveikino KmaiK direktorius dr. 
vaidotas Lygis, KmaiK miški-
ninkystės katedros vedėjas doc. dr. 
albinas tebėra, kolegijos socialinio 
partnerio vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akademijos miškų 
ir ekologijos fakulteto miško mokslų 
katedros vedėjas prof. dr. Gintautas 
mozgeris, KmaiK Kraštovaizdžio 
architektūros ir rekreacijos katedros 
vedėja asta Doftartė, kolegijos so-
cialinio partnerio įmonės „G&G 

Išleista dar viena Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
absolventų laida
kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (kMAIk) š. m. birželio 28 d. sureng-
ta iškilminga diplomų įteikimo šventė – į gyvenimą išleista dar viena miškininkų, 
želdynų dizainerių, sodininkystės, hidrotechninės statybos, nekilnojamojo turto 
kadastrinių matavimų, žemėtvarkos specialistų bei kMAIk Profesinio mokymo sky-
riaus absolventų laida.
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wedding decor“ vadovė Gabrielė Gabševičiūtė, 
KmaiK Hidrotechninės statybos katedros vedėja 
Gitana vyčienė, vytauto Didžiojo universiteto Že-
mės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų insti-
tuto direktorius doc. dr. Rytis Skominas, KmaiK 
nekilnojamojo turto kadastro katedros vedėja doc. 
dr. edita abalikštienė, Lietuvos žemėtvarkos ir hid-
rotechnikos inžinierių sąjungos prezidentas, kolegi-
jos lektorius Giedrius Balevičius.

aukštojo mokslo diplomai įteikti 174 KmaiK ab-
solventams. miškininkystės studijų programą 2022 
metais baigė ir profesinio bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį įgijo 37 studentai. trylika moksleivių šiemet 
baigė KmaiK Profesinio mokymo skyrių: šešiems iš 
jų suteikta Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvar-
kymo verslo darbuotojo kvalifikacija, septyniems – 
miško darbuotojo kvalifikacija.

kMAIk inf.
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LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Lėlys (Caprimulgus europaeus)
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net ir dažnai miške būnantys ne visada gali pasakyti, ar jų 
girioje gyvena lėliai. Reakcija į klausimą apie lėlius gali būti 
keista, nes pats lėlio vardas lyg ir nieko nesako, neliudija jį 

esant paukščiu. Daugelis tautų lėlį kažkodėl vadina ožkamelžiu – toks 
yra ir lotyniškas šio paukščio pavadinimas. Kodėl jis toks? atsakymą 
siūlo ypatingas paukščio gyvenimo būdas – jis aktyvus prieblandoje ir 
naktį, ore gaudydamas vabzdžius mėgsta suktis  apie besiganančius gy-
vulius. Lietuvos kaime jį vadindavo naktinyčia, europos pietuose ožkų 
piemenys praminė ožkamelžiu ir net sukūrė pasakų apie tai, kaip lėlys 
iščiulpia (negaliu įsivaizduoti, kaip jie tą padarytų...) ožkų pieną.

Lėlį reikėtų vadinti pačiu tikriausiu miškų paukščiu. tik migracijų 
metu jį gali aptikti sodybose, soduose ar mieste, tačiau tai paukščiams 
būna tik trumpalaikio apsistojimo vietos. Jo buveinė – pušynai ar 
mišrūs miškai, lėlys mielai gyvena ir peri aukštapelkėse, kur pelkės 
pakraščiuose naktį gausu vabzdžių, o sąlygos perėti patogios ir saugios. 

Labai ilgai apie lėlį žinota nedaug: dažnesni susitikimai su juo 
įvyksta paukščiui pakilus iš po grybautojo, uogautojo ar miškakirčio 
kojų. Paskrydėjęs ir nusileidęs ant žemės ar medžio šakos, jis tiesiog 
„ištirpsta“, susilieja su aplinka. Lėlio apdarą aprašyti sunku – jis šviesiai 
pilkšvas su daugybe tamsių dėmelių ir dryželių. Kaklo šonuose baltos 
dėmės, kakle ir nugaroje rudos spalvos dėmės, kurios padeda sukur-
ti prie miško paklotės tinkantį spalvinį derinį. Pakilus patinėliui, į 
akis krenta sparnų ir uodegos plunksnose esančios baltos dėmės – 
jos paukščiui svarbios tuoktuvių metu, kai jis skraido po pasirinktą 
teritoriją ir pliauškina sparnais. Žeme lėlys gali bėgti labai greitai, bet 
daro tai kažkaip „juokingai“ – nieko keisto: jo kojos visai trumputės. 
Beje, ir pats lėlys nedidelis, sveriantis 60–70 gramų, tik ilgauodegis 
ir ilgasparnis, todėl skrydyje darantis nemenko paukščio įspūdį. Pa-
sakojant apie lėlį, sumaišties įneša masyvi galva, trumpas, plačiai  
išžiojamas snapas (juo ore gaudomi vabzdžiai) ir ypač didelės akys. 
tupėdamas lėlys jas primerkia ir žvelgia pro siaurą plyšelį, nes taip 
saugiau. visai atmerktos akys būna tik naktį, paukščiui medžiojant.

