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Rugpjūčio 3 d. Kuršių nerijoje vyko LMS pre-
zidiumo posėdis. Jo metu apžiūrėti ir įvertinti 
Kuršių nerijos miškininkavimo objektai, disku-
tuota apie Jaunųjų miško bičiulių veiklą.

Kitas LMS prezidiumo posėdis numatomas 
rugsėjo 7 d. 

Rugpjūčio 8 d. Valstybinių miškų urėdijos 
Pašilių stumbrynas, įsikūręs Panevėžio r. Girelės 
viensėdyje, uždarytas rekonstrukcijai. Planuoja-
ma, kad didžiausias, net 50 ha ploto šalies stumb-
rynas, lankytojus toliau stebėti stumbrų gyvenimo 
pakvies įpusėjus kitiems metams.

Rekonstrukcijos metus bus visiškai atnaujin-
tas šių stambiausių laukinių gyvūnų aptvaras, 
teritorijoje talpinantis net dviejų stumbrų bandų 
gyvenimą ir stumbrininko namelis, kuriame bus 
atidaryta ir atnaujinta ekspozicija. Apie pačių 
stumbrų gyvenimą ir Pašilių stumbryno istoriją ir 
toliau pasakos stumbryno prižiūrėtojai.

VMU prižiūrimas Pašilių stumbrynas – vienin-
telė unikali vieta, kur iš arti galima stebėti stumbrų 
gyvenimą ir kur jiems sukurtos artimos natūraliai 
aplinkai gyvenimo sąlygos.

Rugpjūčio 11 d. paskelbtas konkursas Valsty-
binės miškų tarnybos (VMT) vadovo pareigoms 
užimti. Aplinkos ministerija ieško dinamiško lyde-
rio, kuris įkvėptų komandą įgyvendinti VMT ke-
liamus tikslus ir uždavinius.

Naujasis VMT vadovas turės įgyvendinti šalies 
miškingumo didinimo strategines kryptis, skait-
menizuoti informaciją apie miškus ir susijusius 
procesus, stiprinti visuomenės ir privačių miškų 
savininkų švietimą, informavimą ir konsultavimą 
miškų ūkio veiklos klausimais, tobulinti miško-
tvarką, miško žemės apsaugą ir apskaitą, miškų 
priežiūrą ir reguliavimą, ieškoti sprendimų, kaip 
didinti VMT veiklos efektyvumą.  

Rugpjūčio 15 d. prasidėjo briedžių ir tauriųjų 
elnių patinų medžioklė. Šią dieną prasidėjo paukš-
čių medžioklės sezonas. Iki gruodžio 15 d. galima 
medžioti didžiąsias antis, rudagalves krykles, kly-
kuoles, kanadines bernikles iki lapkričio 30 d. – 
perkūno oželius ir slankas. Aplinkosaugininkai 
primena, kad medžiotojai ne tik turi teisę naudotis 
gyvūnijos ištekliais, bet ir privalo jais rūpintis.

Briedžių, tauriųjų elnių ir kitų elninių žvėrių 
gausėja. Apskaitų duomenimis, šiemet mūsų 
miškuose yra 887 briedžiais ir net 8484 tauriai-
siais elniais daugiau nei praėjusiais, nežiūrint to, 
kad praėjusį medžioklės sezoną buvo sumedžiota 
283 briedžiais ir 3424 elniais daugiau, lyginant su 
2020–2021 m. medžioklės sezonu.

Elninių žvėrių tankumas kai kuriuose Lietu-
vos regionuose jau yra per didelis. Ūkininkai ir 

miškų savininkai dėl to patiria nemažai nuostolių, 
todėl svarstoma galimybė, kad tokiais atvejais 
aplinkos ministro įgaliota institucija galėtų duo-
ti nurodymą medžioklės plotų naudotojams su-
reguliuoti medžiojamųjų gyvūnų gausą, kad ji 
neviršytų didžiausios leistinos elninių žvėrių tan-
kumo miškuose normos.

Prasidedant paukščių medžioklės sezonui, 
aplinkosaugininkai primena, kad pastarųjų popu-
liacijų būklė prastėja, todėl medžioti reiktų at-
sakingai ir saikingai. Apskaičiuota, kad ES dėl 
apsinuodijimo švino šaudmenimis per metus 
žūva daugiau kaip milijonas vandens paukščių. 
Atsižvelgiant į kenksmingą švino poveikį nuo šių 
metų medžioklės sezono jau draudžiama medžioti 
paukščius švininiais arba švino junginių turinčiais 
šratais, taip pat draudžiama medžioti kanopinius 
žvėris šratais ir grankulkėmis.

Lietuvos ornitologų draugijos duomenimis, 
kuoduotųjų ančių, perkūno oželių Lietuvoje perin-
čios populiacijos per paskutinius 10 metų sumažėjo 
10-20 proc. Stebimas nežymus klykuolių, laukių ir 
kai kurių kitų medžiojamųjų paukščių populiacijų 
mažėjimas šalyje.

Rugpjūčio 17-18 d. mokomojo seminaro metu 
VMT Miško sėklų ir sodmenų kokybės sky-
riaus specialistai pristatė paruoštas Sėklinės 
medžiagos derliaus vertinimo miško sėklinėse 
plantacijose rekomendacijas.  

Seminaras vyko Trakų regioninio padalinio 
Būdos girininkijos miško sėklinių plantacijų 
komplekse, kur buvusioje medelyno teritori-
joje įveistos paprastosios pušies, paprastosios 
eglės, mažalapės liepos, juodalksnio ir papras-
tojo ąžuolo plantacijos. Mokymus vedė sky-
riaus vedėja Jūratė Laukineitienė ir vyriausioji 
specialistė Milda Masiulytė.

Išklausyti informacijos ir praktiškai pasimo-
kyti šios metodikos taikymo realiai vertinant 
galimos paruošti sėklinės medžiagos kiekį bei 
sprendžiant paruoštas praktines užduotis susirin-
ko suinteresuoti miškininkai iš visų 26 regioninių 
padalinių ir kolegos iš VMT.

Pranešimas
Prarastą 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Raseinių regioninio padalinio 
valstybinio miškų pareigūno 

spaudą nr. 38/24 
laikyti negaliojančiu.
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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.

Rugpjūčio 18 d. aplinkos viceministras D. 
Augutis ir ministerijos specialistai nuotolinio 
susitikimo metu su Ukrainos ekologijos ir 
gamtos išteklių viceministrais R. Grechanyk, 
S. Vlasenko ir O. Krasnolutsky aptarė Lietuvos 
patirtį valstybinių miškų valdymo reformų sri-
tyje. Ukraina, remdamasi Lietuvos pavyzdžiu, 
planuoja sujungti miškų ūkius į vieną įmonę. 

Aplinkos ministerijos komanda susitikimo 
metu pasidalijo patirtimi, kaip prieš 5 metus 
Lietuvoje pradėtas reformuoti miškininkystės 
sektorius: 42 miškų urėdijos sujungtos į vieną 
valstybės įmonę – Valstybinių miškų urėdiją 
(VMU), kuri šiuo metu turi 26 regioninius pa-
dalinius. Įkūrus įmonę, miškininkystės funk-
cijos tapo labiau orientuotos į miškų auginimą, 
apsaugą ir priežiūrą. VMU pavyko optimi-
zuoti miškų ūkio struktūrą ir funkcijas, su-
jungti įvairias funkcijas į vieną valdymo centrą, 
išlaikyti miškininkystės specialistų komandą. 

Susitikime išanalizuota dabartinė situa-
cija ir sutarta, kad detalus reformos planas 
bus aptartas rugsėjo mėnesį vyksiančio ap-
linkos ministro S. Gentvilo ir įvairių sričių 
specialistų vizito į Ukrainą metu. 

Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių mi-
nistras Ruslanas Strilecas ir Lietuvos aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas susitarė dėl prak-
tinės Lietuvos pagalbos gerinant Ukrainos 
aplinkos būklę ir europinę integraciją. Lie-
tuva perduos Ukrainai didelio pravažumo 
automobilių miškininkams ir nacionalinių 
parkų darbuotojams bei kitos įrangos: 5 prieš-
gaisrinius automobilius, 25 automobilius, 2 
valtis, 300 ugniagesių aprangos komplektų. 

Rugpjūčio 26 d.  Akmenės LEZ apie tvarios 
statybos ir renovacijos gaminių vertę šalies 
ūkiui ir eksportui, gamybinių pajėgumų vys-
tymą, žaliavinės medienos tiekimo ir apskai-
tos skaidrinimo iššūkius diskutavo aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas, viceministrai 
Daiva Veličkaitė-Matusevičienė, Danas Au-
gutis, Akmenės r. meras Vitalijus Mitrofano-
vas, VMG grupės vienintelis akcininkas Sigitas 
Paulauskas, kompanijos vadovai, investuotojai, 
statybų ir investicijų specialistai.

Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė priėmė nutari-
mą, kuris numato medienos pramonės įmo-
nėms, pateikusioms ir pardavusioms gamybos 
liekanas per elektroninę medienos pardavimo 
sistemą, suteikti papildomą limitą žaliavinei 
medienai pirkti pusmetiniuose Valstybinių 
miškų urėdijos medienos aukcionuose.

Taip siekiama paskatinti verslą perdir-
bant medieną susidarančias liekanas siūlyti 

įsigyti visiems rinkos dalyviams lygiomis 
sąlygomis aukcionuose ir kartu didinti bio-
kuro žaliavos pasiūlą šalyje. Šiuo nutari-
mu VMU pavesta ypatingos skubos tvarka 
pradėti biokuro ruošą ir prekybą biokuru.

Urėdijai pavedama 2022–2024 m. gaminti 
ir parduoti biokurą energijos išteklių biržoje 
panaudojant iki 20 proc. per metus planuo-
jamo pagaminti malkinės medienos, plokščių 
medienos, popierrąsčių ir miško kirtimo lieka-
nų kiekio, iš viso apie 400 tūkst. ktm per metus. 
VMU iki šiol tiekdavo tik žaliavinę medieną ir 
tiesiogiai biokuro rinkoje nedalyvavo.

Biokuro rinkos dalyviai skundėsi, kad 
dalis pramonės įmonių medienos apdirbi-
mo liekanas parduoda tiesiogiai užsienio 
įmonėms, net nesiūlo šios produkcijos Lie-
tuvos biokuro gamintojams. Rinkos dalyvių 
skaičiavimais, pramonės liekanas išvežančios 
įmonės bendrai perdirba apie 1,5 mln. ktm 
medienos per metus, o galimų medienos 
perdirbimo liekanų susidaro apie 40 proc., t. 

y. apie 600 tūkst. ktm. Tai yra ženklus kiekis 
biokuro sektoriui, nes per metus Lietuvoje 
sunaudojama apie 4 mln. ktm biokuro.

Šios priemonės padės užtikrinti pakanka-
mą biokuro žaliavos pasiūlą 2022–2023 m. 
šildymo sezonui, nes iš Rusijos ir Baltarusijos 
dėl Europos Sąjungos joms įvestų sankcijų į 
Lietuvą nebegalima įvežti medienos produk-
tų. Į Lietuvą iš šių valstybių per metus būdavo 
įvežama apie 1,2 mln. tonų (apie 1,6 mln. ktm) 
smulkintos medienos produktų, kurie buvo 
naudojami ir kaip biokuras.

Vyriausybės pavedimu Aplinkos ministe-
rija rengia prekybos mediena reglamentavimo 
pakeitimus, kurie įteisins atvirų aukcionų (var-
žymosi dėl medienos įsigijimo realiu laiku) 
ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti 
taikymo principus, leisiančius efektyviau kon-
kuruoti įsigyjant medieną.

Pakeitimams parengti ir pasiruošti juos 
įgyvendinti reikia daugiau laiko, todėl atvi-
rus aukcionus planuojama pradėti 2023 m.
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Paskelbtas Valstybinių miškų urėdijos 
biuro architektūrinio konkurso laimėtojas

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) 
administracinio pastato Pylimų 
kaime, Vievio seniūnijoje, archi-

tektūrinio projekto konkursą laimėjo ir naująjį 
biurą projektuos architektų komanda AFTER 
PARTY ir Išora x Lozuraitytė studio for 
architecture. Planuojama, kad projektavimo 
darbai truks metus. 

„Džiaugiamės, kad urėdijos biuro archi-
tektūrinio projekto konkursas susilaukė di-
delio architektų dėmesio ir sulaukėme net 
12 projektų, kuriuos vertino profesionalių 
architektų komisija, – sakė VMU gene-
ralinis direktorius Valdas Kaubrė. Vieni 
pagrindinių uždavinių architektams buvo 
integruoti pastatą į gamtinę miškingą aplin-

ką, sukurti viešąsias bei edukacines erdves, 
kuriančias atvirumą visuomenei, biuro pa-
statui naudoti tik tvarias medžiagas, moder-
nias technologijas ir atsinaujinančios ener-
getikos sprendimus“. 

Pastatas turi tapti medinės statybos pa-
vyzdžiu Lietuvoje, jo konstrukcijoms turi 
būti naudojama tik mediena. 

Kaip teigė AFTER PARTY studijos 
įkūrėjai Giedrius Mamavičius ir Gabrielė 
Ubarevičiūtė, šiandieniniame klimato iššū-
kių kontekste VMU būstinės konkursas itin 
svarbus kaip pilotinis medinio visuomeninio 
pastato projektas, pradėsiantis tvarios atei-
ties architektūros etapą Lietuvoje. „Mūsų ko-
mandos pasiūlytas projektas siekia sukurti 

įvairialypę, betarpiškai su gamta susiliejančią, 
sveiką, socialinius ryšius skatinančią darbo 
aplinką ir tuo pačiu atskleisti medžio, kaip 
atsinaujinančios ir žmogui artimos medžiagos, 
grožį bei privalumus, kurie paskatintų platesnį 
tokių konstrukcijų naudojimą architektūroje“.

„Džiugu, kad be administracinio pasta-
to numatyta sukurti ir lankytojams atvirą 
erdvę su miško pažintiniu taku bei eduka-
ciniais elementais, lankytojų centrą, kuria-
me visuomenė galės susipažinti su urėdijos 
miškininkų veikla. Žmonės kasdien praktiškai 
galės susipažinti ir pajausti, koks yra kasdienis 
miškų urėdijos darbas“, – kalbėjo aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas. 

Administraciniame pastate, be darbo 
kabinetų, bus sukurtos neformaliojo bend-
ravimo erdvės, pasitarimų salės bei dengtos 
terasos. Į naują centrinę būstinę persikels 
visi centrinės administracijos darbuotojai, 
šiuo metu įsikūrę Vilniuje ir Kaune – iš viso 
apie 180 žmonių – ne tik miškininkai, bet ir 
bendrųjų kompetencijų specialistai.

Pasak VMU generalinio direktoriaus V. 
Kaubrės, po urėdijų reformos, kai į vieną įmonę 
buvo apjungtos 42 buvusios miškų urėdijos ir 
Miškotvarkos institutas, VMU prioritetą skyrė 
sukurti ir centralizuoti veiklos procesus, in-
vestavo į naują techniką bei darbo priemones. 

„Per 4 metus praėjome įvairių pokyčių 
laikotarpį, visi bendrai su komanda padėjome 
modernios ir efektyviai veikiančios įmonės VM

U
 a

rc
hy

vo
 n

uo
tr

au
ko

s



72022  rugpjūtis      

akTUalIjoS

pamatus, todėl investicijos į modernų biurą – nuoseklus mūsų 
įmonės žingsnis kuriant dar labiau telkiančią mus – miškininkus – 
darbo vietą, kuri atspindės miškininkystės tradicijas bei vertybes“, 
– pabrėžė urėdijos vadovas. Pasak V. Kaubrės, modernaus biuro 
išlaikymo kaštai mažės, įmonė, galėdama pasiūlyti darbą tvariame 
ir moderniame biure taps konkurencingesnė ir darbo rinkoje.

„VMU pastatų ir teritorijos ansamblis sukurtas siekiant sinergijos 
tarp viešų ir privačių erdvių bei išryškinti šios teritorijos esamas gam-
tines vertybes. Pabrėžiant progresyvios institucijos požiūrį į miško 
svarbą šiandien, pastatų architektūra projektuojama betarpiškame 
gamtiniame dialoge su esamu mišku ir esamais medžiais – siekiant 
lauko bei vidaus nuolatinio ryšio. Į mišką-parką įsiterpiantis VMU 
lankytojų paviljonas bei buvusio pamiškės sodo medžių alėjas apgau-
biantis administracinis pastatas sukurti dviem kompoziciniais princi-
pais – aplink mišką ir aplink miškas. Čia miško pažinimas persipynęs 
su medinės architektūros pažintimi“, – apie projektą pasakojo Išora x 
Lozuraitytė studijos įkūrėjai Ona Lozuraitytė ir Petras Išora. 