Lėliai yra vasaros paukščiai. Jie paprastai sugrįžta gegužę, jau 
orams atšilus. Greitai po to pasigirsta patinų pratisas kurkimas – ši 
giesmė tokia neįprasta, garsi, jos nežinančiam ji gali atrodyti mįslinga. 
Lėlys „gieda“ tupėdamas ant atsikišusios medžio (dažniausiai pušies) 
šakos, tuo metu jis  būna visai nebaikštus; arba – taip užimtas jis aky-
lai stebi aplinką ir įvertina visus galimus pavojus. Ypač dažnai lėlius 
mato ir girdi medžiotojai; nereti atvejai, kai paukštis atskrenda „gie-
doti“ ant bokštelio stogo ar gretimos medžio šakos – tokiais atvejais 
žmonės pajaučia lėlio kurkimo garsą ir jėgą.

Galėtume manyti, kad lėlys yra slapukas, tačiau iš tikro to-
kia nuomonė klaidinga: jis skraido visur, lyg niekur nieko sukasi 
žmonėms apie galvas, lankosi kaimo sodybose, miško keliuose 
nusileidžia prieš pat automobilį. Beje, kartais toks paukščio patik-
lumas jam kainuoja gyvybę. Sunku suprasti, kodėl taip įvyksta, nes 
naktį apšviesto lėlio akys atspindi šviesą ir „dega“ ypač ryškiai.

Lėlys, tupintis ant šakos ar žemės, kliaujasi savo apdaro spalvomis. 
Perintį paukštį lizde pamatyti sunku net žinant, kur jis yra. tokie patys, 
puikiai derantys prie paklotės, yra ir kiaušiniai bei jaunikliai. tiesa, liz-
do lėliai nesuka, savo kiaušinius sudeda ir peri įdubose. Dieną paprastai 
peri patelė, naktį ji keičiasi su patinėliu. Po 16–18 d. išsirita jaunikliai, 
juos maitina abu tėvai. tik mėnesio amžiaus lėliukai jau savarankiški, 
paskutines 10 dienų juos, nors ir skraidančius, dar maitina tėvai.

Lėlio biologijoj yra įdomus bruožas: kai pirmosios vados jau-
nikliams būna maždaug 2 savaitės, patelė naujoje vietoje sudeda 
kiaušinius ir pradeda perėti, o vaikais rūpinasi patinėlis. vėliau jis 
prisijungia prie patelės ir su ja augina antrąją vadą. toks paukščių 
„taupumas“ gali būti aiškinamas vasaros laiko trumpumu ir ypač 
skraidančių vabzdžių gausos svyravimais. 

Ką lesa lėliai? ore jie gaudo stambesnius drugius, taip pat gram-
buolius, mėšlavabalius. Kai kada lesalą gali rinkti nuo žemės.

Šią rūšį tirti, stebėti labai sunku. Kažkada seniai su kolega Hen-
riku Sakalausku prie lėlio lizdo praleidome 10 naktų. Paukščių 
režimas nustebino, tačiau šie faktai pareikalavo daug pastangų; 
šiandien prie lizdo pastatyta registravimo kamera galėtų suteikti kur 
kas daugiau ir vertingesnės informacijos. Dar mažiau žinoma apie 
lėlių migracijas ir žiemojimo vietas. negausūs sužieduoti lėliai, deja, 
pakartotinai nesugaunami. iš europos valstybių patirties žinoma, 
kad lėliai žiemoja iki pat Pietų afrikos.

ar saugu lėliams mūsų miškuose? Kiek jų turime?
atsakyti nelengva, nes lėlių apskaitas gali atlikti ne bet kas. atro-

do, kad jiems didelės įtakos neturi masinis miškų kirtimas – ne vieną 
lizdą esu radęs kirtavietėse ar net išdegusiame miške. matyt, lėliui kur 
kas svarbiau gausūs maisto šaltiniai, o vietų perėti jie prasimano patys.
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Horizontaliai: 7. Baravykinių šeimos grybas, dar vadinamas sliduku. 
8. Raudinių šeimos laukų, daržų piktžolė. 9. viena iš gausiausių žuvų rūšių. 
11. Kryžmažiedžių šeimos „judri“ piktžolė. 12. Geltonojo kazlėko liaudiškas 
pavadinimas. 15. Salierinių šeimos žolinis vienmetis 20–70 cm aukščio 
prieskoninis, vaistinis, medingas augalas. 18. miškų ir dekoratyvinis medis 
arba krūmas raudonomis uogomis. 19. nacionalinis Lietuvos medis. 20. Le-
gendiniai lakūnai, perskridę atlantą Girėnas ir .... . 21. Žolinis daugiametis au-
galas galintis užaugti iki 30–80 cm aukščio ir turi citrinoms būdingą kvapą. 
24. Salierinių šeimos invazinis augalas. 26. Plaukuota gyvulio oda. 27. Dvokus 
pelkių augalas, nuo kurio dažnam skauda galvą. 31. Daugiametis, visžalis, au-
galas, kurio stiebas trumpas, šiek tiek kylantis, lapai žiemojantys, ilgakočiai, 
širdišku pamatu. 33. nardantis žmogus ir paukštis tuo pačiu vardu. 34. Plačiai 
Lietuvoje paplitęs spygliuotis medis. 35. Daugiametis žolinis augalas, turintis 
žvyniškus, rudus arba gelsvai rudus lapus. 36. medis briaunotu stiebu, pilka 
lygia žieve, balta kieta mediena.

Šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. astrinių šeimos vienmetė sėklomis besidauginan-
ti piktžolė šiurkščiais šakotais stiebais. 2. vėdryninių šeimos ankstyva 
miškų žolė. 3. Saugoma teritorija aukštaitijos nacionalinis ... . 4. nei 
augalas, nei gyvūnas, bet turi ir vieno, ir kito organizmo požymių. 5. 
Saldus, tąsus skystis, bičių gaminamas iš žieduose esančio nektaro. 6. 
Dekoratyvus augalas auksinės spalvos lapija, išlaikančia savo spalvą net 
ir pavėsingesnėmis sąlygomis. 10. varpinių šeimos vasarinis pašarinis 
javas. 13. iškulta linų galvena, sėmenojas. 14. Graižažiedžių šeimos 1–2 
m aukščio daugiametis žolinis augalas geltonais žiedais. 16. natūralus 
augalinis pluoštas, dar vadinamas maišine medžiaga. 17. nedidelis vis-
žalis medelis, vadinamas kambariniu kleveliu. 22. Senoji žalčio, gyvatės, 
vėžio oda. 23. astrinių šeimos augalas, gali būti auginamas kaip akcenti-
nis augalas įvairiuose želdynuose. 25. Sėjikinių šeimos vieversio dydžio 
paukštis. 28. Kryžmažiedžių šeimos bergždynų piktžolė, vaistinis auga-
las. 29. apuokinių šeimos stuomeninė kerpsamanė. 30. Labai nuodingas 
daugiametis žolinis salierinių šeimos augalas. 32. Ulmus genties medis. 
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „Mūsų girios” 2022 m. nr. 6, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Seradėlė. 2. aviža. 3. Kietis. 4. Builis. 5. vikis. 6. Rietmenė. 10. nendrė. 13. Garstukas. 14. mėšlinukė. 16. Joninės. 17. Plempis. 22. tyluma. 23. Sekminės. 25. Diervilė. 

28. miškas. 29. Lieknė. 30. indis. 32. mauda. Horizontaliai: 7. Bervidis. 8. Guveinis. 9. Balža. 11. mirta. 12. Žioveinis. 15. Gludas. 18. mėlynė. 19. notrelė. 20. eteris. 21. Smėlis. 24. 
vėlyvis. 26. meldas. 27. akenis. 31. Ginkmedis. 33. Pienė. 34. Žalvė. 35. Rėžiukas. 36. Snaudalė. 
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mokslininkai teigia, kad gamtos 
anomalijos tampa vis tankes-
nės ir keistesnės. Kas dabar 

supras – tikros jos ar dirbtinai išprovokuotos. 
Gamta, kaip kantri išmintinga motina, lei-
džia savo vaikams išdykauti, net su vaistais 
ir degtukais, tačiau tik tol, kol vaikams ne-
gresia susinaikinimas. Kartais net atrodo, 
kad gamta aktyviai dalyvauja šių dienų 
įvykiuose. Kaip ir pridera tikram diploma-
tui – nepalaikydama nė vienos pusės: nei 
kariaujančios, nei skelbiančios tikras ar ko-
mercines mokslo naujienas, nepalaiko nei 
taip vadinamų vakserių nei antivakserių... 
visi jai vienodai mylimi žemės vaikai. toks 
jausmas, kad ji turi savo nuomonę ir turiu 
nuojautą, kad jeigu mes nesusiimsime rasti 
savo tikrąjį žmogiškumą, ji gali pateikti 
siurprizų, prikaustysiančių mūsų dėmesį į jos 
galybę. Duok Dieve susiprasti anksčiau. 

vien tik pažvelgus į orų prognozes ga-
lima įtarti, kad gamtoje vyksta neramumai. 
Po europą šuoliuoja nepakeliamos karš-
čio bangos, o Kanarų niekaip neaplanko 
tipiška kanariška vasara. neįprastai vėsu, 
debesuota, vėjuota. Besibaigiant birželiui 
ne tik atvykę turistai vyniojosi į paplūdimio 
rankšluosčius, bet ir vasaros karščių nemėgs-
tantys patys vietiniai palmerai neramiai 
traukė pečiais žiūrėdami į dangų – kur 
dingo vasara? Kur dingo naktinis giedras 
žvaigždėtas dangus ir vasarinis vandens sty-
gius bananų plantacijoms? 