Planai įkurdinti VMU biurą Vievio seniūnijoje perėjo į įgyven-
dinimo etapą Vyriausybės nutarimu urėdijai perdavus Turto bankui 
priklausiusią ir nenaudojamą buvusią moksleivių stovyklą šalia Vie-
vio. Vertinant būstinės vietą buvo atsižvelgta ir į tai, jog VMU – vie-
na regioniškiausių Lietuvos įmonių, turinti 26 regioninius padali-
nius, todėl būstinė Vievyje šalia automagistralės Vilnius-Klaipėda ir 
kitų svarbių kelių susikirtimo taps patogesnė susisiekiant su regioni-
niais įmonės padaliniais. Jau dabar dalis Valstybinių miškų urėdijos 
darbuotojų į darbą Vilniuje kasdien važinėja iš Kauno, Alytaus. 

VMu inf.

Valstybinių miškų urėdija per I-ąjį 2022 metų pusmetį gavo 142,4 
mln. eurų pajamų, tai yra 60 proc. daugiau nei pernai per tą patį periodą, 
ir 17 proc. daugiau, nei planavo. Įmonė uždirbo 49,7 mln. eurų pelno 
prieš apmokestinimą ir 66,2 mln. Eur koreguoto grynojo pelno. Kore-
guotas pelnas apskaičiuojamas įvertinus įmonės atliekamus nekom-
pensuojamus specialiuosius valstybės įpareigojimus bei sumokėtus 
netipinius mokesčius.

VMU šį metų pusmetį yra ir antra pagal sumokėtus mokesčius, 
skaičiuojant be PVM ir akcizų, biudžetą papildžiusi iš viso 68,2 mln. 
Eur, o be PVM ir akcizų – 53,1 mln. Eur – tai yra 138 proc. daugiau nei 
prieš metus.

Įmonė 2022 metais planuoja gauti 238 mln. Eur pajamų ir uždirbti 
apie 83 mln. Eur koreguoto pelno. Finansiniams rezultatams įtakos turėjo 
didelė medienos paklausa šalies bei tarptautinėje rinkose, veiklos procesų 
efektyvinimas, atsiperkančios investicijos į pažangą bei atsinaujinimą, 
efektyvus sąnaudų valdymas ir viešųjų pirkimų centralizavimas.

„Medienos paklausa rinkoje I pusmetį išliko stabili ir urėdija 
sėkmingai užtikrino medienos tiekimą savo pirkėjams, įsigijusiems 
medieną aukcione.(...) Urėdija vis efektyviau veikia orientuodamasi į 
kokybišką bei pirkėjams tinkamiausią medienos sortimentavimą“, – 
sakė VMU vadovas Valdas Kaubrė.

Kalbant apie ateities prognozes medienos rinkai, pasak V. Kaubrės, 
medienos paklausa 2022 metų II pusmetį sumažėjo – tą parodė 
elektroninėje medienos pardavimų sistemoje (EMPS) įvykęs aukcionas 
pusmetinėms sutartims sudaryti. 

Šuoliais didėjant infliacijai, ekonomistams prognozuojant apie artė-
jantį sunkmetį, pasirodant signalams apie stojančią gamybą, reaguoja ir 
medienos sektorius – 2022 m. II pusmečio aukcione pusmetinėms sutar-
tims sudaryti liko neparduota apie 40 proc. spygliuočių pjautinųjų rąstų 
nuo pasiūlytų atitinkamų sortimentų kiekio. Nenupirktiems kiekiams jau 
paskelbti pakartotiniai medienos aukcionai.

VMU pardavimui pasiūlė 647,96 tūkst. ktm žaliavinės medienos ir 
174,46 tūkst. ktm miško kirtimo liekanų. Medienos pirkėjai 2022 m. II 
pusmečio aukcione pusmetinėms sutartims sudaryti įsigijo 88,3 proc. 
pasiūlytos žaliavinės medienos ir 97,3 proc. miško kirtimo liekanų. 
Aukcione parduotos žaliavinės medienos vidutinė svertinė kaina – 
96,13 Eur/ktm, miško kirtimo liekanų – 43,57 Eur/ktm.

Bendras medienos kainos pokytis, lyginant I ir II pusm. aukcionus, yra 
32 proc. Iš žaliavinės medienos, labiausiai – beveik dvigubai – pabrango 
popierrąsčiai. Brango ir pjautinieji rąstai – 21 proc., tarrasčiai – 19 proc. 
Apie 60 proc. brango ir miško kirtimų liekanų mediena. 

Apibendrinant 2022 m. II pusm. aukciono rezultatus, galima teigti, 
kad ypač paklausūs yra smulkinimui skirtos medienos sortimentai – 
popierrąsčiai, plokščių mediena, malkos. Nors šios medienos kainos 
padvigubėjo, buvo parduota beveik 90-100 proc. pasiūlyto kiekio. Kita si-
tuacija yra su pjautinųjų sortimentų pardavimais – nors jų kaina padidėjo 
21 proc., tačiau parduota tik 64 proc. siūlyto kiekio.

„Suprantame, kad šis šildymo sezonas dėl brangstančių kuro ir elektros 
kainų bus sudėtingas, todėl rinkai pasiūlysime stabilų 400 tūkst. kubinių 
metrų žaliavos, skirtos biokurui gaminti, kiekį. Ieškosime galimybių kiekius 
dar didinti“, – sakė V. Kaubrė. 

2022 metų II-ojo pusmečio aukcione dalyvavo 304 medienos pir-
kėjai: iš jų 184 aukcioną laimėjo ir įgijo teisę sudaryti sutartis.(...)

VMu inf.

Valstybinių miškų urėdijos 
pusmečio rezultatai
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Lietuvos valstybinių miškų 2022 m. 
I pusmečio sanitarinės būklės apžvalga
Kęstutis GriGaliūnas, Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Per pirmą šių metų pusmetį vabzdžių, 
ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių ir 
kitų veiksnių pažeidimų valstybi-

niuose miškuose iš viso užregistruota 5140 ha 
plote ir tai buvo panašus plotas kaip ir pernai 
tuo pačiu metu (2021 m. – 5539 ha). Miško 
sanitarinės apsaugos priemonės židiniuose 
atliktos 2402 ha plote.

Per pirmą pusmetį vabzdžių pažeidi-
mai užregistruoti 1630 ha plote (apie 32 
proc. nuo visų židinių ploto). Iš vabzdžių 
žalingiausias buvo žievėgraužis tipografas, 
kurio pažeidimai fiksuoti 1533 ha plote, sani-
tariniais miško kirtimais židiniuose iškirsta 
apie 140 tūkst. ktm medienos 1106 ha plote. 
Lyginant su 2021 metų pirmu pusmečiu, 
šių žievėgraužių židiniai išaugo daugiau nei 
6 kartus (2021 m. – 250 ha). Valstybinių 
miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose 
žievėgraužių mažinimo tikslais per pirmą 
pusmetį buvo išdėstytos 4278 feromoninės 
gaudyklės ir 3350 ktm vabzdžiagaudžių 
medžių/medienos. Valstybinės miškų tarny-
bos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus 
specialistų vykdomas žievėgraužio tipogra-
fo populiacijos stebėsena rodo, kad pirmos 

generacijos vystymosi metu skraidžiusių 
vabalų kiekis buvo ketvirtadaliu didesnis nei 
pernai, todėl būtina ir toliau aktyviai vykdyti 
šviežiai užpultų eglių aptikimą, iškirtimą ir 
šalinimą iš miško. 

Viršūninio žievėgraužio židiniai vals-
tybiniuose miškuose kol kas fiksuoti tik 7 
ha plote. Sanitariniai miško kirtimai atlikti 
6 ha plote, kuriame iškirsta apie 799 ktm 
medienos. Miško želdinius ir žėlinius, kaip 
ir įprasta, labiausiai niokojo pušiniai straub-
liukai – 47 ha plote. Priemonės apsaugoti 
medelius nuo pušinių straubliukų židiniuose 
atliktos 4 ha plote. Alksninukų nugraužti 
medynai fiksuoti 35 ha plote.

Medžių grybinės ligos registruotos 
749 ha plote (apie 15 proc. nuo visų židinių 
ploto). 91 ha židinių likviduoti atlikus sani-
tarinius miško kirtimus. Didžiausius ligų 
židinių plotus ir toliau tradiciškai sudaro 
chroniškos ligos: drebulinės pinties pažeisti 
medynai (319 ha) ir džiūstantys uosynai 
(270 ha). Šakninė pintainė spygliuočių me-
dynuose fiksuota 117 ha plote. Chroniškų 
ligų židinių po truputį mažėja ir antram 
pusmečiui lieka 625 ha plote. 

Žvėrys mišką pažeidė 1336 ha plote 
(apie 26 proc. nuo visų pažeidimų). Žvėrių 
pažeidimų fiksuota beveik dvigubai mažes-
niame plote nei 2021 metų pirmą pusmetį 
(2177 ha). Pagrindiniai žaladariai yra elni-
niai žvėrys (1310 ha): nukandžioti ūgliai 
želdiniuose ir žėliniuose užregistruoti 778 
ha plote, žievė jaunuolynuose nulaupyta 501 
ha plote, briedžiai viršūnes pušynuose laužė 
31 ha plote.

abiotinių veiksnių sukeltų pažeidimų 
per 2022 metų pirmą pusmetį užregistruota 
1425 ha plote ir tai sudarė 28 proc. visų židinių 
ploto. Daugiausia (88 proc.) šios kategorijos 
pažeidimų, sukėlė vėjas – įvairiu intensyvumu 
miškuose išlaužė ir išvertė medžius 1259 ha 
plote. Atlikus priemones padariniai likviduoti 

Žievegraužio tipografo nudžiovintas eglynas

Šakninės pinties vaisiakūnis Žievegraužio tipografo išgraužos
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Valstybiniuose miškuose užregistruotų pažeidimų plotas (ha) 2022 metų I pusmetį

Valstybinė miškų tarnyba atliko Lietuvos miškų valstybinę 
apskaitą 2022 m. sausio 1 dienos būklei. Jos duomenimis, miško 
žemės plotas Lietuvoje 2021 metais padidėjo 3 tūkstančiais hektarų 
iki 2205 tūkstančių hektarų. Tai reiškia, kad bendras Lietuvos 
miškingumas per 2021 metus padidėjo nuo 33,7 proc. iki 33,8 proc.

Medynų plotas padidėjo 2,0 tūkst. ha, t. y. kiek mažiau nei miško 
žemės plotas. Medynai užėmė 2063 tūkst. ha plotą. Eglynų plotas per 
metus padidėjo 2,1 tūkst. ha, o juodalksnynų – 1,3 tūkst. ha. Tuo tarpu 
beržynų plotas sumažėjo 1,2 tūkst. ha, o drebulynų – 0,9 tūkst. ha.

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, bendras stiebų 
tūris padidėjo 5,3 mln. m3 iki 572,0 mln. m3. Vidutinis visų medynų 
tūris padidėjo 2 ir 6 m³/ha iki 268 m3/ha, o brandžių medynų – 6 m³/
ha iki 355 m3/ha. Vidutinis metinis tūrio prieaugis sumažėjo nuo 20,0 
iki 19,8 mln. m3 .

Sklypinės miškų inventorizacijos duomenys atnaujinti užregist-
ravus 2021 m. Valstybinių miškų urėdijos Varėnos ir Druskininkų RP 
teritorijose atliktos inventorizacijos (103,9 tūkst. ha plote) duomenis. 
Įrašyta informacija apie po miškotvarkos darbų įvykdytus pagrindi-
nius kirtimus, miškų atkūrimą, nuosavybės pasikeitimus, naujų miškų 
registraciją miškų valstybės kadastre, miškų grupių pokyčius ir kita.

Valstybinei miškų apskaitai panaudoti Lietuvos Respublikos miškų 
valstybės kadastro ir nacionalinės miškų inventorizacijos duomenys.

1077 ha plote, kuriame pagaminta 43443 kietmetrių medienos. Sniegas 
pažeidė miškus 122 ha plote. Gaisrai fiksuoti 26 ha plote. Kiti abiotiniai 
veiksniai buvo mažai žalingi ir atskirai neviršijo 10 ha ploto.

Per pirmą 2022 metų pusmetį atlikta daug miškų sanitarinės 
būklės gerinimui skirtų profilaktinių darbų: iškabinti 8953 inki-
lai, išvalyti 6748 ankstesniais metais iškelti inkilai, aptverti 209 
skruzdėlynai, atrinkti ir pažymėti 868 uoksiniai medžiai, 45 ha 
želdinių/žėlinių plote įrengtos 38 stebyklos plėšriesiems paukščiams 
nutūpti ir kt. 

2022 metų antrajame pusmetyje sanitariniu požiūriu nepalan-
kiausia padėtis numatoma pusamžiuose ir vyresniuose eglynuose, 
kur laiku nebuvo sutvarkytos žalios eglių vėjavartos, vėjalaužos, 
sniegalaužos, neiškirsti pirmame pusmetyje susidarę žievėgraužio 
tipografo židiniai ar iš miško sandėlių neišvežta medžių liemenų 
pavojingų kenkėjų apnikta spygliuočių mediena.

Peržiemoję mėlynieji alksninukai

2022 m. II pusmečio prognozė

Atlikta 2021 metų 
miškų valstybinė apskaita

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus 
specialistai atliko augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams pri-
skirtų pavienių medžių ir jų grupių inventorizacijas Kauno Ąžuolyno 
parke, VDU botanikos sode ir T. Ivanausko Obelynės sodyboje. In-
ventorizacijų metu buvo nustatyti medžių taksaciniai rodikliai ir 
įvertinta sanitarinė būklė.

Kauno Ąžuolyno parke auga 15 nacionalinių genetinių išteklių 
statusą turintys paprastieji ąžuolai. Jų visų sanitarinė būklė gera.

VDU botanikos sode auga 11 nacionalinių genetinių išteklių statusą 
turintys pavieniai medžiai (paprastasis skroblas, dviskiautis ginkme-
dis, virgininis kadagys, japoninis ir sibirinis maumedžiai, gelsvažiedis 
tulpmedis, europinis kukmedis, vakarinė tuja, paprastasis skroblas) ir 6 
medžių grupės (europinio kėnio, japoninio puošmedžio, serbinės eglės, 
didžiosios tujos, paprastojo buko, kininės metasekvojos). Viena papras-
tosios eglės medžių grupė, dėl žievėgraužio tipografo padarytos žalos, 
žuvo. Taip pat nustatyta, kad viena vakarinė tuja buvo išversta vėjo.

T. Ivanausko Obelynės sodyboje auga 7 nacionalinių genetinių 
išteklių statusą turintys pavieniai medžiai (europinis kėnis, dvi-
skiautis ginkmedis, gelsvažiedis tulpmedis, amūrinis kamštenis, 
kapoklinis tujenis, kanadinė cūga) ir 3 medžių grupės (žirniavaisio 
puskiparisio, europinio kukmedžio ir didžiosios tujos). Dalis medžių 
sodinti paties prof. T. Ivanausko. Visų medžių būklė gera.

Ant medžių pakabintos kortelės informuojančios, kad medis yra 
priskirtas augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams.

VMt inf.

Patikrinta augalų nacionaliniams 
genetiniams ištekliams priskirtų 

medžių ir jų grupių būklė
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SuSitikimaS-diSkuSija 
Dubravos rezervatinėje apyrubėje
Dėl griežtai saugomų teritorijų plėtros. Medynų raida ūkininkaujamuose ir neūkininkaujamuose miškuose

Prof. Andrius kuliešis

Žaliosios politikos instituto direktoriaus Remigijaus Lapinsko 
iniciatyva liepos 28 d. Dubravos rezervatinėje apyrubėje įvyko 
susitikimas-diskusija. Susitikime dalyvavo Žaliosios politikos 

instituto vadovai, specialistai, Vilniaus universiteto doc. dr. Ričardas Sko-
rupskas, doc. dr. Filomena Kavoliūtė, VDU prof. Gediminas Brazaitis, 
VMT direktoriaus pavaduotojas dr. Albertas Kasperavičius, nacionalinės 
miškų inventorizacijos, sanitarinės miško apsaugos, miško genetinių 
išteklių skyrių vedantieji specialistai. Pagrindinė diskusijos tema „Dėl 
griežtai saugomų teritorijų plėtros, medynų raida ūkininkaujamuose 
ir neūkininkaujamuose miškuose“, siekiant balanso tarp miškų vaid-
mens sprendžiant klimato kaitos švelninimo uždavinius ir didinant 
biologinę įvairovę. Susitikimo dalyviai išklausė prof. Andriaus Kuliešio 
informaciją apie medynų raidą Dubravos miško ūkininkaujamuose ir 
neūkininkaujamuose objektuose, apžiūrėjo intensyviausiai nuo 1962 
m. stebimą 160 metų pušyną, aplankė buvusius našius medynus po jų 
žūties pakeistus lazdynynais, šermukšnynais, pasigrožėjo už rezervatinės 
apyrubės ribų Dubravos miškininkų atkurtais ir išpuoselėtais po 1992-
1996 m. eglynų žūties pušies, eglės, ąžuolo medynais.

Ūkininkaujamų ir neūkininkaujamų  miškų monitoringo 
dubravos miške formavimosi istorija
1. Dubravos miškas pagrindine Miškų instituto tyrimo baze 

tapo 1957 metais, kai šiuose miškuose buvo įsteigta miškų tyrimo 
stotis. Dubravos miškas yra daugybės eksperimentų, skirtų medynų 
atkūrimui, formavimui, našumo tyrimams, inventorizacijų tobuli-
nimui bei jų sistemų kūrimui, vieta.

2. Medynų formavimo, jų našumo tyrėjams buvo ypač patraukli 
šiaurės šiaurinė girios dalis, su ten esančia aukštapelke. Mineralinės 
augavietės, susiformavę ant priesmėlio dirvožemių su priemolio podir-
viu, sudarė pačias geriausias sąlygas aukšto našumo tvarių medynų for-
mavimuisi. Dabartinėje rezervatinės apyrubės teritorijoje tuo metu buvo 
įsteigta vienuolika pastovių tyrimo barelių, kuriuose įprastinė ūkinė 

veikla buvo draudžiama. Šis draudimas 1958 m. vykusios miškotvarkos 
metu bendru Dubravos miškų tyrimo stoties specialistų ir Miškų insti-
tuto mokslininkų sprendimu buvo išplėstas į visą būsimos rezervatinės 
apyrubės teritoriją (50, 51, 68 ir 69 kvartalų dalyse), iš viso – 120 ha plote, 
paliekant čia augančius medynus savaiminiam formavimuisi.

3. Veikiant stipriems vėjams ir sausrai 1992–1993 m. ši neūkinin-
kaujamo Dubravos miško dalis tapo intensyvaus kinivarpų plitimo į 
aplinkinius miškus židiniu. Teko spręsti, ar šalinti besiformuojančius 
židinius ir taip gelbėti aplinkinius miškus, ar tai teritorijai suteikti re-
zervato statusą ir organizuoti jame intensyvius stebėjimus. Siekiant 
neprarasti beveik keturių dešimtmečių savaiminio miško formavi-
mosi įdirbio, buvo pasirinktas antrasis kelias. 1994 metų gruodžio 30 
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu šiai teritorijai suteiktas 
rezervatinės apyrubės statusas. Vyriausybės nutarime pasakyta, jog „už 
rezervatinės apyrubės būklę atsako Dubravos eksperimentinė miškų 
urėdija, o Lietuvos miškų institutas vykdo mokslinius tyrimus ir rašo 
rezervatinės apyrubės metraštį“.

4. Miškų Institutas 1995–1996 m. inicijavo projektą, siekiant rezer-
vatinėje apyrubėje sukurti „gamtinių bendrijų stebėjimo sistemą, 
apimant ne tik medžius, bet ir visą kitą augaliją, gyvūniją, kenkėjus, 
ligas, dirvožemį, hidrologinį režimą ir kt.“. Realiai buvo įgyvendintas 
tik medynų stebėjimas – monitoringui buvo išskirti septyniasdešimt 
aštuoni 400 m2 ploto bareliai, išdėstyti sisteminiu būdu kas 125 m. 
Bareliai buvo matuoti 1996, 1998, 2001, 2011 ir 2016 metais.

5. Lietuvos nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) prototipui 
sukurti Dubravos miške 1976 metais buvo suformuotas ir iki šiol kas 
5 metai permatuojamas 188 pastovių apskaitos barelių tinklas. Prade-
dant 1976 metais, atlikti 9 matavimai (paskutinis – 2016 metais). Dubra-
vos miške gauti atrankinio matavimo rezultatai, kaip ir rezultatai, gauti 
NMI tinklo pagalba, visoje šalyje leidžia tobulinti tiek NMI metodiką, 
tiek patikimai įvertinti ūkininkavimo rezultatus.

6. 1962 m. rezervatinės apyrubės teritorijoje brandžiame pušyne dr. 
Juozo Butėno išskirtas ir iki šiol matuojamas pastovus tyrimo barelis. 

7. Tokiu būdu šiuo metu Dubravos miške turime tris atrankiniu 
metodu ar ištisinio matavimo pagalba stebimus atskirus objektus: visą 
ūkininkaujamą Dubravos mišką beveik 5 tūkst. ha plote (toliau – Dub-
ravos miškas), neūkininkaujamą jo dalį 120 ha ploto rezervatinėje 
apyrubėje (toliau neūkininkaujamas arba rezervatinis miškas) ir seniau-
siai, nuo 1962 m. stebimą medyną (toliau rezervatinės apyrubės pušynas).

Pagrindiniai rezultatai
1. Dubravos miško ūkininkaujamoje ir rezervainėje dalyse minera-

liniuose dirvožemiuose susiformavusios medynų augimo sąlygos yra 
gana panašios. Rezervatinės dalies augavietės pasižymi kiek aukštesniu 
našumo indeksu (HAB=31 m, DAB=42-43 cm), kai likusioje dalyje 
atitinkamai HAB=28 m, DAB =34-36 cm. Šie skirtumai nulemti rūšinės 
medynų sudėties: rezervatinėje apyrubėje vyrauja spygliuočių medynai. VM

T 
ar

ch
yv

o 
nu

ot
ra

uk
a



112022  rugpjūtis      

miškininkystė

2. Labai svarbus ir charakteringas ūkininkaujamų ir neūki-
ninkaujamų miškų rodiklis yra medynų amžius, jo kaita. Ūkinin-
kaujamų medynų Dubravos girioje vidutinis amžius per 4 dešimtmečius 
nepasikeitė, išliko artimas 54 metams, kai rezervatinės apyrubės me-
dynų amžius per 20 metų padidėjo 19 metų – nuo 74 iki 93, analogiškai 
nuo 1976 metų turėjo padidėti nuo 54 iki 93 metų.

3. Dubravos miške 1976–1991 m. buvo fiksuotas gana aukštas 10 
m3/ha metinis visų medynų vidutinis tūrio prieaugis, dėl 1992–1996 m. 
eglynų žūties nukritęs iki 7 m3/ha, vėliau buvo beatsistatąs, bet 2010 m. 
škvalas laikinai sutrikdė normalią šio miško ne tik eglynų, bet ir  pušynų 
bei beržynų tolimesnę raidą. Trumpalaikis (5 m. – 2006–2011 m. ar 10 m. 
– 1991–2000 m.) prieaugio perkirtimas, likviduojant stichinių reiškinių 
pasekmes, nepadarė esminės įtakos bendrai medynų našumo raidai.

4. Reguliariais pastovių apskaitos barelių matavimais Dubravos 
miške buvo nustatyta, kad pastaruosius 30 metų dažnai pasikarto-
jančios audros, sausros, kenkėjai lemia, jog miškininkų tikslingai pro-
jektuojamos ūkinės priemonės, kirtimai gali būti atliekami ne daugiau 
36 proc., o eglynuose – ne daugiau 21 proc. bendros kirtimų apimties, 
o visa kita tenka stichinių reiškinių padariniams likviduoti. Todėl kli-
mato kaitos akivaizdoje be galo yra svarbios miško ūkinės priemonės, 
kirtimų sistemos orientuotos į atskirų medynų ir ištisų miško masyvų 
tvarumo padidinimą.

5. Rezervatinėje apyrubėje augančių vyraujančių eglės medžių 
tūris per 20 metų dėl jos pažeidimų sumažėjo nuo 51 iki 39 proc., 
padidėjo pušies vyravimas nuo 29 iki 38 proc., stabiliai laikosi lapuočių 
dalis – apie 20 proc. 

6. Žuvusių per 20 metų rezervatinės apyrubės medžių tarpe vyrauja 
eglė (tūris sumažėjo nuo 80 iki 72 proc.) ir  pušis (tūris sumažėjo nuo 19 
iki 10 proc.). Tarp žuvusių medžių daugėja minkštųjų lapuočių medžių 
stiebų tūrio dalis (drebulės – nuo 1 iki 7, beržo – nuo 1 iki 6 proc.). 

7. Ženklų rezervatinėje apyrubėje augančių medynų tūrio prieaugį 
– vidutiniškai 10,6 m3/ha per metus visus 20 metų lydėjo ne mažiau in-
tensyvi medžių žūtis – 9,3 m3/ha. Medynuose buvo kaupiamas tik 1,3 
m3/ha per metus medžių stiebų tūris. 

8. Apyrubėje vyksta nepageidaujama ūkininkaujamuose miškuose 
medynų plotų kaita krūmynais, lazdynynais. Atrankinių matavimų 
duomenimis, kasmet prarandamas apie 1 proc. medynų plotas, kas, 
savo ruožtu, dar labiau pablogina prieaugio balansą.

9. Rezervatinės apyrubės pušynas 0,42 ha plote yra stebimas ilgiau-
siai – 58 metus, nuo 1962 m. (100 metų amžiaus) iki 2021 metų (158 
metų amžiaus). Tai tipingas dviardis labai aukšto našumo su antru 
eglės ardu pušynas. Augavietės našumo indeksai stebėjimo laikotar-
pyje HAB=30–32 m, DAB=39–45 cm didėjo. I ardo medyno skalsu-
mas sumažėjo nuo 1.12 iki 1.01, II ardo – nuo 0.24 iki 0.19. Tuo galima 
paaiškinti medžių skersmens augimo sąlygų pagerėjimą ir, atitinkamai, 
I ardo medyno indekso DAB padidėjimą.

10. Pirmo ardo, daugiausia pušies, medžių skaičius per 58 metus 
sumažėjo nuo 382 iki 218, t. y. 164 vnt./ha arba vidutiniškai kasmet 
barelyje žuvo vienas medis. Antro ardo medžių skaičius mažėjo 
nuo 382 iki 181 vnt./ha 2013 metais, t. y. daugiau nei dvigubai. 2021 
m. buvo nustatytas ženklus II ardo medžių įaugimas. Antras ardas 
pasipildė ąžuolo, liepos, kitų lapuočių medeliais – 2021 m. apmatuoti 
67 vnt./ha naujai įaugę medeliai.

11. Rezervatinės apyrubės pušyno rūšinė sudėtis per 6 dešimtmečius 
praktiškai nesikeitė: pirmame arde pastoviai vyrauja pušis, antrame – 
eglė. Pirmo ardo medžių stiebų tūris padidėjo nuo 654 iki 714, antro 
ardo – nuo 73 iki 79, t. y. iš viso 66 m3/ha. 

12. Bendras rezervatinės apyrubės pušyno našumas viršija 1500 m3/
ha. Iki 1962  metų užaugo 1044 m3/ha, 1962–2021 m. laikotarpiu me-
dyne užaugo 494 m3/ha. Žuvusių medžių (pagrindinai pušies) tūris (425 
m3/ha) per 1962–2021 metų laikotarpį nedaug nusileidžia prieaugiui. 
Medžių žūties intensyvumas apyrubės pušyne 1962–2021 metais yra ar-
timas medžių žūties intensyvumui visoje apyrubėje 1996–2016 metais. 
Apyrubės pušyne 1962–2021 metais buvo sukaupta tik 66 m3/ha medie-
nos, vidutiniškai 1,2 m3/ha per metus. Per 58 metus vidutiniškai kasmet 
pušyne priaugdavo po 8,5 m3/ha, t. y. ketvirtadaliu mažiau nei visoje 
apyrubėje, kas yra adekvatu šių objektų medynų amžiaus skirtumams. 
Tūrio prieaugis pušyne mažėja nuo 8,2 stebėjimo pradžioje iki 7,4 m3/ha 
per metus pabaigoje. Didžiausiu prieaugiu išsiskiria laikotarpis, sekęs po 
1992–1996 m. sausrų, audrų ir kinivarpų pažeidimų.

13. Rezervatinės apyrubės pušyno I ir II arduose 100 metų amžiuje 
(1962 m. spalis) buvo sukauptas 727 m3/ha medžių stiebų tūris, t. y. 
7,3 m3/ha vidutiniškai per metus. Per vėlesnius neūkininkaujamus 
58 metus buvo sukaupta tik 1,2 m3/ha, t. y. 6 kartus mažiau nei per 
pirmuosius 100 metų. Pirmojo šimtmečio metu sukauptas pušies ir 
eglės I ir II ardo medžių stiebų tūris sudarė 70 proc. bendro našumo 
(727/1044). Per kitus 58 metus sukauptas tūris sudarė tik 14 proc. 
(69/494), 86 proc. viso prieaugio prilygo žuvusių tuo laikotarpiu 
medžių stiebų tūriui. Tai leidžia daryti išvadą, kad pušyno auginimo 
efektyvumas su amžiumi ženkliai mažėja. 

Ryškus medienos kaupimo sumažėjimo pušyne veiksnys yra labai 
suintensyvėjusi, pradedant 120 metų amžiumi, medžių žūtis. Ūkiniu 
požiūriu, pušyno auginimas iki gamtinės brandos ar ilgiau našioje 
augavietėje nėra efektyvus, jau nekalbant apie vyresniame amžiuje 
išaugintos medienos kokybę. 

14. Biologinės įvairovės gausinimo požiūriu yra siekiama kuo 
didesnių negyvos medienos išteklių, tuo tarpu klimato kaitos 
švelninimo požiūriu – kuo didesnio medynų produktyvumo, t. y. 
kuo didesnės CO2 absorbcijos ir kuo saugesnio išaugintos medienos 
(tuo pačiu absorbuoto CO2) sandėliavimo. Kadangi didžioji dalis su-
kauptos anglies, irstant žuvusiai medienai, grįžta į atmosferą, labai 
svarbu  suderinti miškininkystei keliamus klimato kaitos švelninimo 
ir biologinės įvairovės gausinimo uždavinius. Rezervatinės apyrubės 
pušyne vykdomi žuvusių medžių medienos irimo stebėjimai nuo 
1987 metų leidžia įvertinti svarbius negyvos medienos dinamikos 
medyne parametrus.

15. Vieni iš svarbesnių medžio išlikimą medyne ar žuvusio medžio 
medienos suirimą lemiančių veiksnių yra medžių rūšis, jos užimama 
padėtis medyne, medžio skersmuo ir laikas, praėjęs po medžių žūties. 

Dubravos girioje
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Pušies augantys medžiai, plonesni nei 26 cm, 
iki 1999 m. peraugo į storesnių medžių grupę 
arba žuvo. Didžiausią augančių pušies medžių 
skaičių per visą stebėjimo laikotarpį išlaikė 38–
50 cm skersmens medžiai. Jų skaičius palaips-
niui nuo 2013 metų susilygino su storesnių 
nei 50 cm skersmens medžių skaičiumi. Visą 
1987–2021 m. laikotarpį augančių pušies 
medžių skaičius, didėjant amžiui, pastoviai 
mažėjo visuose storumo laipsniuose. 

16. Bendras žuvusių pušies medžių skai-
čius nuo 17 vnt. barelyje 1987 m. padidėjo 
iki 50 vnt. 2021 m. Maksimalus žuvusių 
pušies medžių skaičius yra stebimas tarp 
26,1–38 cm skersmens medžių. Tai rodo, jog 
žūvantys pušies medžiai yra vidutiniškai 12 
cm plonesni už pasiliekančius augti. 

17. Žuvusių pušies medžių skaičius tolygiai 
didėjo visuose storumo laipsniuose, didėjant 
medynų amžiui. Eglės medžių, tiek augančių, 
tiek žuvusių, skaičiaus pasiskirstymas pa-
gal skersmenis (pagal atvirkščios „J“ raidės 
pavidalą) yra tipiškas medžių skaičiaus pasi-
skirstymas įvairiaamžiuose medynuose, kuo 
ryškiai išsiskiria nuo pušies atitinkamo pasis-
kirstymo. Didžiausias eglės augančių ir žuvusių 
medžių skaičius stebimas iki 14 cm. Eglės, kaip 

ir pušies, tam tikro skersmens medžių skaičius, 
didėjant amžiui, keičiasi analogiškai – mažėja 
augančių ir daugėja žuvusių medžių skaičius.