na truputį tirštinu spalvas, nes saloje 
visuomet galima „rasti“ pavasarį ir giedrą 
dangaus lopinėlį tarp debesų dangaus kūnų 
stebėjimui. ne veltui La Palma vadinama 
amžinojo pavasario sala ar žvaigždžių turiz-
mo oaze vienoje stačiausių pasaulio salų. 
amžinasis pavasaris čia visada yra. Jei ne 
pietinėje, tai kažkur vakarinėje pakarantėje. 
mikroklimatas dalina ją tarsi apelsiną į skir-
tingus pavasarius: ankstyvą, vėlyvą, drėgną, 
saulėtą ar vėjuotą. Rytinėje salos pusėje pla-
tesnė metų laikų paletė, todėl čia visuomet 
daug žalumos, visuomet žydi gėlės ir vande-
nynas pavasariškai malonus, net kai rūstus ir 
smarkiai banguotas. 

na apie klimatą ir orus galima kalbėti be 
pabaigos, tačiau šį kartą noriu pasidalinti nau-
jojo ugnikalnio gyvenimo ypatumais. Po jo 
išsiveržimo La Palmoje dar neatsistatė įprastas 
gyvenimo ritmas. Jis kaip koks besitęsiantis 
kovidinis siaubas įžūliai riboja kasdienius 
žmonių reikalus, kelius, infrastruktūrą ir pu-
čia miglą palmerų ateičiai į akis. 

Ugnimi besispjaudęs milžinas, kuris 
pagaliau padėjo didelį geografinį tašką že-
mėlapyje, kad daugiau nebūtų abejonių kur 
ta La Palma – vis dar rūksta. ir matomais, 
ir nematomais dūmais. Žiojėjančio krate-
rio briaunos, tarsi cukriniuose gardėsiuose 
pamirkyti egzotiško kokteilio stiklinės kraš-

O jis vis dar rūksta... 

atradimai

Eglė guimEra

Skirtinga lavos strūktūra ir spalvos

jauniausias la Palmos 
ugnikalnis Tajogaite
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tai, prieš saulę blizga baltomis, gelsvomis, žalsvomis ir visa palete 
rausvų atspalvų. Spalvotas atvira žiojėjančia burna kalnas vis dar 
traukia į save  dėmesį: jis lankomas, fotografuojamas, apie jį kalbama, 
rašoma, juo piktinamasi ir apverkiami jo darbai. Ugninis kalnas, kuris 
sukėlė baimę net amerikoje, mat žiniasklaidos lūpomis grasino nu-
plauti vieną jos pakrančių. turėjęs pakilti toks cunamis, kad... tfu tfu 
tfu, geriau nė neminėti.

tiesa! neseniai užgesęs La Palmos ugnikalnis jau turi vardą. 
iki šiol jis buvo vadinamas viso kalnagūbrio Cumbre Vieja vardu. 
Praėjus pusmečiui, po ilgų rinkimų, jis buvo pakrikštytas Tajogaite. 
tai senovinis awarų (vietiniai salos gyventojai) vietovardis. taip vadi-
nosi retu pušynu apaugusi vietovė, kur ir prasivėrė žemė, kur išsiveržė 
pirmieji ugnikalnio dūmai. 

Per pačias Kalėdas užgesusio ugnikalnio apylinkėse vėl vyksta 
gyvenimas. Dalis evakuotų žmonių su valstybės parama dar gyvena 
viešbučiuose, dalis glaudžiasi pas gimines, kiti, greitai įsigiję naują būstą 
kitoje salos pusėje ar kitoje saloje, jau pamiršo visą siaubą. Buvo ir tokių, 
kas po draudimo išmokų pakeitė net gyvenimo būdą ir įsitaisė auto-
mobilyje – kemperyje. „tiek jėgų įdėjau į namų ir aplinklos kūrimą ir 
po to, kas įvyko, nebenoriu grįžti į aną pradžią. Už draudimo pinigus 
nusipirkau kemperį. čia gyvenu, miegu kur tik noriu, esu laisva keliauti 
ir kitaip pažvelgti į gyvenimą“, – pasakojo bičiulė vokietė, kurios namą 
gražuolį nusinešė ugnikalnis. 

Pas gimines besiglaudžiantys Puerto naos miestelio gyventojai 
sutrikę dar labiau. Jau daugiau nei pusmetis kaip užgeso lava, o mies-
telis taip ir neatvėrė savo vartų, neleidžia miestelėnams grįžti namo, 
neleidžia turistams atvykti į taip pamėgą pakrantę ir atostogų aparta-
mentus. Puerto naos iki šių dienų tikras vaiduoklis. Kiek vėjų nupūstu 
juodu vulkano smėlio sluoksniu apsikloję barai ir restoranai, namų 
terasos ir stogai. Pasirodo, miestelio papėdėje, giliai ties vandenyno 
pakrante, susidarė požeminis lavos tunelis, tarsi oro pagalvė, kuria-
me susidariusios bekvapės toksiškos dujos skverbiasi lauk. tik ypatin-
gu atveju, gavus savivaldos leidimą, su policijos ar ugniagesių palyda, 
trumpoms penkiolikai minučių savininkas gali aplankyti savo namus. 
Prieš tai specialiu aparatu patikrinamas ore tvyrantis dujų kiekis ir 
jeigu tai negresia gyvybei – galima užeiti. tokios griežtos ir mirtimi 
gąsdinančios priemonės atgrąso žmones nuo savo namų lankymo. Ką 
gi nuveiksi juose per tas penkiolika minučių. Per trumpas laikas net 
apverkti susidariusią situaciją.