18. Labiausiai pagal medžių skaičių yra 
pažeidžiami ploniausi, tiek pušies, tiek eglės 
medžiai. Ploniausių medžių mediena taip 
pat greičiausiai suyra. 34 metų laikotarpyje 
barelyje išliko 88 augantys pušies medžiai, 
žuvo 50 iš jų 4 pilnai suiro. 135 eglės medžiai 
barelyje stebėjimo laikotarpyje pasipildė iki 
181 įaugomis. Iš 181 medžio 98 žuvo, iš kurių 
43 pilnai suiro, liko augti 83 medžiai.

19. Žuvusi mediena 1987–2021 m. sudarė 
286 m3/ha, iš jos 193 m3/ha pušies medžių, 
tame skaičiuje 83 m3/ha suirusi, iš jos 9 m3/
ha suirę ištisi stiebai. Eglės žuvusi mediena 
sudarė 93, iš jos 62 m3/ha suirusi, iš jos 21 
m3/ha pilnai suirę ištisi stiebai.

20. Pušies, bei eglės žuvusių medžių me-
dienos suirimas priklauso nuo metų skaičiaus, 
praėjusio po medžių žūties. Sparčiau yra eglės 
stiebų, lėčiau pušies stiebų mediena, sparčiau 
plonesnių, lėčiau – storesnių ir ypač pušies 
medžių mediena. Stambių, ypač stovinčių 
pušies medžių medienos pilnas suirimas gali 
išsitęsti ne mažiau 50–70 metų. 14 proc. žuvusių 
eglės medžių iki 14 cm skersmens suyra per 

6–10 m., 90 proc. – per 16-20 metų po žūties, 43 
proc. 14-26 cm skersmens eglės medžių suyra 
per 16-20 metų. 33 proc. storesnių nei 26 cm 
eglės medžių suyra per 21-30 metų.

21. Ūkininkaujamų ir neūkininkaujamų 
Dubravos miško medynų 60 metų raidos 
analizė parodė, jog siekiant geriau panaudoti 
miškus klimato kaitai švelninti, privalome: 
didinti miškų produktyvumą, siekti tolygios 
medynų amžiaus klasių struktūros, didinti 
medynų tvarumą, formuoti tinkamos rūšinės 
sudėties ir tankumo medynus ankstyvame 
amžiuje, plėsti tyrimus, užtikrinančius ob-
jektyvią absorbuotos medžiuose anglies ap-
skaitą, objektyvų jo balanso sudarymą. 

22. Racionaliai, pagrįstai neūkininkaujamų 
miškų plotų plėtrai šiandien labiausiai trūksta 
duomenų apie prieš kelias dešimtis metų iš-
skirtas miškuose rezervatines teritorijas, juose 
sukauptas vertybes, jų būklę, pokyčius nuo jų 
išskyrimo pradžios. Galima pagrįstai teigti, 
jog dabar turimi  rezervatiniai miškai nėra pil-
nai išnaudojami, juose nėra reguliarios moni-
toringo sistemos, tam tikslui nėra skiriamas 
finansavimas, o turimi stebėjimų rezultatai 
nepateikiami visuomenei, miškininkams, at-
sakingiems už šių teritorijų priežiūrą ir apsaugą. 
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Tarptautiniai COST kursai Lietuvoje 
tema „Miškų genetinis monitoringas“
dr. dArius kAvAliAuskAs, dr. Rita VeRbylaitė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Miškų institute 2022 metų liepos 5-7 d. 
vyko tarptautiniai miškų genetinio moni-

toringo kursai. Šie kursai buvo finansuojami COST 
veiklos CA18201 ConservePlants (An integrated ap-
proach to conservation of threatened plants for the 
21st Century (https://www.conserveplants.eu/en/)) 
lėšomis, remiant Tarptautinei miškų tyrimų organ-
izacijas vienijančiai sąjungai IUFRO (International 
Union of Forest Research Organizations). COST 
(angl. European Cooperation in Science and Tech-
nology) yra Europos šalių iniciatyva, kuria nuo 1971 m. 
skatinamas mokslininkų bendradarbiavimas ir žinių 
mainai mokslo ir technologijų srityse, kuriant tarptau-
tinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas. Šiuo 
metu COST veiklose dalyvauja 42 valstybės, tarp jų ir 
Lietuva. Vykdant COST veiklą finansuojamos įvairios 
bendradarbiavimo formos: seminarų, konferencijų, 
mokymų, trumpalaikių stažuočių organizavimas, da-
lyvavimas konferencijose ir kt. Šiuo metu Europoje yra 
vykdoma daugiau kaip 250 COST veiklų.

COST veiklos „ConservePlants“ (CA18201) pa-
grindinis tikslas – atkreipti dėmesį į augalų apsaugos 
iššūkius Europoje bei pagerinti augalų apsaugos si-
tuaciją, suburiant mokslininkus ir kitas suinteresuotas 
šalis, kurios užsiima augalų apsauga, taksonomija, augalų 
genetika, fiziologija, reprodukcija ir biologinės įvairovės 
išsaugojimu. Taigi COST kursuose Lietuvoje, kurie vyko 
kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, paskaitas skaitė prof. 
Filippos Aravanopoulos iš Salonikų Aristotelio uni-
versiteto (Graikija), prof. Om Rajora iš Naujojo Bruns-
viko universiteto (Kanada), prof. Darius Danusevičius 
iš Vytauto Didžiojo universiteto (Lietuva), dr. Darius 
Kavaliauskas iš Bavarijos Miškų genetikos tarnybos 
(Vokietija). Kursuose iš viso dalyvavo per 30 dalyvių 
iš 12 šalių (Albanijos, Estijos, Prancūzijos, Graikijos, 
Izraelio, Italijos, Šiaurės Makedonijos, Serbijos, Ispani-
jos, Nyderlandų, Turkijos ir Lietuvos), o nuotoliniu būdu 
dalyvavo dar 10 dalyvių iš Ukrainos, Etiopijos, Ispanijos, 
Bosnijos ir Hercegovinos, Turkijos, Serbijos, Šveicarijos, 
Vokietijos ir Lietuvos.

COST kursai prasidėjo šių metų liepos 5 d. Visus 
dalyvius pasveikino LAMMC direktorius dr. Gin-
taras Brazauskas bei COST ConservePlants veiklos 
vadovė dr. Živa Fiser iš Slovėnijos. Per keturias COST 
kursų dienas dalyviai išklausė įvairias paskaitas. 

Prof. Filippos Aravanopoulos pristatė miškų gene-
tinio monitoringo koncepciją, pagrindinius populiacijų 

genetikos principus ir jų taikymą miškų 
genetiniam monitoringui bei genetinius 
rodiklius ir indikatorius, naudojamus at-
liekant miškų genetinį monitoringą. 

Prof. Darius Danusevičius pasakojo 
dalyviams apie medynų erdvinę struktūrą 
ir kaip ji veikia miškų genetinę įvairovę bei 
pristatė pirmuosius rezultatus iš miškų 
genetinio monitoringo tyrimų Lietuvoje. 

Prof. Om Rajora skaitė paskaitas apie 
miškininkavimą, kaip atliekami medynų 
formavimo darbai veikia miškų genetinę 
įvairovę ir genetinę erdvinę struktūrą me-
dynuose. Pateikė pavyzdžių, kaip mole-
kuliniai/genominiai tyrimų metodai gali 
būti pritaikomi miškų genetinio monito-
ringo vykdymui. 

Dr. Darius Kavaliauskas supažindino 
dalyvius su miškų genetinio monitoringo 
vystymusi ir dabartine situacija Vokietijo-
je, papasakojo apie miškų genetinio moni-
toringo plotų pasirinkimą ir įsteigimą. 

Viena kursų diena buvo skirta išvykai 
į Dzirmiškio sėklinį medyną, esantį Vidz-
girio botaniniame draustinyje, kuriame 
dalyviai lauko sąlygomis pritaikė paskaitų 
metu gautas žinias ir pabandė įsteigti 

ąžuolo genetinio monitoringo barelį. 
Dalyviai aplankė Degsnės maumedyną, 
kuriame Lietuvos valstybinės miškų tar-
nybos specialistai papasakojo apie miš-
kininkavimo specifiką jame, vėliau da-
lyviai diskutavo apie miškų kartų kaitą ir 
miškininkavimo ypatumus Lietuvoje.

Kursų dalyvių gausa ir jų susidomė-
jimas labai aiškiai parodė miškų genetinio 
monitoringo svarbą ir aktualumą šių dienų 
klimato kaitos kontekste. Miškų genetinio 
monitoringo progresas Europoje ir už jos 
ribų suteikia pagrindą toliau vystyti ge-
netinio monitoringo tinklą, įtraukiant ne 
tik naujus miškų plotus, bet ir medžių rū-
šis į genetinio monitoringo tinklą. 

Mūsų šalies Aplinkos ministerija fi-
nansavo miškų genetinio monitoringo 
metodikos parengimą, kurio metu buvo 
įsteigtas genetinio monitoringo tinklas 
keturioms medžių rūšims (paprastajai pu-
šiai, paprastajai eglei, paprastajam ąžuolui 
ir karpotajam beržui). Atlikti darbai yra 
labai svarbūs Lietuvos miškams ir reika-
lauja tęstinumo, įtraukiant naujas medžių 
rūšis ir tęsiant pradėtus miškų genetinio 
monitoringo darbus.

Miško genetinio monitoringo 
kursų dalyviai Vidzgirio 
botaniniame draustinyje
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vytAutAs ribikAuskAs, Miškininkų senjorų klubas „Giriūnai“                         

Klubas įkurtas 2014 m., tikintis, 
kad miškų mokslo senjorų per 
ilgus veiklos metus sukauptos 

žinios miškininkystės srityje bus naudingos 
šiuo metu Lietuvos miškuose triūsiančiai 
miškininkų kartai, visiems Lietuvos miškų 
sektoriuje vykstantiems procesams. Klubo 
narių tikslas siekti, kad nenutrūktų ryšys 
tarp didelę patirtį sukaupusios senosios ir 
dabar miškuose šeimininkaujančios naujo-
sios miškininkų kartos. To siekti galima dis-
kutuojant miško politikos, mokslo, studijų 
ir ūkininkavimo miškuose klausimais, tei-
kiant pasiūlymus ir pastabas Lietuvos Res-
publikos Seimui bei Vyriausybei, Aplinkos 
ministerijai ir kitoms miškų institucijoms 
įvairiais teisės aktų bei norminių dokumentų 
keitimo ir tobulinimo klausimais; patariant 
LAMMC Miškų institutui, VDU ŽŪA Miškų 
ir ekologijos fakultetui bei Kauno Miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijai aktualiais moks-
lo ir studijų klausimais. Klubo nariai palaiko 
glaudžius ryšius su Valstybine miškų urėdija 
bei jos regioniniais padaliniais, teikia joms 
konsultacijas rūpimais klausimais. Klubas 
organizuoja pažintines išvykas į įvairius 

Valstybinės miškų urėdijos regioninių pa-
dalinių objektus, dalyvauja įvairiuose miš-
kininkų renginiuose, telkia miškininkus svar-
biems aktualiems darbams atlikti.

Šiuo metu klube yra 18 narių, dirbusių 
bei dirbančių miškų mokslo, mokymo ir 
gamybos srityse. Klubo nariai aktyviai daly-
vauja Lietuvos miškininkų sąjungos, įvairių 
komisijų bei renginių veikloje. Savo veiklos 
laikotarpiu svarstė įvairių teisės aktų pro-
jektus ir teikė  pasiūlymus, juos tobulinant, 
rūpinosi ir rūpinasi miškų ir miškininkų 
paveldo klausimais, dalyvauja rengiant lei-
dinius miškininkystės kausimais. „Giriūnų“ 
klubas įeina į Miškininkų sąjungos sudėtį.

Šių metų liepą, atsistatydinus nuo pat 
įkūrimo klubui vadovavusiam prof. habil. 
dr. Stasiui Karazijai, nauju klubo prezidentu 
išrinktas dr. Vidmantas Verbyla. Kažkiek 
pakeisti ir klubo įstatai: iš klubo pavadini-
mo iškrito žodis „mokslo“, tad prasiplėtė 
galinčių tapti klubo nariais ratas. Pagal nau-
jus įstatus „Giriūnų“ klubo nariais gali būti 
pensijinio amžiaus sulaukę, dar dirbantys ar 
jau nedirbantys ne tik miškų mokslo atsto-
vai, bet ir miškininkai praktikai. 

Klubo narių ekskursija 
į VdU Botanikos sodą
Naujasis „Giriūnų“ klubo prezidentas dr. 

Vidmantas Verbyla liepos 19 d. organizavo 
ekskursiją į VDU Botanikos sodą Kaune. Iš-
vykoje dalyvavo 9 klubo nariai. Daugelis iš jų 
Botanikos sode buvo apsilankę tik prieš daug 
metų, tad rūpėjo pamatyti pasikeitimus. O 
jų tikrai esama – gerai prižiūrimose sodo 
augalų kolekcijose pagausėjo eksponatų ir 
sumedėjusių, ir žolinių augalų grupėse. 
Miškininkams, žinoma, labiausiai rūpėjo 
apžiūrėti sumedėjusių augalų kolekcijas, tad 
ekskursijos gidė mus ir vedė prie medžių ir 
krūmų grupių. 

Išvykos dalyvius ypač domino retieji Lie-
tuvoje negausiai auginami arba augantys tik 
botanikos sode medžiai: dviskiautis gink-
medis (Ginkgo biloba L.), kininė metasek-
voja (Metasequoia glyptostroboides Hu., 
Cheng.), japoninis puošmedis (Cercidiphyl-
lum japonicum Sieb., Zucc.), gelsvažiedis 
tulpmedis (Lirodendron tulipifera L.), val-
gomasis kaštainis (Castanea sativa Mill.), 
katalpa spec. (Catalpa Scop.) ir kt. Tulp-
medžiai ant žemutinių šakų ir katalpos dar 
puošėsi žiedais.

Stebino atvirame grunte auginami ba-
nanai, araukarija ir kt. šiltųjų kraštų augalai.

Pomologijos (sodo augalų) skyriuje
Vis dėlto klubo nariams labiausiai rū-

pėjo detaliau susipažinti su sodo augalų 
skyriaus veikla, kur dirba vyresn. mokslo 
darbuotojas prof. dr. Remigijus Daubaras 
ir mokslo darbuotoja dr. Laima Česonienė. 
Abu šie mokslininkai savo veiklą miško 
uoginių augalų tyrimo srityje yra pradėję 
vykdyti Lietuvos miškų institute dr. Danutės 
Budriūnienės grupėje. Perėję dirbti į VDU 
Botanikos sodą miškų institute pradėtą 
darbą jie sėkmingai tęsia toliau. Abu šie 
mokslininkai „Giriūnų“ klubo narius detaliai 
supažindino su botanikos sodo pomologijos 
skyriaus veikla.

Botanikos sode netradicinių uoginių 
augalų tyrimo grupė buvo įkurta 1992 m., 
iš Miškų instituto į sodą perėjus dirbti 

Klubo „Giriūnai“ miškininkai senjorai 
lankėsi Kauno Botanikos sode
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dr. Danutei Budriūnienei. Pradėta nuo vaccinium genties augalų 
selekcinių tyrimų. Vėliau pomologijos skyrius plėtėsi ir dabar čia 
yra daugelio sodo augalų rūšių kolekcijos. Jose auginamos ir tiria-
mos paprastosios ir stambiauogės spanguolės, bruknės, katuogės, 
sodinės šilauogės, paprastieji putinai, margalapės ir smailialapės 
aktinidijos, o taip pat mažesnėmis apimtimis – paprastieji lazdynai, 
šiaurinės bei paprastosios avietės, gervuogės, geltonžiedės sedulos, 
valgomieji sausmedžiai, retai Lietuvoje sutinkami gausiažiedžiai 
žilakrūmiai,  ožerškiai ir kt.  Dabar visą vasarą šiose kolekcijose noks-
ta įvairiausios uogos, o sodo lankytojai čia gali susipažinti su nau-
jausiomis sodo augalų veislėmis, atkeliavusiomis iš JAV, Vokietijos, 
Lenkijos, Švedijos ir kitų  pasaulio valstybių.

aktinidijų (Actinidia Lindl.) kolekcijoje vyrauja margalapės 
aktinidijos veislės ir klonai. Kartu su smailialape ir kitomis rūšimis 
aktinidijų kolekcijoje auginama beveik 80 veislių ir klonų krūmai.  
Kiekvieną vasarą džiugina žaismingas lapų margumynas ir labai 
skanios ir turtingos vitaminu C uogos. Aktinidijų kolekcijai yra su-
teiktas Nacionalinės kolekcijos statusas. 