Žinovai kalba, kad kažkur Havajuose buvęs toks panašus atvejis, 
kai užgesęs ugnikalnis dar daug metų garavo nuodingomis dujomis. 
Gražiajam turistiniam Puerto Naos, tapusiam apleistu vienišiumi 
vaiduokliu, taip pat pranašaujama labai neaiški ateitis. Gal pusę metų, 
gal metai, gal du, o gal visi keturiasdešimt miestelis bus uždarytas.

tačiau tai tikrai ne priežastis nevykti į vos už poros kilometrų esantį 
ir jau žmonėms atvertą paplūdimį Charco verde. akyla mokslininkų 
akis stebi situaciją ir jokio pavojaus čia nėra. Dar reikia tik laiko, kad 
lava atvėstų ir judėjimas viršum naujų jos kraštovaizdžių naujuoju keliu 
taptų įprastu. Kad nesusidarytų kamščiai, įvažiavimas ir išvažiavimas 
juo reguliuojamas, nustatytas griežtas automobilių judėjimo grafikas 
tik tam tikromis valandomis. Pirmą kartą po išsiveržimo ir aš važiavau 
tuo keliu. Sustojome minutei nufotografuoti peizažo. nors aplink 
nebuvo nieko, nė vienos mašinos, tačiau kelio pabaigoje gavome griežtą 
pastabą ir net grąsinimą bauda. 

Prisipažinsiu, važiuoti viršum anksčiau buvusių miestelių, dabar 
nuskendusių po lava – menkas malonumas. Juodas, dykas, karščiu 
garuojantis kraštovaizdis. nors tai tik buvęs užgyventas materialus 

turtas, gyvenimo erdvė, žmonių aukų nėra, tačiau skausmo bei pra-
radimo energija ore tikrai tvyro. Kai kur lavos sluoksnis siekia net 
keturiasdešimt metrų, o kai kur galima pamatyti išlindusius namų 
likučius, kyšančias metalines konstrukcijų uodegas. Šis vaizdas tikrai 
kelia siaubą ir gerklėje stingsta ašarų kamuoliu. Kaip sakoma, žiūrint į 
vaizdą ant dūšios tikrai negera.

Praeis daug laiko, gal net pasikeis kartos, kol žmonės pamirš savo 
praradimus, skausmą ir pyktį ant ugnikalnio bei Dievo. tačiau tokia ta 
vulkaninių salų kasdienybė. mes čia esame svečiai ir gyvename pagal 
Gamtos taisykles. Jokia naujiena, jei pažvelgsime iš platesnės, iš amžių 
perspektyvos. taip gimsta ir nyksta salos. Prasideda giliai dugne, tuo-
met iškyla ir plečiasi, o kai mąžta vulkaninis aktyvumas – grimzta kol 
visai pasislepia po vandeniu. visai kaip žmonės, tik jų gyvenimai ma-
tuojami ne metais, o milijonais.  

 atradimai

kai kur lavos storis siekia apie 40 metrų, 
o kai kur galima pamatyti namų ar jų konstrukcijų likučius

Išlikusi salelė gyvenvietė. Čia dar niekas negyvena, 
tačiau kai atvės lava ir bus nutiestas kelias greičiausiai žmonės sugrįš .

Lava vienoje gatvės pusėje nusišlavė viską savo kelyje, o kitame nepalietė nieko

atradimai
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Švedas Leifas Strömquistas kaip sportinę 
vasaros veiklą miškininkams eFoL inici-
javo 1994 m. Dirbdamas Latvijoje jis šią idėją 
pristatė Latvijos valstybinės miškų tarnybos 
atstovui mārtiņš’ui Gaigals’ui, kuris ta inicia-
tyva labai susidomėjo. 

Pirmasis europos miškininkų orientavi-
mosi sporto čempionatas buvo surengtas 
1994 m. rugpjūtį Latvijoje, Strenci mieste. Šios 
sporto šakos čempionatuose jau ilgus metus 
sėkmingai dalyvauja ir Lietuvos sportininkai 
miškininkai. Kai kam – tai svarbiausias se-
zono startas, kuriam jie ruošiasi visus metus.

ne išimtis buvo ir šis čempionatas, ku-
riame taip pat startavo Lietuvos atstovai. 
tradiciškai čempionatas prasidėjo sprinto 

rungtimi San Kandido mieste. Šioje rung-
tyje geriausiai iš lietuvių sekėsi emilijai 
Staišiūnaitei, kuri merginų 18 metų grupėje 
tapo europos čempione. Komandos vado-
vas audrius Smilgius vyrų 45 metų amžiaus 
grupėje iškovojo sidabro medalį. vyrų 55 
metų amžiaus grupėje vmU Kulių giri-
ninkijos girininko pavaduotojas alvydas 
vengalis iškovojo 7 vietą, o vmU Lentvario 
girininkijos girininko pavaduotojas vytautas 
Staišiūnas – 17 vietą.