šilauogių kolekcija. Kita nemažiau įdomi ir vertinga yra sodinių 
šilauogių kolekcija, didžiausia visame Pabaltijyje. Šioje kolekcijoje su-
kaupta apie 70 veislių ir klonų. Yra išvestos dvi lietuviškos šilauogių 
veislės. Vienai jų suteiktas netradicinių uoginių augalų kolekcijų 
steigimo pradininkės Danutės Budriūnienės atminimui „Danutės“ 
pavadinimas, kita gavo „Fredos“ pavadinimą pagal vietovardį, kur yra 
įsikūręs botanikos sodas. Aktinidijų šakos aplimpa didelių, skanių, 
mėlynų uogų kekėmis pačiame vasaros įkarštyje, o kai kurios veislės 
uogas nokina iki rudens. Šioje kolekcijoje ir neprašyti smaguriai apsi-
lanko: žiemą ir ankstyvą pavasarį šakeles graužia stirnos bei kiškiai, o 
vasarą strazdai ir kiti uogalesiai paukščiai uogeles raško. 

Paprastųjų spanguolių kolekcija. Paprastosios spanguolės 
(Vaccinium oxycoccos L.) kolekcija – vienintelė tokia kolekcija Lietu-
voje, joje saugoma apie 120 klonų, 1995–2007 m. surinktų Čepkelių, 
Žuvinto, Kamanų rezervatuose bei kitose natūraliose Lietuvos aukš-
tapelkėse. Tai genetinė medžiaga būsimų veislių selekcijai. Kolekcijai 
suteiktas Nacionalinės kolekcijos statusas. 

stambiauogių spanguolių kolekcija. Joje saugoma apie 50 
veislių ir klonų. Stambiauogių spanguolių (V. macrocarpon Aiton) 
kolekcijoje vertinamas biologinis ir ūkinis veislių produktyvumas, tiria-
ma genetinė įvairovė. Ilgamečių tyrimų pasekoje yra atrinktos pers-
pektyviausios veislės auginimui pramoninėse plantacijose Lietuvoje. 

Rudeniop žaliuose pataluose žvilga ir traukia akį raudonos papras-
tosios ir stambiauogės spanguolių uogos. Auginsime spanguoles savo 
soduose, ir nebereiks eiti į pelkę spanguoliauti, juo labiau, kad pagrin-
diniai spanguolių augynai Lietuvoje paskelbti rezervatais...

Bruknių kolekcijoje auginama apie 30 veislių ir klonų pavyz-
džių augalai. Yra bruknių baltomis uogomis.

Paprastųjų putinų kolekcija. Už spanguolyno prasideda kita, 
taip pat labai vertingų savo vaisių biochemine sudėtimi augalų kolek-
cija. Tai paprastojo putino (Viburnum opulus L.) kolekcija, kuri yra 
dekoratyvi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Putinai įdomūs 
ir tuo, kad vaistinėmis savybėmis pasižymi ne tik vaisiai, bet ir žievė 
bei žiedai. Tai jauniausia pomologinio skyriaus kolekcija, įkurta 1997 
m. Kolekcijoje sukaupta daugiau kaip 20 veislių ir klonų. Tačiau kolek-
cija sparčiai plečiama, nes vis daugiau gyventojų susidomi vertingo-
mis putino uogomis.

Pomologijos mokslo sektoriaus mokslininkai vykdo įvairius fun-
damentinius ir mokslinius taikomuosius tyrimus, ruošia auginimo ir 

uogų panaudojimo rekomendacijas, organizuoja seminarus, bendra-
darbiauja su užsienio ir Lietuvos mokslo institucijų mokslininkais bei 
ūkininkais. Tyrimuose naudojami klasikiniai sodo augalų vertinimo 
metodai ir naujausi genetiniai molekulinės biologijos, biocheminių 
tyrimų metodai.

Po  išsamaus skyriaus veiklos pristatymo Sodo augalų skyriaus 
mokslininkai Laima ir Remigijus „Giriūnų“ klubo senjorams suruošė 
įvairių veislių šilauogių, valgomojo sausmedžio, juodųjų serbentų bei 
mums neragauto gausiažiedžio žilakrūmio uogų degustaciją. Pripa-
žinome, kad visos tos uogos buvo skanios...

su privačių žemių savininkais dirbti lengviau
Pomologijos mokslo sektoriaus mokslininkai netradicinių uoginių 

augalų tyrimus atlieka ne tik botanikos sodo kolekcijose, bet kartu su 
valstybiniais miškininkais bei privačių žemių savininkais vykdo ir 
ES fondų remiamus projektus, įruošiant eksperimentines šių augalų 
plantacijas. Uoginių augalų tyrinėtojai bendradarbiavo ir su Dubra-
vos miškų tyrimo stoties, o vėliau miškų urėdijos miškininkais. Dar 
sovietmečiu, kai Dubravos MTS buvo pavaldi Maskvai ir per Miškų 
institutą finansuojama iš TSRS valstybinio miškų ūkio komiteto (Gos-
leschoz SSSR), konsultuojant netradicinių uoginių augalų tyrimo 
pradininkei Miškų instituto mokslininkei dr. Danutei Budriūnienei, 
stambiavaisių spanguolių eksperimentinė plantacija buvo įkurta Dub-
ravos girioje. Atlikti grandioziniai darbai: plantacijos plote iškasti 
vandens kanalai, įruošta vandens lygio  reguliavimo sistema, kad span-
guolyną būtų galima užtvindyti ir vėl nuleisti vandenį. 

Kitoje girios vietoje smėlėtoje aikštėje buvo atliekami bandymai 
su bruknėmis, meškauogėmis ir kt. uoginiais augalais. Tačiau sutrikus 
finansavimui, bandymai baigėsi, ir greitai spanguolių ir bruknių 
eksperimentinių plantacijų plotai užaugo mišku. Beje, panašiai nu-
tiko ir su bandymais aklimatizuoti fazanus bei, auginant nelaisvėje, 
priveisti pilkųjų zuikių. 

Palyginus neseniai Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų 
urėdijos medelyne, konsultuojant VDU Botanikos sodo mokslininkui 
prof. dr. Remigijui Daubarui, įveista eksperimentinė spanguolių plan-
tacija dar beržais neapaugo... Pasak prof. R. Daubaro, ES fondų remia-
mus projektus geriau sekasi vykdyti, bendradarbiaujant su privačių 
žemių savininkais. Jie už ES lėšas įveistus uogynus, pasibaigus projektų 
vykdymo terminams, toliau tvarkingai prižiūri ir džiaugiasi gaunamu 
derliumi. Valstybinių miškininkų darbų pobūdis kitoks ir uoginių 
kultūrų plantacijoms, kai baigiasi ES finansavimas, dėmesio pritrūksta. 
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Arionai graužia grybus
dr. banGa GRiGaliūnaitė, dr. DaiVa buRokienė, dr. AntAnAs MAtelis
Gamtos tyrimų centro botanikos institutas, augalų patologijos laboratorija

Graužiama didžioji langermanija          Graužiama pūvanti mediena
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Jaunikliai maitinasi negyvu suaugėliuPoravimasis

Sugraužta didžioji langermanija

Dorojamas gentainis

šliužai – pilvakojai moliuskai (Gast-
ropoda) neturintys kriauklės. Pasaulyje 
priskaičiuojama dešimtys tūkstančių rūšių, 
Lietuvoje yra trys šeimos: šliuziniai (Li-
macidae), dirvašliužiniai (Agriolimaci-
dae) ir plikšliužiniai (Arionidae). Iš pas-
tarosios šeimos vienintelėje arionų (Arion 
g.) žinomos 8 rūšys: didysis arionas, arba 
juodasis (Arion ater), rudasis (A. rufus), 
luzitaninis (A. lusitanicus,  A. vulgaris), 
juosvataškis (A. circumscriptus), tamsu-
sis (A. distinctus), juosvadryžis (A. fas-
ciatus), kislusis (A. fuscus), miškinis (A. 
silvaticus), iš kurių prieš 14 metų atsiradęs ir 
plačiausiai išplitęs luzitaninis arionas. 

Luzitaninis arionas (A. lusitani-
cus) yra įvairių spalvų, dažniausiai rausvas, 
rusvai oranžinis arba pilkšvas, juosvas, gal-
voje čiuptuvėliai ir akys. Šis šliužas laikomas 
agresyvia invazine rūšimi, nes kelia grėsmę 
vietinių moliuskų įvairovei, žemės ūkiui, gali 
pernešti augalų ligų sukėlėjus. Kenkėjas iš 
Ispanijos išplito importuojant augalus vazo-
nuose, kurių žemėje jau buvo jo kiaušinėliai 
ar net jaunikliai. Arionai greit adaptavosi 
prie mūsų klimato sąlygų, nes čia pakanka-

mai drėgmės ir gausu augalų pamiškėse, upių 
pakrantėse, pievose, parkuose, draustiniuo-
se, soduose. Luzitaninis arionas atspares-
nis žemesnėms temperatūroms bei sausrai 
negu kiti šliužai, pasižymi dideliu vislumu, 
išskiria daug gleivių, ypač jį pajudinus, todėl 
jų nemėgsta daugelis plėšrūnų. Natūraliais 
priešais gali būti barsukai, šernai, ežiai, juo-
dieji strazdai, juos noriai lesa antys.

Suaugėliai arionai tai ir patinas ir patelė 
viename gyvūne. Poravimosi metu abu šliu-
žai funkcionuoja kaip patinai, o kai pradeda 
formuotis kiaušinėliai jie tampa patelėmis. 
Šliužai, padėję baltus, rutuliškus kiaušinėlius 
po lapais ant žemės ar komposte, nugaišta, o 
kartais kai kurie išgyvena iki pavasario (pvz., 
giliame bulvių rūsyje). Nustatyta, kad vienas 
šliužas padeda iki 400 kiaušinėlių, kurie vys-
tosi 3,5–5 savaites. Kiaušinėliai ir jaunikliai 
puikiai peržiemoja, pavasarį greit vystosi, ak-
tyviausi būna sutemus ir rytais, per lietų, o 
dieną slepiasi drėgnesnėse vietose.

Labiausiai arionai plinta vasarą, graužia 
viską kas pasitaiko jų kelyje net ir irstančią 
medieną, žuvusius savus gentainius, nuo lie-
taus išplautus sliekus, žuvusias sraiges, augalus, 

maisto atliekas, nuokritas, išmatas bei savus 
gentainius, ypač minkštas, sodrias organines 
medžiagas, kaip jaunų grybų. Be to grybus 
puola ir vabzdžiai, kurių priskaičiuojama 100 
rūšių, bet jie nemėgsta kukurdvelkių, užtat jų 
sodrią minkštą tramą mėgsta arionai. 

Rugpjūtį, pievoje aptiktas ilgasis kukur-
dvelkis (Calvatia excipuliformis) bei gausi 
didžiosios langermanijos (Langerman-
nia gigantea) šeima nugraužta juosvųjų 
arionų. Nuo birželio pradžios iki rugpjūčio 
luzitaniniai arionai graužė valgomąją gel-
tonpintę (Laetiporus sulphuerus) au-
gančią ant ąžuolo, vėliau jauną plokščiąjį 
blizgutį Ganoderma lipsiense), dirvinį 

Luzitaninis arionas
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Apgraužtas dirvinis pievagrybis Graužiamas jaunas plokščiasis blizgutis

pievagrybį (Agaricus arvensis). Jie maiti-
nosi ir ąžuolo irstančiu žiauberiu.

Natūraliose buveinėse kontroliuoti luzi-
taninius arionus labai sudėtinga. Išbarstyti 
nuodai (moliuskicidai) sunaikina visų rūšių 
šliužus, jie pavojingi žmonėms, paukščiams, 
gyvuliams. Daržuose šliužams privilioti 
kaip masalas naudojamas alus, sodinamos 
tagetės, atšliaužusieji surenkami ir sumeta-
mi į sūrų vandenį, gaišenos tinka kompostui. 
Šiuo metu kiekvienas augalų augintojas turi 
savus arionų naikinimo metodus.

Apgraužtas ilgasis kukurdvelkis

Graužiamas ąžuolo žiauberis Dorojama cukinija

Jaunikliai graužia moliūgą lapkritį Jaunikliai lenda po lapais žiemoti
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Docentas ALGIRDAS NAVASAITIS gimė 1932 m. balandžio 
27 d. Kaune mokytojos ir agronomo (miškininko) šeimoje. 1950 m. 
baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lie-
tuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, kurį sėkmingai 
baigė 1955 m. Po studijų A. Navasaitis buvo paskirtas į prof. Tado 
Ivanausko vadovaujamą akademijos Miškininkystės katedrą, kurioje 
iki 2003 m. ėjo įvairias pareigas – nuo vyr. laboranto iki docento. 1963 
m. apgynė biologijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją, 
1965 m. jam suteiktas docento pedagoginis vardas. 1967–1977 m. jis 
ėjo Miškininkystės katedros vedėjo pareigas. Miškų ūkio fakultete 
skirtingais metais A. Navasaitis dėstė dendrologijos, miško žvėrių 
ir paukščių biologijos dalykus, Agronomijos fakulteto studentams 
dėstė miškininkystės pagrindų, o visų LŽŪA fakultetų studentams – 
ekologijos ir gamtos apsaugos kursus.

Doc. A. Navasaitis (greta prof. T. Ivanausko ir kt.) pelnytai gali 
būti laikomas gamtos apsaugos pradininku Lietuvoje. Pasibaigus Ant-
rajam pasauliniam karui, pažangūs senosios inteligentijos likučiai su 
nuostabiu įžvalgumu ir tam tikru atsargumu bandė gaivinti gamto-

saugines idėjas. Ryškiausiai čia pasireiškė prof. T. Ivanausko iniciaty-
vos. Jo idėjos buvo skleidžiamos susitikimuose su moksleiviais ir stu-
dentija, atgaivintos paukščių sutikimo ir medelių sodinimo šventės. 
Šiuose renginiuose dalyvaudavo ir būsimasis docentas A. Navasaitis.

Oficialiai Gamtos apsaugos draugija įsteigta Kaune 1959 m. rudenį. 
Prie jos kūrimo aktyviai prisidėjo Žemės ūkio akademijos atstovai. 
Gamtos apsaugos draugijos steigiamoji konferencija įvyko 1960 m. 
lapkričio 22 d. Pirmuoju pirmininku išrinktas Botanikos instituto di-
rektorius dr. Karolis Jankevičius. Draugijos veikla ypač suaktyvėjo, kai 
draugijos etatiniu pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas žurnalistas 
Juozas Stasinas. Draugijos centrinėje valdyboje veikė specializuotos 
grupės, nagrinėjančios svarbius to laikotarpio klausimus. Būsimasis 
doc. A. Navasaitis darbavosi Darbo su aukštosiomis, specialiosiomis 
vidurinėmis ir profesinėmis mokyklomis grupėje.

Ekologinio mokymo tikslais buvo kuriami Gamtos apsaugos 
liaudies universitetai. Liaudies universitetų respublikinės tarybos 
pirmininku buvo akad. Leonardas Kairiūkštis. Programos buvo 
rengtos labai plataus rato skirtingų specialybių klausytojams. Doc. A. 
Navasaitis 1979 m. parengė diferencijuotą programą miškininkams.

Gamtosauginė veikla išsiplėtė nuo vaikų darželių iki aukštųjų mo-
kyklų. A. Navasaičio dėka Lietuvos žemės ūkio akademija daugelį metų 
pirmavo respublikos apžiūrose ir konkursuose – už tai buvo skatinama 
ir giriama. Nuo jos stengėsi neatsilikti Vilniaus pedagoginis institu-
tas, Lietuvos veterinarijos akademija, Vilniaus valstybinis universitetas. 
Šiose aukštosiose mokyklose pradėtas skaityti 18–20 val. specialus gam-
tosaugos kursas. Prie šio kurso programos rengimo prisidėjo prof. Elena 
Šapokienė. Septintajame dešimtmetyje doc. A. Navasaičio iniciatyva ir 
LŽŪA rektorato sprendimu įvestas privalomas 30 val. trukmės gamto-
saugos kursas visų specialybių studentams.

Respublikinės LMŽD medžioklės trofėjų parodos „Raudonė 
2022“ atidarymo metu doc. ALGIRDuI NAVASAIčIuI buvo 
įteiktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos šv. Huberto 
ordinas. Minėto ordino suteikimo nuostatuose rašoma, kad 
jis yra įteikiamas asmenims už ypatingus nuopelnus Lie-
tuvos medžioklei. Matant žvalų, jaunatviškai nusiteikusį 
ordino nominantą niekas iš susirinkusiųjų net nepagalvo-
jo, kad doc. Algirdas Navasaitis šiemet atšventė savo 
devyniasdešimtmetį.