Po sprinto rungties įvyko iškilminga var-
žybų atidarymo ceremonija, kurioje sveiki-
nimo žodžius tarė miesto meras ir varžybų 
organizatoriai, skambėjo vietinė muzika. 
Skambant čempionato himnui buvo pakel-

SpoRTaS

Puikus Lietuvos 
komandos pasirodymas

Birželio 25–30 dienomis Šiaurės Italijos Innicheno savivaldybės San kandido miesto apylinkėse vyko 28-tasis Europos 
miškininkų orientavimosi sporto čempionatas (EFOL 2022). Šiame čempionate dalyvavo miškininkų, miško savininkų ir jų 
šeimų nariai: daugiau kaip 370 dalyvių iš Austrijos, Čekijos, Danijos, Italijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Suomi-
jos, Šveicarijos, Švedijos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos.

ta čempionato vėliava ir sveikinimo žodį 
tarė eFoL prezidentas, viena iš šių varžybų 
įkūrėjų mārtiņš Gaigals, kuris savo kalboje 
nepamiršo Ukrainos miškininkų bei kvietė 
viso čempionato metu jiems aukoti.

antrąją varžybų dieną sportininkai var-
žėsi vidutinės trasos rungtyje. Lietuviai ir vėl 
neliko tuščiomis. audrius Smilgius, emilija 
Staišiūnaitė savo amžiaus grupėse buvo ne-
pralenkiami ir tapo europos čempionais, 
o vmU darbuotojai alvydas vengalis bei 
vytautas Staišiūnas užėmė atitinkamai 14 
vietą ir 25 vietą.

3-oji čempionato diena buvo laisva, tad 
dalyviai galėjo iš arčiau susipažinti su miš-
kininkyste italijoje, dalyvauti ekskursijoje. 

Varžybų senbūvis – Justas Budriūnas Finišuoja Alvydas Vengalis (dešinėje) Emilija Staišiūnaitė ant aukščiausios pakylos kilo tris kartus
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Paskutinę eFoL dieną vyko estafetės rungtis. Lietuviai, parodę kovingą 
komandinę dvasią, pasiekė puikių rezultatų. tarp merginų (w18 grupėje) 
europos čempionėmis tapo e. Staišiūnaitė, e. tėvelytė. m135 grupėje 3 
vietą iškovojo a. Smilgius, J. Budriūnas, R. tėvelis. vyrų elito grupėje 3 
vietą užėmė viktoras Staišiūnas. m165 grupėje iki pat finišo dėl medalių 
kovėsi R. olišauskas, a. vengalis, v. Staišiūnas, kurie užėmė 4 vietą.

vėliau vyko čempionato uždarymo ceremonija, kurios metu paaiškėjo, 
jog 2023 m. čempionatas numatytas surengti Palangoje. Lietuvoje šis 
čempionatas bus organizuojamas 4-ą kartą. 2002 m. eFoL vyko Palangoje, 
2013 m. – Druskininkuose, 2017 m. – Birštone. 

„Džiaugiuosi Lietuvos atstovais, kurie dalyvavo ir puikiai pasirodė 
čempionate. Smagu, jog italai, kurie organizavo šį čempionatą pirmą 
kartą jį surengė sklandžiai ir kokybiškai. Kitais metais Lietuva su malo-
numu priima šį iššūkį ir tikiuosi, jog su mūsų miškininkų bendruomenės 
aktyviu įsitraukimu suorganizuosime aukšto lygio varžybas“,  – teigė Lie-
tuvos komandos lyderis audrius Smilgius.

Viktoras STAIŠIŪNAS Vidutinio nuotolio distancijoje savo amžiaus grupėje Audrius Smilgius buvo pirmas

Čempionatui pasibaigus
EFOL prezidentas Mārtiņš Gaigals perduoda vėliavą 

kitų metų varžybų šeimininkams – Lietuvos atstovams 
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miškai – tai aplinka, kurioje 
galima pabėgti nuo įtampos, 
užmegzti ryšį su gamta. tai 

vis didesnę visuomeninę vertę turintis tur-
tas. vmU trakų regioninis padalinys skatina 
rekreacinės infrastruktūros plitimą valstybi-
niuose miškuose, siekia suteikti visuomenei 
galimybę tyrinėti miško teritorijas, poilsiauti 
gamtoje, pažinti miškuose esančias gamtines ir 
kultūrines vertybes. trakų RP prižiūri ir tvarko 
58 rekreacinius objektus trakų-Kaišiadorių 
krašte. vienas paskutiniųjų projektų – Bražuo-
lės stovyklavietės rekonstrukcija. 

Bražuolės stovyklavietė įrengta 2004 m. 
ant Bražuolės upelio kranto, vievio girininkijo-
je. norintys kokybiškai praleisti laiką gamtoje, 
ją lengvai gali pasiekti automobiliu, dviračiu ar 
pėsčiomis. Bražuolės stovyklavietė ypač mėgs-
tama lankytojų, todėl trakų regioninis pada-
linys ėmėsi rekonstrukcijos darbų, kurie buvo 
pradėti 2021 m. Stovyklavietėje pastatytos 4 

VMU Trakų RP rekonstravo 
Bražuolės stovyklavietę

naujos pastogės, įrengti lauko baldų komplek-
tai, sporto ir laisvalaikio įrenginiai, išplėsta 
automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujinti infor-
maciniai stendai. na, o šiais metais, pastačius 
didžiąją pavėsinę, visi suplanuoti darbai šioje 
stovyklavietėje buvo baigti. mums svarbu, kad 
miško lankytojai jaustųsi gerai ir patogiai mūsų 
įrengtose rekreaciniuose objektuose. 

išskirtinai dėkojame trakų regioninio 
padalinio vyr. miškininkui Dainiui taukiui 
už organizuotumą bei padalinio meistrams-
dailidėms mindaugui, vaclovui ir vitalijui už 
puikiai atliktą darbą.

Renginiai stovyklavietėje galimi tik gavus 
miško valdytojo leidimą raštu. Dėl organi-
zuojamų renginių trakų RP įrengtuose rek-
reaciniuose objektuose galima kreiptis: tel. 8 
8449050 ar el. p. trakai@vmu.lt 

Gintarė kaRelina
Trakų RP Gamtotvarkos specialistė

Meistrai-dailidės Mindaugas, Vitalijus ir Vaclovas

miškas ir visUomEnė
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Išėję negrįžtI

Vilius
Palionis
1963 01 06 – 2022 04 18
visą savo profesinę veiklą paskyręs Ukmergės krašto miš-

kams, eidamas 60-uosius gyvenimo metus balandžio 18 dieną 
mirė buvęs Ukmergės miškų urėdijos, vėliau valstybinių 
miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio vyriausiasis 
miškininkas viLiUS PaLioniS.

vilius gimė 1963 metų sausio 6 d. Širvintose, mokytis pradėjo Širvintų 
vidurinėje mokykloje, o 1970 metais persikėlė gyventi į vilnių. Baigęs vil-
niaus 34-ąją vidurinę mokyklą, 1980 metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio 
akademijos miškų ūkio fakultetą, kurį baigė 1986 metais.

Diplomuotas miškų ūkio inžinierius atvyko į tuometinį Ukmergės 
miškų ūkį ir įsidarbino taujėnų girininkijoje miško meistru. Jaunas, gabus 
ir atsakingas specialistas labai greitai buvo pastebėtas ir jau po metų pa-
kviestas dirbti į Ukmergę – 1987 metais v. Palionis buvo paskirtas dirbti 
administracijoje vyresniuoju miškų ūkio inžinieriumi. Dar tais pačiais 
metais jam buvo patikėtos miško atkūrimo ir apsaugos inžinieriaus parei-
gos. Šiuo darbinės veiklos periodu vilius išryškėjo kaip geras informacinių 
technologijų, kurios tuo metu bent miškininkystėje žengė pirmuosius 
žingsnius, žinovas. Jis pirmasis iš ukmergiškių miškininkų pradėjo draugau-
ti su kompiuteriu – neskaičiuodamas darbo valandų tobulino savo įgūdžius 
ir pamažu, savarankiškai sukaupta patirtimi noriai dalinosi su kolegomis. 
nuo 2002 metų v. Palionis dirbo miškų urėdo pavaduotoju miškininkystei, 
vyriausiuoju miškininku. Keletą pastarųjų metų kamavusios sveikatos prob-
lemos 2021 rudenį privertė vilių pasitraukti iš užimamų pareigų ir užverti 
trisdešimt penkerius metus varstytas tos pačios darbovietės duris.

vilius Palionis buvo puikus savo srities specialistas, nuoširdus kolega, 
mėgstamas tarp miškininkų: mokėjo kiekvieną išklausyti, spręsti proble-
mas ramiai bei nuosekliai. Pasitelkdamas savo ramų būdą bei įžvalgumą, net 
sudėtingiausias  situacijas įmonėje sprendė atsakingai, vengdamas neigiamų 
emocijų, taip dėdamas pagrindus geram kolektyvo mikroklimatui.

Be tiesioginių darbo pareigų v. Palionis aktyviai dalyvavo visuomeni-
niame gyvenime – buvo Lietuvos miškininkų sąjungos nariu, keletą metų 
pirmininkavo LmS Ukmergės skyriui. Savo laisvalaikį dažniausiai skirdavo 
medžioklei, žvejybai, miško gėrybių – grybų, uogų, vaistažolių – rinkimui. 
Dar vienas malonus viliaus rūpestis buvo šalia Žaliosios girios tėviškės so-
dyboje laikomos bitės. Ką tik išsukto  medaus jis mielai pasiūlydavo paska-
nauti kolegoms. 

vilius buvo rūpestingas vyras bei tėvas. Kartu su žmona algimanta 
užaugino dvi atžalas – dukrą tautvilę bei sūnų Daugvydą.

Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame viliaus artimuosius ir 
visus jį pažinojusius.