Gamtosaugos pradininkui 
Algirdui Navasaičiui – 90
Prof. dr. eDMunDas baRtkeVičius, dr. Rasa VaitkeVičiūtė 

Doc. A. Navasaitis (centre) po šv. Huberto ordino įteikimo su Seimo nariu, 
miškininku J. urbanavičiumi (kairėje) ir LMŽD pirmininku V. Kantausku

Paskaitoje
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Labai aktyviai veikė LŽŪA Gamtos apsaugos draugija, kuriai A. 
Navasaitis vadovavo nuo 1974 m. iki 1989 m. Minėtais metais draugi-
joje buvo 2500–3000 narių, iš jų apie 300 dėstytojų ir darbuotojų. 
Algirdui Navasaičiui 1978 m. suteiktas Gamtos apsaugos draugijos 
garbės vardas.

Visa doc. A. Navasaičio ir fakulteto veikla gamtosaugos srity-
je neliko nepastebėta LŽŪA vadovybės. Miškininkystės katedros 
pavadinimas buvo pakeistas į Miškininkystės ir gamtos apsaugos 
katedros pavadinimą. Atsižvelgiant į tai, kad Miškų fakultete buvo 
sukaupta didelė mokslinė patirtis ekologijos ir gamtosaugos sri-
tyse, 1994 m. nutarta pradėti naują taikomosios ekologijos studijų 
programą, o 1995 m. įteigta Ekologijos katedra. Vėliau ir fakulteto 
pavadinime atsirado žodis „ekologija“.

Prieš Jubiliejų dr. Rasos Vaitkevičiūtės kalbintas doc. Algirdas 
Navasaitis atvirai papasakojo apie savo nueitą gyvenimo kelią.

„Mano tėveliai buvo inteligentai. Tėtis, baigęs Dotnuvos žemės ūkio 
technikumą, tapo miškininku, bet vėliau Žemės ūkio akademijoje pa-
sirinko agronomijos studijas. Mamytė buvo Marijampolės mokytojų 
seminarijos absolventė. Mokytojavo pradinėse klasėse. Iš pradžių šeima 
gyveno kaime prie Dotnuvos. Didelio namo viename gale veikė mokykla, 
o kitame gyvenome mes. Ten pat, netoli namų tėvelis eidavo medžioti. 
Jis turėjo galimybę medžioti su tuometiniu Dotnuvos akademijos rekto-
riumi prof. Povilu Matulioniu, su prof. Tadu Ivanausku bei kitais žinomais 
žmonėmis. Tuomet medžioti tetervinus nebuvo draudžiama. Apylinkėse, 
kur gyveno mūsų šeima, jų buvo gana daug. Tėvelį prof. T. Ivanauskas 
išmokė daryti iškamšas, o kadangi tėtis turėjo meninių sugebėjimų, jam 
tai neblogai sekėsi. Mūsų namus puošė tetervinų iškamšos bei tėvelio 
piešti paveikslai. Vėliau, kai atėjau dirbti į Akademiją, radau tėtės pieštų 
mokomųjų plakatų studentams. 

Mūsų šeimyna 1937 m. persikėlė į Kaišiadoris. Mamytė mokytojavo 
pradinėse klasėse, o tėvelis buvo Trakų rajono agronomas. Rudenį ir 
žiemą tėvelis vesdavosi mus, vaikus, į medžioklę, o vasarą –  į miškus. 
Miškuose parodydavo drugelį, paukštį ar žvėrį. Taip, pamažu ir aš 
„įlindau“ į medžioklę. 1949 m. tapau „Jaunuoju medžiotoju“ – tada dar 
buvo taip galima. „Jaunojo medžiotojo bilietą“ išduodavo medžiotojų 
draugijos vietinis inspektorius. Su tuo bilietu vienas medžioti nega-
lėdavau – tik su vyresnių medžiotojų priežiūra.“ 

„Iš pradžių didelių pasiekimų medžioklėje neturėjau. Daug ir 
negalėdavau, kadangi buvau dar mokinukas. Medžiodavau tik po pa-
mokų ir kai mamytė būdavo geros nuotaikos – ypač kai gerus pažymius 
parnešdavau... Kadangi gyvenome Kaišiadorių miesto pakrašty, tai, pa-
menu, padedu vadovėlius, pasiimu šautuvą ir einu į laukus prie namų. 
Pasivaikštau ir parnešu mamytei kiškį kitai dienai. Tuomet smulkių 
žvėrelių apie namus buvo daug.“

„1950 m. įstojau į Miškų fakultetą. Mokslams besibaigiant tuometi-
nis dekanas prof. M. Jankauskas, gal ir prof. T. Ivanauskui patariant, 
pasiūlė likti Akademijoje. Iki to prof. T. Ivanausko pakviestas Zoo-
logijos muziejuje studentams vesdavau praktikos darbus. Reikėjo 
vaikščioti po muziejų ir rodyti eksponatus, aiškinti.“

„Sutaręs su prof. T. Ivanausku, 1957 m. pradėjau rašyti kandidatinę 
disertaciją „Lietuvoje sutinkamų kikilių (Fringilidae) šeimos paukščių 
morfologinė-ekologinė charakteristika ir jų reikšmė žemės ir miškų 
ūkiui“. „Jis buvo mano vadovas ir paskyrė man tada mažai tyrinėtą 
miško paukščių temą. Kadangi gausiausi iš smulkiųjų buvo kikiliai, tai 
davė visą kikilinių šeimą tyrinėti. Aš pradėjau kuistis... Noriu paminėti, 
kad profesorius buvo talentingas žmogus, bet kaip mokslinis vadovas 

nebuvo pats geriausias, nes tinkamai nesuformuodavo, ką doktorantas 
turi padaryti, tiesiog nesukonkretindavo tyrimų eigos. Na, aš, kaip jau-
nas su užsidegimu būdavo viską gaudau, šaudau, matuoju galvas, sna-
pus, uodegas ir maistą tiriu... Dabar, atrodo, baisus darbas padarytas – 
kitų daktarinės disertacijos tokios buvo, kaip mano kandidatinė.“ 

„Už kandidatinės disertacijos baigimą esu dėkingas entomologui 
prof. Simonui Pileckiui. Taip sutapo, kad jis ir aš neturėjome, kur gyven-
ti, todėl prof. V. Ruokis padalino savo butą mums. Viename kambaryje 
– aš su šeima, kitame – jis. Greit išsišnekėjome, ką aš čia tyrinėju. Prof. 
S. Pileckis pašmaikštavo, kad per daug imuosi ir liepė per du mėnesius 
jam paruošti gerą disertacijos turinį, tokį, kaip aš išsivaizduoju... Turinį 
aš parengiau, jis pakoregavo, kartu nustatėm tyrimų kryptį ir gaires, 
dar konsultavomės su Mokslų akademijos stipriausiais ornitologais Vy-
tautu Logminu, Mečislovu Žalakevičiumi ir kt. Tada aš išėjau vasaros ir 
mokslo atostogų, parašiau disertaciją, o rudenį apsigyniau.“

(Tęsinys – kitame numeryje)

Medžioklėje su prof. T. Ivanausku

Sumedžiojus pirmąjį briedį
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Akademikas Leonardas Kairiūkštis – 
Žmogus, Vadovas, Bendradarbis, Kolega

Prof. habil. dr. lMa akad.-emer. stasys kaRaZiJa

(Tęsinys. Pradžia nr. 7)
                                                          
Mano asmeniniai ryšiai su L. Kairiūkščiu buvo gana įvairūs. Atėjęs 

dirbti į Institutą patekau savotiškon jo globon. Jo dėka greitai buvau 
pakeltas į vyresniuosius mokslinius bendradarbius naujai suformuo-
tame Miško dirvožemių ir tipologijos skyriuje, pasiūlant ir atitinkamą 
tyrimų kryptį. Buvau priimtas į neakivaizdinę aspirantūrą, pade-
dant susirasti mokslinį vadovą – Latvijos žemės ūkio akademijos 
profesorių Karlą Saksą. Pagal to meto Instituto galimybes turėjau, 
palyginti, neblogas sąlygas savo mokslinių tyrimų pradžiai. 

Tačiau baigiant rašyti disertaciją ir ją apgynus pradėjau jausti vis 
didesnį L. Kairiūkščio domėjimąsi mano persona. Nors dirbau ne jo 
vadovaujamoje tyrimų grupėje, o kitame skyriuje, kviesdavosi į pagalbą 
įvairioms užduotims atlikti. Aš tą priėmiau nuoširdžiai, bet paskui tos 
epizodinės „talkos” tapo nuolatiniu darbu. Blogiausia tai, kad tas įvyko 
permanentiškai, be kokio nors pokalbio apie pareigų pasiskirstymą, 
apie galimybę tęsti mano pradėtus miško tipologinės krypties tyrimus, 
į kurių problemas jau buvau įsigilinęs. Pajutau, kad man ko gero teks 
tyrimų grupės administratoriaus („ūkvedžio”) pareigos, kurias iki tol 
ėjo neseniai į Miškų technikumą (dabartinę kolegiją) perėjęs dirbti 
Povilas Žlioba. Manęs tokia perspektyva netenkino ir aš po ilgų, sunkių 
svarstymų bei abejonių 1969 m. palikau Institutą. L. Kairiūkščiui tai, 
žinoma, buvo akibrokštas. Bet Leonardas Kairiūkštis turėjo vieną la-
bai gerą savybę – nereikšti nuoskaudų. Tai parodė ne tik mano poel-
gio traktavimas, bet ir kiti man žinomi žymiai ryškesni atvejai, kai su 
iššaukiančiai jį įžeidinėjusiu žmogumi jis vėliau bendravo neparodyda-
mas užgaulės. Ir taip po metų,  tapęs Instituto direktoriumi, jis pakvietė 
mane grįžti į Institutą ir užsiimti man artimesnės tematikos tyrimais. 
Taip ir prasidėjo ilgai trukęs darbas jo vadovaujamame Institute.

Koks buvo L.Kairiūkštis kaip vadovas? Čia galima dar kartą 
paminėti kai kuriuos jo charakterio bruožus, turėjusius įtakos ir jo 
vadovavimo stiliui. 

Pirmiausia, minėtas ekspansyvumas, veržlumas, choleriškas cha-
rakteris. Užduotį kartais reikėdavo suprasti iš keleto žodžių. Ir vykdyti. 
Užduoties nerealumą reikėjo užginčyti tuoj pat, jeigu tai pavykdavo. Bet 
koks abejojimas, nutylėjimas nebuvo laikoma nepritarimu. 

Kitas būdingas bruožas  (ar tik pirmojo atmaina?), kurį gal galima 
būtų pavadinti stengimusi dominuoti. Štai pora pavyzdžių. Reikia 
parašyti kokį nors raštą. Duoda tokią užduotį. Rašai, galvoji, kuri, bet 
nunešus pasirašyti, direktoriaus jis būtinai perredaguojamas. Reikia 
pripažinti, kad formuluoti tiek oficialius raštus, tiek kitokius rašinius 
L. Kairiūkštis mokėjo. Tačiau dažnai būdavo taip, kad viena ar kita 
formuluotė neturėjo esminės reikšmės. 

Dar ryškesnis pavyzdys – tai vadinamosios „auksinės mintys”. Insti-
tutui esant pavaldžiam Maskvai (TSRS Ministrų Tarybos Valstybiniam 
miškų ūkio komitetui) reikėdavo kasmet metų pabaigoje pateikti plačią 
veiklos ataskaitą, taip pat ir apie mokslinius pasiekimus. Tekdavo iš kiek-

vienos temos ištraukti imponuojantį racionalų grūdą („auksines mintis”). 
Tai būdavo nelengvas uždavinys ir jo galutinis rezultatas be L. Kairiūkščio 
korekcijų neapsieidavo. Jis tai darydavo ekspromtu, diskutuodamas dau-
giau pats su savimi, negu su projekto autoriumi. Kartais beredaguojant 
netgi kisdavo esminiai akcentai. Sunku pasakyti kiek turėjo reikšmės 
toks kruopštus ataskaitos redagavimas (L. Kairiūkščiui išvažiavus dirbti 
į Austriją ši procedūra supaprastėjo), bet faktas lieka faktu, kad jam va-
dovaujant (1970–1984 m.) Institutas išaugo nuo 78 iki 217 darbuotojų, 
išsiplėtė ir tyrimų tematika. Gal tai turėjo reikšmės pinigų „pramušimui”.

Tokia buvo akademiko Leonardo Kairiūkščio, kaip Instituto direkto-
riaus, veiklos oficialioji pusė. Laisvalaikiu, o taip pat ekspedicijose, jis buvo 
draugiškas, mėgo bendrauti su jaunimu, studentais, kurie vasaros atostogų 
metu talkininkaudavo darbuose. Mėgo dainą. Turėjo neblogą balsą, 
nors dažnai prisimindavo, kad dar besimokant Pandėlio progimnazijoje 
muziką dėstęs M. K. Čiurlionio brolis Povilas Čiurlionis perspėdavęs, kad 
„Kiekvienas gyvolis gali balsą paleisti, bet reikia jį regulioooti”. Turėjo hu-
moro jausmą, bet užsimiršusiems duodavo suprasti, kad jis yra „aukščiau”, 
kad į tai reikia atsižvelgti. Mėgo būti dominuojančiu, vedančiuoju. Ypač tai 
pasireikšdavo įvairių pasitarimų, ekskursijų, pobūvių, konferencijų metu. 
Jei neslėgė rūpestis dėl įtempto darbo, kelionėje tarp artimų žmonių, o 
nuvykus esant geram ūpui, galėjo prakalbėti valandą ir daugiau su tam 
tikra humoro ar ironijos doze nušviesdamas įvairius reiškinius ar įvykius. 
Buvo aistringas  medžiotojas ir geras šaulys.

Akademikas Leonardas Kairiūkštis turėjo nepaprastai gerą atmintį. 
Mokėjo bene visus prieškario laikraščiuose perskaitytus eilėraščius. 
Deklamuodavo Antano Baranausko „Anykščių šilelį” anykštėnų tarme, 
kuria šis kūrinys ir buvo parašytas. Negaliu pasakyti ar mokėjo atmin-
tinai visą, nes niekad nebūdavo užtektinai laiko pilnai išklausyti. Man 

Akademikas L. Kairiūkštis dalijosi prisiminimais apie pirmąjį žurnalo 
„Mūsų girios” vyr. redaktorių Joną Kuprionį knygos „Jonas Kuprionis miškininkas” 

pristatymo metu buvusioje Anykščių miškų urėdijoje 2010 m. liepos 23 d. 
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deklamavo ir Salomėjos Neries „Poemą apie 
Staliną” ir ilgą eilėraštį (autoriaus neprisi-
menu) „Samed Vurguno kalba pe pietus Lon-
done”, kurį studijų metais studentų saviveiklos 
koncertuose deklamuodavo jo draugas, LŽŪA 
kultūros klubo pirmininkas, įspūdingos iš-
vaizdos ir balso studentas miškininkas Juozas 
Juktonis. Gera atmintis padėjo L. Kairiūkščiui 
jau dirbant Institute greitai įsisavinti ir anglų 
kalbą, kurios jaunystėje visiškai nebuvo mo-
kęsis ir kuri padėjo jam tolimesnėje veikloje ir 
žengiant karjeros laiptais.

Pilnam Leonardo Kairiūkščio asmenybės 
vaizdo sudarymui trūksta jo pasaulėžiūros, 
jo pažiūrų apibūdinimo. Pirmiausia reikia 
pasakyti, kad jis buvo patriotas. Lietuvos ir 
lietuvių tautos reikalai jam visada rūpėjo, 
pergyveno dėl jų. Tą jis stengėsi parodyti 
ir tarybiniais metais įvairiomis progomis. 
Bet mes, dauguma nepartinių, jausdami ta-
rybinę tikrovę, ypač pergyvenę stalinizmą, 
skyrėme aplinkoje tik dvi spalvas – baltą ir 
raudoną, tai mums įvairių veikėjų, siekiančių 
karjeros per partiją, panašūs pasisakymai kė-
lė įtarimą, kad tai tėra apsimestinis maivy-
masis, stengimasis visiems įtikti. 

Vėliau, paskutiniame dvidešimtmetyje, 
kai teko artimiau pabendrauti su akademiku, 
įsitikinau, kad tai buvo tikras, nesuvaidin-
tas patriotizmas. Vis dėlto L. Kairiūkštis 
buvo sudėtinga, viduje kiek prieštaringa 
asmenybė. Jis buvo lojalus tarybinis pilie-
tis, jau jaunystėje įsijungęs į komunistinių 
organizacijų veiklą, kas tuo metu, pokario 
metais buvo nepopuliaru. 

Tokiam jo elgesiui buvo keletas priežas-
čių. Viena iš jų – jis buvo karjeros siekian-
tis žmogus, o be partijos to pasiekti beveik 
nebuvo galima. Antra, buvo ir atsitiktinu-
mo, aplinkybių susiklostymo. Toks vaiz-
das susidarė iš jo pasakojimų. Kaip veiklus 
jaunuolis Vilniaus universiteto Miškų ūkio 
fakultete buvo išrinktas studentų profsą-
jungos pirmininku. Dirbo gerai. Vilniaus 
universitete (kaip ir Žemės ūkio akademijo-
je) vykdavo fakultetų meno saviveiklos kon-
kursai. Paskutiniais metais, prieš keliantis į 
Kauną, Miškų fakultetas šiame konkurse už-
ėmė pirmą vietą. Tais metais  L. Kairiūkštis 
su keliais kitais veiklesniais studentais buvo 
prikalbinti stoti į komjaunimą. Atvažiavus į 
Kauną Žemės ūkio akademijos komjaunimo 
organizacijos ataskaitiniame rinkiminiame 
susirinkime jis, kaip jam įprasta, pakalbėjo, 
pasigyrė, matyt, tais laimėjimais Vilniaus 
universitete ir, jo žodžiais tariant, staiga ir 
netikėtai buvo išrinktas sekretoriumi. O ei-

nant tokias pareigas gal ir nelengva buvo atsi-
sakyti siūlymo tapti partijos nariu. 

Dar viena priežastis, lėmusi jo elgesį, 
buvo jo kairuoliškos pažiūros, suformuo-
tos aplinkos, kurioje jis augo. Jis augo ka-
talikiškoje, gausioje vidutinio ūkininko 
šeimoje, kurioje ne visiems užteko darbo ir 
duonos. Jo vyresnieji broliai ir seserys eidavo 
tarnauti pas ūkininkus Lietuvoje ir Latvi-
joje, patyrė samdinio dalią, patyrė vargo, 
persiėmė kairuoliškomis pažiūromis. 

Simpatiją tarybų valdžiai, matyt, išreiškė 
ir 1940 m., nes jis pasakojo, kad 1941 m. tėvas 
vežė alaus bačką į Rokiškį baltaraiščiams, kad  
paleistų sūnų, Leonardo brolį, kuris buvo 
daboklėje. Leonardas ne kartą yra kalbėjęs 
ir rašė savo prisiminimų  knygutėje „Čėdasų 
krašto žmonės”, kad prieškario sąlygomis 
jis nieko nebūtų pasiekęs, kad jos „neteikė 
prošvaisčių siekti mokslo net gimnazijoje”. 
Visa tai formavo sudėtingą asmenybę. Jis liko 
lietuviu patriotu, tikinčiu kataliku ir gana lo-
jaliu tarybų valdžiai žmogumi. 

Viename pokalbyje aš pasakiau, kad tary-
biniais metais balsavau tik vieną kartą, kai 
man sukako 18 metų. O vėliau ignoravau, nes 
tai nebuvo rinkimai, o tik balsavimas. Nors 
žinojau, kad tą balsą vis tiek įmeta rinkiminė 
komisija, o vėliau, turbūt, žmona, nes ji ei-
davo balsuoti, bet buvau nusistatęs sau tokį 
principą. Leonardas nustebo, sako: „Kaip 
gi taip? Juk balsuodavom!”. Kitame pokal-
byje apie tremtį aš pasakiau, kad 1941 metų 
trėmimas buvo paskutinis lašas, perpildęs 
visuomenės nepasitenkinimo valdžia taurę, 
kad tai prisidėjo išprovokuojant tą baltaraiščių 
žiaurumą žudant žydus ir tarybinei santvar-
kai simpatizavusius asmenis. O Leonardas 
aiškino, kad Stalinas ruošėsi karui ir 1941 m. 

vežė daugiausia buvusius tautininkus, akty-
vius šaulius, t. y. potencialią penktąją koloną. 
Juk, sako, ir Ruzveltas, prasidėjus karui su 
Japonija, internavo visus Amerikoje gyvenu-
sius japonus ir suvežė į vieną stovyklą.   

Leonardas Kairiūkštis, nežiūrint kokias 
pareigas ėjo, visada buvo tolerantiškas įvairių 
pažiūrų žmonėms, stengėsi padėti pakliu-
vusiems į bėdą, netgi pats rizikuodamas sa-
vo karjera. Paminėsiu vieną iš jo pasakotų 
epizodų, kai Leonardas dirbo Žemės ūkio aka-
demijos komjaunimo sekretoriumi. Miškų fa-
kultete mokėsi studentas P. Janiūnas. Žemės 
ūkio akademija gauna raštą iš P. Janiūno gim-
tojo rajono valdžios, kad šis studentas yra liau-
dies priešų vaikas ir reikia jį kuo greičiausiai 
pašalinti iš Akademijos. Šis raštas pateko L. 
Kairiūkščiui. Jis niekam nerodęs raštą sunai-
kino, o tai leido P. Janiūnui sėkmingai baigti 
Akademiją. (P. Janiūnas buvo komjaunuo-
lis ir mane labai erzindavo jo demonstraty-
viai nešiojamas komjaunimo ženklelis. L. 
Kairiūkštis to nedemonstruodavo. Mano 
kurse taip pat buvo tokių „demonstruotojų“, 
kurių dalis vėliau, jau Sąjūdžio metais, prisi-
pažino, kad tai buvo tik širma ir tokiu būdu 
jie slėpėsavo kilmę. Deja, kai kurie iš jų kom-
jaunuoliškais metais demonstruodavo ne tik 
ženklelį, bet ir aktyvią politinę veiklą.)

L. Kairiūkštis, baigęs mokslus Akademi-
joje, nenuėjo į partinę veiklą, kaip padarė 
kai kurie jo kolegos, o pakrypo į mokslą. Ir 
vėliau, jau dirbdamas Instituto direktoriumi 
bei Mokslų Akademijoje neskirstė žmonių 
pagal pažiūras, stengdavosi pagražinti dar-
buotojų charakteristikas, taip rizikuodamas 
dėl galimų pasekmių.

Tokį aš pažinau Leonardą Kairiūkštį, 
kaip žmogų, viršininką, bendradarbį, kolegą.

Pasitarimo metu Biržų girioje
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-Ekologija ir klimato kaita

Jei myli mišką, patinka gamta,
rinkis studijas

    miškų ir ekologijos fakultete
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seleMonas PaltanaVičius

LIETUVOS MIŠKŲ PAUKŠČIAI. 
Žalvarnis (Coracias garrulus)
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Lietuvos gamtoje, valdomoje keturių metų laikų, biologinė 
įvairovė turi taikytis prie ypatingų reiklavimų, todėl mažai 
tikėtinos egzotiškos formos ir spalvos – tenkinamasi kuk-

liom, prie mūsų aplinkos derančiom spalvom. Kaip ir visur, galimos 
išimtys, jų yra žalvarnis, mūsų krašto paukštis, vienas iš jų. Šio kuosos 
dydžio sparnuočio apdaras toks įmantrus, kad jį nelengva apibūdinti. 
Net ir pasakius, kad paukščio nugara ryškiai ruda, o kūnas melsvai 
žalias, pateikiame ne visą informaciją – pakanka paukščiui pakilti į 
orą, ir mes iš nuostabos išplečiame akis: sparnuose yra tamsiai mėlynų 
plunksnų, taip pat juodos, melsvai žvilgančios spalvos.

Nors žalvarnis, miškų ir miško pakraščių paukštis, nėra labai jud-
rus, tačiau vos atskridęs gegužės pradžioje ar balandžio gale, tampa 
labai pastebimas. Tą lemia patinėlio skrydžiai būsimos perimvietės 
aplinkoje – jis lenktais margais sparnais skubriai kyla aukštyn, neria 
žemyn, savo piruetus palydėdamas charakteringu garsu (jį galima 
įvardinti kaip rak-krak-rak...), „tariamu“ labai dažnai. Tiesa, žalvarnis 
mėgsta tupėti savo nuolatinėse vietose – ant sausos šakos ar medžio 
viršūnės, ant laidų. Tai gali būti jo stebykla, čia jis gali trumpam nu-
sileisti ir tarp įspūdingų vestuvinių skrydžių. 

Prisipažinsiu, nuo vaiko dienų žalvarnis buvo svajonių paukštis, 
kurio ieškoti niekur nereikėjo – mano gimtojoje Kazlų Rūdos pa-
miškėje jie buvo tokie įprasti, ko gero – dažni, kad jais nesistebėjome. 
Buvo įprasta juos matyti ant laidų, namų stogų. Tokia situacija buvo 
maždaug iki 1980 metų.

Profesorius Tadas Ivanauskas apie 1950 m. žalvarnio situaciją, 
gausą ir paplitimą apibūdina taip... „Iš kaimyninių Lietuvai kraštų 
jie rečiau pasitaiko šiaurėje, nei pietuose, pvz., Latvijoje jie nėra reti 
Kurše, bet retesni Vidžemėje ir labai retai randami Estijoje. Vokieti-
joje aiškiai pastebimas jų nykimas nuo vakarų į rytus. Rytų Vokietijoje 
jie yra dažnesni, o Kaliningrado srityje paprastas perintis paukštis. 
Lenkijoje gana dažnas, o Baltarusijoje dažnas paukštis. Lietuvoje 
žalvarnis nėra retas paukštis, tačiau niekur apsčiai nepasitaiko...“ 
Pirmosios Lietuvos raudonosios knygos 1976 m. sudarytame sąraše 
žalvarnio dar nebuvo, rūšis buvo daug dažnesnė už kitas, „retąsias“. 

Mūsų gamtoje žalvarnis daug kuo primena ateivį egzotą, bet ne 
vietinę rūšį; tokią prielaidą darau ne dėl spalvų ar labai trumpo buvimo 
pas mus (4 mėn.), bet dėl ypatingos šio paukščio biologijos – būdamas 
miškų paukštis, jis vis tiek seka paskui žmogų ir jo veiklą. Žalvarnis 
dažniau perėdavo tarp jaunuolynų išlikusiuose senuose drevėtuose 
medžiuose, neretai – žmogaus aplinkoje, parkuose, net kaimų sodybų 
pastatuose, jų nišose. Prie žmogaus juos turėjo vilioti lesalas – įvairūs 
stambūs vabzdžiai, ypač vabalai. Ten, kur buvo ganoma daug galvijų 
ir būdavo ypač gausu mėšlavabalių, žalvarniai (ir kukučiai) maisto ras-
davo iki valios. Jų racione daug žiogų, taip pat varlių, driežų ir net pelių  
– tai tikrai ne grūdlesio, o gyvu maistu mintančio paukščio meniu. 
Šiandien kaime ir apylinkėse žalvarniai tokios maisto gausos nerastų, 
galbūt tik grambuolius, kurie yra sezoniškas grobis.

Žalvarnių lizdai – uoksuose, drevėse, išpuvusiose ertmėse, pasta-
tuose. Pietų valstybėse jie peri upių šlaituose išraustuose urveliuose, 
uolų plyšiuose. Pats lizdas ertmės gilumoje nesudėtingas, paprastai jį 
sudaro nerišli šiaudų, šapelių sauja. Kiaušiniai (pilna dėtis 4–6) balti, 
kaip ir kitų uždaruose lizduose perinčių rūšių. Jaunikliai išsirita pliki, 
lizde jie išbūna apie mėnesį. Kadangi jų išmatų senieji paukščiai iš lizdo 
nepašalina, žalvarnių lizdai būna labai nešvarūs, pilni kraujasiurbių 
musių. Visai nejuokais sakoma, kad juos galima surasti pagal kvapą...

Palikę lizdus žalvarniukai dar ilgai laikosi kartu su tėvais, yra jų mai-
tinami. Jaunikliai gana rajūs, todėl seniesiems tenka nuolat medžioti, 
tokiu metu juos dažnai matai vis besileidžiančius ant žemės ir ką nors 
nutveriančius. Stambesnius vabalus žalvarniai gali gaudyti ir ore.

Lietuvą žalvarniai palieka rugpjūtį, pavieniai laikosi ir rugsėjo 
pradžioje. Po to išskrenda ir... negrįžta.

Šiandien rūšis Lietuvoje yra tokia reta, kad bet kada ją galime 
prarasti – kasmet tik Druskininkų apylinkėse peri 5–7 poros. Ir vis-
kas. Prieš 15–20 metų jų šiek tiek dar perėjo Rytų Aukštaitijoje tarp 
Kaltanėnų ir Saldutiškio. O Kazlų Rūdos girios kaimuose neliko ne tik 
pačių paukščių, bet kažkaip „užgęso“ jų atminimas: apie juos paklausti 
vietiniai gyventojai tik gūžčioja pečiais, nes tokių paukščių nėra nei 
matę, nei girdėję.

Kas atsitiko, kodėl rūšis staiga pradingo iš didelės Europos dalies? 
Vieno atsakymo nėra. Svarstymų gausu, daugiausiai strėlių, žinoma, 
nukreipta į mus pačius, nes tik per mus žalvarniai prarado lizdavietes, 
maistą, begalės jų žuvo prie kelių, atsitrenkę į automobilius, o kitus 
„sumedžiojo“ pakeliui į žiemavietes. Priežasčių gali būti ir daugiau. 
Tik ar spėsime jas visas sužinoti žalvarniams dar esant su mumis?
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„Bendradarbiavimo iniciatyva tarp Ap-
linkos ministerijos (AM) ir auto-moto sporto 
organizatorių atstovų jau yra prasidėjusi, 
įskaitant ir dėl saugomų teritorijų problema-
tikos, ir dėl geresnio miško kelių žymėjimo, 
ir dėl tikslesnių bei teisingiau realią situaciją 
atspindinčių žemėlapių kūrimo“, – proble-
mas vardijo Aplinkos ministerijos Miškų 
politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis. 

„Iš tikrųjų dabar vyksta diskusijos su Lietu-
vos automobilių sporto bei Lietuvos motociklų 
sporto federacijų (LMSF) atstovais, nes 
įstatyminėje bazėje yra daug spragų. Didžiausia 
įvardinta problema: Lietuvoje nėra vieningo 
žemėlapio, kuriame būtų pateikiama infor-
macija apie kelius. Lietuvos automobilių kelių 
direkcija turi informaciją tik apie valstybinės 
reikšmės kelius - https://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/lietuvos-keliai/valstybines-reiksmes-
keliai. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
prie AM stengsis ieškoti dialogo ir bendradar-
biauti su auto-moto mėgėjais, aiškinant kur 
negalima važinėti saugomose teritorijose, įtrau-
kiant minėtas vietas į žemėlapį. Labai tikimės, 
kad diskusijose bus priimti sprendimai, svarbūs 
abiem pusėms – tiek gamtosaugininkams, 
tiek moto mėgėjams“, – tvirtino Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos Viešųjų ryšių spe-
cialistė Diana Rakauskaitė. 

atsakymo paieškos į klausimą, 
kas yra miško kelias
LMSF Enduro komisijos narys Alvy-

das Petrošius pritaria: šiuo metu svarbiausias 
klausimas yra išspręsti rebusą ir rasti bendrą 
susitarimą, kas yra miško kelias, išsiaiškinti, 
ar galima važiuoti mineralizuota juosta bei 
proskyna. „Neretai buvusi mineralizuota juosta 
yra tapusi keliuku ir sustabdęs aplinkosauginin-
kas gali važiavimą interpretuoti, kaip pažeidimą. 
Pasitaiko ir taip, kad žemėlapyje pažymėti keliai 
būna išarti taip, kaip mineralizuotos juostos“, – 
sakė A. Petrošius.