VĮ VMU Ukmergės regioninio padalinio kolektyvas
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Medžioklės 
trofėjų
paroda –
Raudonės 
pilyje

Patrankos šūvis Raudonės pilyje 
š. m. liepos šešioliktąją paskelbė 
medžioklės trofėjų parodos ati-

darymą. medžiotojai šios parodos laukė ilg-
iau, nei įprastą trijų metų laikotarpį – covi-
do epidemija, karantino režimas privertė 
parodą atidėti vienus metus, todėl ir trofėjų 
susirinko daugiau nei ankstesnėse parodose 
– net 1975. 

Pati įspūdingiausia tauriųjų elnių ragų 
ekspozicija – iš 765 net 93 įvertinti auk-
so medaliais (įskaitant ir eksponuojamą 

viktoro Zažeckio rekordinį trofėjų), 373 
įvertinti sidabro medaliu.

Populiariausias medžioklės objek-
tas stirna – bendru trofėjų skaičiumi 843 
– nedaug tepralenkia taurųjį elnią, tačiau 
aukso medalių – net 205. nors stirninų ragų 
ekspozicija ne tokia įspūdinga kaip tauriųjų 
elnių, tačiau mūsų mažiausio elninio žvėrelio 
medžioklės mėgėjai turės į ką pasižiūrėti.

tik briedžiais neturime kuo džiaugtis. 
atrodo, kad Lietuvos medžiotojai jų medžioti 
taip ir neišmoko – vos 57 trofėjai, iš jų vos 

penki „auksiniai“, įskaitant demonstruojamą 
K. Gliko rekordinį trofėjų.

Daugiau tikėjomės danielių, tačiau jų 
buvo vos 19 trofėjų, įskaitant ir ankstesnį re-
kordą. norisi tikėti, kad kitose parodose jų 
trofėjų pagausės.

Galima pasidžiaugti, kad atsigauna šer-
nų populiacija – iš 53 eksponuojamų trofėjų 
net 21 įvertintas aukso medaliu. tačiau tai, 
kad yra mažai bronzos medaliu įvertintų 
ilčių rodo, kad medžiotojai, sumedžioję šerną 
su mažesnėmis iltimis, nesivargina ruoš-
dami trofėjus.

Įspūdingos bebrų, barsukų, lapių kauko-
lių ekspozicijos.

iš 32 vilkų kaukolių net 5 įvertintos 
aukso medaliais, bet parodos ekspozicijoje 
jų neišvysime... nors mūsų mokslininkai 
nelengvai iškovoja medžiotojams teisę me-
džioti šią šventenybę, bet eksponuoti kau-
koles ar kailius draudžiama.

Labai teigiamai reikia vertinti parodos 
organizatorių nuostatą, kad visi trofėjai 
renkami ir pateikiami vertinimui per ra-
jonines medžiotojų organizacijas. tai pa-
deda išvengti netikrų, neoficialių trofėjų, 
brakonieriškos veiklos rezultatų legaliza-
vimo. Gaila, kad dar nepavyko įgyvendinti 



292022  liepa      

mEdŽiokLė

esminio CiC reikalavimo – kataloge nuro-
dyti sumedžiotų žvėrių amžių. o tai gana 
svarbu, suteikia daug vertingos mokslinės 
informacijos.

Ši paroda į Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos organizuojamų medžioklės trofėjų 
parodų istoriją įeis savo neeilinio grožio eks-
pozicija. Pirmose, reprezentacinėse parodos 
salėse trofėjai eksponuojami taip lyg būtų ne 
atsitiktinis trofėjų rinkinys, o pilies valdovų 
medžioklių rezultatai. vien dėl to šią parodą a
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pamatyti būtina, tuo labiau, kad ji truks iki 
lapkričio mėnesio.

Puikiai restauruota Raudonės pilis dar 
lyg ir neturi aiškių veiklos krypčių, gal ši pa-
roda padės susirasti nišą ne tik muziejinėje, 
bet ir parodų, švietėjiškoje veikloje.

Parodos ruošimas atskleidė svarbias 
užduotis Lietuvos medžioklės trofėjų eks-
pertams. visų pirma, patekę į biurokrati-
nius CiC gniaužtus praradome teisę vertin-
ti egzotinius trofėjus (net ir tokius kaip 
dėmėtojo elnio ar Sibiro briedžio ragai). 
taigi reikėtų, kad bent jau ekspertų tarybos 
vadovai pasistengtų šias kvalifikacijas įgyti. 
Dar būtina paruošti tauriojo elnio trofėjaus 
aprašymą, kad pagal europinio tauriojo elnio 
ragų vertinimo formules nebūtų vertinami 
neaiškios kilmės mišrūnų trofėjai. 

ir dar. Kai aplinkos ministerija, chaotiškai 
kaitaliodama medžioklės taisykles, atkūrė 
sovietmečio medžioklės tvarką, atitinkančią 
žemiausio kultūros lygio medžiotojų intere-
sus, tokia grandiozinė medžioklės trofėjų 
paroda gali būti jau paskutinė...

 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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