N. Kupstaitis sutinka: tai, kad Lietuvoje 
nėra įstatymais įtvirtinto aiškaus miško ke-

lio apibrėžimo, be jokios abejonės, prisideda 
prie situacijos neaiškumo. „Tačiau net ir ide-
aliausiai susitarus dėl miško kelio sampratos, 
problemos automatiškai neišsispręstų. Mat 
miško keliai pagal Kelių įstatymą yra priski-
riami vietinės reikšmės vidaus keliams. Tai 
reiškia, kad jie nėra viešieji keliai, o yra skirti 
pirmiausia tų kelių valdytojų (valstybinių 
miškų valdytojai ir privačių miškų savinin-
kai) reikmėms. Pagal Miškų įstatymą miško 
keliai yra priskiriami miško žemei, o kartu – 
ir miško infrastruktūrai, kuri ir yra skiriama 
miško naudojimui pagal paskirtį. Dėl to bet 
kuris miško kelio naudojimas pasivažinėti, 
turizmui, sportui, rekreacijai ir netgi gy-
venamajai vietai pasiekti nebus pirminė ir 
pagrindinė miško kelio naudojimo paskir-
tis, nebent tas miško kelias būtų aiškiai 
įvardinamas kaip rekreacinės paskirties“, – 
aiškino AM Miškų politikos grupės vadovas.

Jo žodžiais, miškuose išsibarsčiusios so-
dybos ir dažniausiai vienintelė galimybė jas 
pasiekti miško keliu praktikoje koreguoja 
poreikį geresnei tokių miško kelių būklei, 
nei tai būtų reikalinga dėl miškų ūkio darbų. 
„Neretai čia kyla konfliktas, kai tokios sodybos 
šeimininkas įsivaizduoja turįs pagrindą reika-
lauti jo lengvajam automobiliui pravažiuojamo 
miško kelio“, – sakė N. Kupstaitis.

Tačiau, pasak ministerijos atstovo, ne visi 
miško keliai yra, bus ir turi būti pravažiuojami 
visiems pageidaujantiems net ir sausuoju 
metų laiku. Pirmiausia tik apie 10 proc. visų 
miško kelių yra su žvyro ar kita sustiprinta 
danga, o likusieji – natūralūs gruntiniai. 
„Pastarieji net vasarą nebūtinai bus tinkami 
naudoti dar kam nors, nei medienos ruošai ar 
kitiems miškų ūkio darbams, kur važiuojama 
pirmiausia traktoriumi. Iš kitos pusės taip 
pat svarbu pripažinti, kad net ir šie gruntiniai 
miško keliai yra miško keliai (miško žemėje 
esantys vidaus keliai), nes neretai pasigirsta 
bandymų įrodinėti, neva tai nėra miško keliai, 
o tik provėžos miške. Pakartosiu dar kartą: jei 
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadast-

re tas linijinis objektas, pažymėtas kaip miško 
kelias, tai jis ir yra miško kelias, nesvarbu, ko-
kia jo danga ar būklė“, – pabrėžė N. Kupstaitis.

Priminsime, kad nuo 2016 metų Bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo programos 
lėšomis yra remontuojami ir prižiūrimi patys 
svarbiausi miško keliai. Dėl svarbumo susi-
tariama specialiose komisijose, į kurias įeina 
tiek miškininkai, tiek miško savininkų, tiek 
ir savivaldybių atstovai. Pirmiausia remon-
tuojami ir prižiūrimi keliai su žvyro ar kita 
sustiprinta danga. Tokį remontą ir priežiūrą 
vykdo VĮ Valstybinių miškų urėdija, ji turi 
suvestinę informaciją visos šalies mastu. 
„Tai štai tokie miško keliai pirmiausia galėtų 
ir turėtų būti siūlomi turistiniams, rekrea-
ciniams ar pažintiniams auto-moto turizmo 
maršrutams papildyti“, – sakė AM Miškų 
politikos grupės vadovas.

Kanados ir amerikos pavyzdžiu 
Lietuvoje sekti neskubama
Tačiau nuo atsakymo, kada, kur ir 

kokio ilgio atsiras turistiniai/pažintiniai ke-
liai motorinėmis transporto priemonėmis, 
ministerijos atstovas susilaikė. Kanadoje ar 
Amerikoje tokie keliai driekiasi tūkstančius 
kilometrų. Lietuvoje keturratininkai ir kiti 
auto-moto turizmo mėgėiai pasitenkintų ir 
100 km ratuku su dvarais, kitais lankytinais 
objektais ir vietomis, į kurias galima patekti 
legaliais oficialiais servitutiniais keliais.

A. Petrošius neabejojo: nors apie tokius 
takus motorizuotoms transporto priemonėms 
jau kalbama, visiems reikės nemažai nuveikti, 
kad jie atsirastų. Legaliame, su aplinkosaugi-
ninkais suderintame maršrute, auto-moto 
bendruomenė siūlo valdžios institucijoms 
įteisinti rinkliavą už važiavimą transporto 
priemone, atsiskaitant mobiliąja programėle 
ar kitu patogiu būdu, nes tokius kelius ne kartą 
per metus ar net mėnesį reikės greideriuoti.

„Mes nieko prieš susimokėti už važia-
vimą ten, kur galima važiuoti, kur yra įrengta 
kokia nors infrastuktūra (pavyzdžiui, 

Nuo abipusių kaltinimų valstybinės institucijos ir auto-moto sporto organizacijos jau kuris laikas perėjo prie bendradarbiavimo 
ir kompromisų paieškos. Svetainė www.miškininkas.eu pasidomėjo, kokie klausimai nūdienoje gvildenami susėdus virtualiai 
diskusijai, kokių problemų sprendimas pasistūmėjo toliausiai, o kur, užkasus karo kirvius, tebetvyro stagnacija.

Karo kirviai užkasti, 
bet sprendimai gimsta lėtai
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pavėsinės). Valdžios institucijų reakcija į 
tokią mūsų iniciatyvą yra palanki, tačiau 
apčiuopiamų rezultatų dėl įteisinimo nėra. 
Neries regioniniame parke, ten kur išties ne-
galima važiuoti, esame sudėję virtualias ply-
tas – tai vienintelis regimas apčiuopiamas 
rezultatas tarp valdžios ir idėjininkų, o 
dėl kitų iniciatyvų – dar nesame iki galo 
suderinę, ką ir kaip darysime“, – teigė LMSF 
Enduro komisijos narys .

Privačios iniciatyvos 
įteisinti neskubama
Straipsnyje aukščiau minėjome, kad 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba svar-
biausia problema įvardija tai, jog Lietuvoje 
nėra vieningo žemėlapio, kuriame būtų pa-
teikiama informacija apie kelius. 

A. Petrošius kartu su kitais pilietiškais spor-
to bendruomenės nariais jau kuris laikas yra 
sukūręs žemėlapį www.raceadmin.info. Jame 
atsispindi visi saugomų teritorijų sluoksniai: 
valstybiniai parkai, Natura 2000 bei kultūros 
paveldo teritorijos. Pasak sudarytojo, žemėlapis 
aiškiai nurodo, kur tikrai draudžiama važinėti. 
„Tačiau kol nėra iki galo aišku, kur galima, nes 
nėra miško kelio apibrėžimo. Lietuvos kelių di-
rekcijos registre sužymėti keliai apima ne visus 
kelius, o tik skalę nuo automagistralių iki ketu-
riais skaitmenimis žymimų plačių žvyrkelių. 
Tačiau dėl jų klausimų ir taip nekyla,“ – aiškino 
pašnekovas.

Jo žodžiais, važiuojančius į mišką, klaidi-
na ir navigacijos, kurių duomenys surinkti 
ne visuomet atitinka realybę, dažnai miškai 
atvaizduojami išraižyti kelių, nors iš tikrųjų 
legalių kelių ten nėra. Todėl šiuos elektro-
ninius žemėlapius reikia tobulinti, tikslinti.

„Mes siūlome naudotis www.racead-
min.info duomenų baze. Bet kuris keliautojas 
gali susidaryti kelionės maršrutą, ir jį užkėlęs 
ant šio žemėlapio netapti pažeidėju: aplenkti 
vietas, kuriomis važiuoti draudžiama“, – že-
mėlapio privalumus vardijo jo sudarytojas.

Šiuo metu intensyviai dirbama siekiant 
žemėlapį integuoti į mobilųjį telefoną, kad jį 
būtų galima naudoti kaip navigaciją. „Kuria-
ma programėlė, kuri leis pažymėti pasidalin-
ti su kitais, bus supaprastintas programėlės 
administravimas. Savaitgaliais žemėlapiu 
pasinaudoja 10-20 žmonių, tai jau yra didelis 
pasiekimas“, – džiaugėsi A. Petrošius.

O štai N. Kupstaitis tvirtino: pagrindinė 
duomenų bazė, kurioje suvesta teisiškai tiks-
liausia turima informacija apie miško kelius 
yra Lietuvos Respublikos miškų valstybės ka-
dastras, o šio kadastro tvarkytoja – Valstybinė 

miškų tarnyba. „Mano patarimas visiems 
privačių ir neprivačių žemėlapių kūrėjams pa-
prastas: susiekite su Valstybine miškų tarny-
ba ir pasinaudokite sukauptais duomenimis. 
Pasikartosiu: miško keliai yra vidaus keliai, 
kurie, skirtingai nuo viešųjų kelių, nėra skirti 
pirmiausia susisiekimui automobiliais ar ki-
tomis motorinėmis transporto priemonėmis, 
pirmumas juose teikiamas miškų ūkio veik-
lai. Todėl nereikia nustebti radus miško val-
dytojo ar savininko uždarytą vieną ar kitą 
miško kelio atkarpą dėl ten vykdomų medie-
nos ruošos ar kitokių miško darbų. Šiaip jau 
pasitikrinti informaciją, ar dominantis kelias 
patenka į miško žemę, galima ir viešai priei-
namame erdvinės informacijos portale www.
geoportal.lt“, – siūlė AM Miškų politikos 
grupės vadovas.

Važinėti galima tik keliais
Jis priminė: aplinkos ministro įsakymu 

patvirtintų Lankymosi miške taisyklių 11 
punkte nustatyta, kad įvažiuoti į mišką ir 
važinėti po jį motorinėmis transporto prie-
monėmis, kinkomuoju transportu galima 
tik keliais. Keliai šiuo atveju apima tiek vie-
šuosius, tiek ir miško kelius. Šiame punkte 
kalbama apie miško lankytojus – asmenis 
nesusijusius su miškų ūkio veikla ar šių miškų 
apsauga, valstybine miškų kontrole ir pan.

VSTT Viešųjų ryšių specialistė papildė: 
keturračių vairuotojams yra taikomos to-
kios pat sankcijos, kaip ir kitų transporto 
priemonių vairuotojams. Be to, keturračių, 
kaip ir kitų motorinių transporto priemonių, 
vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo tai-
syklės, bet ir aplinkosaugos įstatymuose nu-

matyti reikalavimai: draudžiama važiuoti ir 
stovėti ant žaliosios vejos, miško paklotės, 
statyti transporto priemones arčiau nei 25 
metrai nuo vandens telkinio ir t. t.

„Visos draudžiamos veiklos, susijusios 
su motorinėmis transporto priemonėmis,  
nurodytos Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme“, – sakė D. 
Rakauskaitė.

Kokie strateginiai darbai numatyti 
Pasak N. Kupstaičio, akivaizdu, kad 

laukia miško kelių optimizavimo procesas, 
pradedant nuo aiškios miško kelių sampratos 
ir klasifikacijos, toliau – detalios miško kelių 
inventorizacijos ir jau tuomet miško kelių 
tinklo optimizavimo projekto parengimas. 

Šiame projekte būtų aiškiai įvardinta, ku-
riuos miško kelius būtina prižiūrėti, tvarkyti 
ir naudoti pagal paskirtį, kuriuos – rekonst-
ruoti ir pagerinti, o kurie yra pertekliniai, 
naikintini, taip pat numatyta, kur reikia 
naujų miško kelių.

„Miško kelių tinklo optimizavimo pro-
jekto sudėtine dalimi galėtų būti ir tam tikrų 
konkrečių turistinių, pažintinių maršrutų 
ar trasų miškuose numatymas ir viešinimas. 
Tai ilgas ir didelis darbas, kurio užuomazgos 
buvo pradėtos prieš keletą metų, tačiau dėl 
pasikeitusių miškų politikos prioritetų, šiek 
tiek nustumtos į šalį. Matyt, po nacionalinio 
miškų susitarimo proceso, miškų politikos 
strateginio dokumento jau prasidėjusiam de-
šimtmečiui parengimo, ateis eilė ir miško ke-
liams“, – sakė Nerijus Kupstaitis.

Augustė TeIBeRyTė
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Žolynų magija. Žoliavimas. Gyvybė slypi 
žolės gelmėje.

Artėjant Žolinei, jau išsirinkau laukymę, 
kurią tądien aplankysiu. Kai pirmą kartą buvau 
trumpam įšokus pakraštėlin, mane suintri-
gavo ten vyraujanti drėgmė ir gausiai želianti 
miškinė sidabražolė. Tada net kojas sušlapau 
– nedideli aulinukai praverstų. Todėl šiandien, 
pastvėrusi savo ištikimus guminukus, nulėkiau 
akylai išnarstyti šlapiojo lauko užkaborius.

Brendu aukštais žolynais – kol kas sau-
sa. Artėju prie miškelio sienos ir pagaliau 
užmatau sidabražoles. Tik vandens nė lašo. 
Traška perdžiūvusios žolės prieš tai mir-
kusios po vandeniu. Net kiminai, pelkių 
naminukai, ant kupstų graudžiai išblukę. 

ŽOLINė

Priėjus karklų guotą, matau dar tebežydintį 
karklaviją. Ir prisiminiau, kaip Baltušio Juza 
savo Kairabalėje sniege išvydęs skaisčiu rau-
doniu žydinčius karklus, sakė: kraują šaukia. 
Ir atėjo tada į kraštą neramumų metas. 

Einu toliau palei mišką ir randu keistą 
sandėlį. Griovy, sudūlėjusios, kitos ir sama-
na apėjusios, guli padangos. Kažkada tau-
pus žmogus, matyt, savo namuose vietos 
pritrūkęs, sumanė pamiškėj atsargas kaupti. 
Sumetė balon, kad niekas nerastų, o vėliau 
gal ir pats pamiršo, kaip tas kėkštas giles slėp-
damas. Dabar gi, griovys išdžiūvo ir pasimatė 
slapuko turtai.

Man labai patinka viržiai. Jie žydi rude-
niop, kai dauguma augalų jau yra peržydėję. 

Sodri violetinė spalva šviečia iš toli ir traukia 
prieiti arčiau pasigėrėti, o gal ir pasiskinti keletą 
šakelių žiemos vaistinėlei. Kai spaudžiant 
šaltukui kamuos kosulys, bus gera atsigerti 
viržių arbatos. Ir vakare dar užliūliuos. O ge-
rai sudžiovintos šakelės savo ryškiais žiedais 
papuoš namus. Šilinukai nelepūs augimvietei: 
gali jų rasti ir sausam smėliuke, ir šlapiuose 
pelkynuose, ir degimvietėse įsikuria.

Matau, jog einant žolynais daugiau nieko 
įdomaus nerasiu, be to kelią pastoja kibūs 
gervuogynai, tad lendu miškan. Tiksliau, miš-
kelio pakraštin, kur gana reta ir netrūksta 
erdvės saulės zuikučiams. Priešais stūkso 
masyvūs beržai: nenuskriausti nei ūgiu, nei 
apimtimi. Nežinau, daugumai tik ąžuolai, tik 

Slėpiningi papartynai

Keturlapė vilkauogė Miškinė sidabražolė – vaistas nuo daugelio ligų

JūRatė Vitkauskaitė

laisvalaikio kūryba
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jų didybę mato. Na, dar pušys vertos dėmesio, 
orą švarina. O mano medis – beržas. Kažkodėl 
jaučiu jam didelį prielankumą. Gal kad ne-
įnoringas, sugeba prisitaikyti prie bet kokių 
sąlygų, ar tu jį į pelkę įkiši, ar smėliu užžersi, net 
jaunas nupjautas sugeba atželti. O pamėgink 
ąžuolą į raistą patupdyti ar sausra pamarinti. 
Viskas jam, palaidotas. Po berželiu raudonviršiai 
galveles kelia, pavasarį sula širdį gaivina. Ir dar 
kažkada sužinojau, jog tai moteriškos energijos 
medis. Traukia mane beržai. Prigludau prie 
vieno, apkabinau – vos pirštai susilietė. Šitaip 
pastovėjome abu laiko nuovoką praradę, palei-
dome visus rūpesčius pavėjui ir pasilinkėjom 
abu sėkmės. Tiesą sakant, nedažnai aš tokių 
galingų beržų sutinku, nenorėčiau vieną dieną 
jų vietoje rasti kelmus.

Įveikusi platų griovį, atsiduriu rimtes-
niame miške. Ir iš karto mane pasitinka 
laiškenių plantacija. Žodis laiškenis man aso-
cijuojasi su svogūnų laiškais, bet deja, jokių 

Keistas šitas miškas. Medynai ir žolinė augalija kaitaliojasi, nespėju ste-
bėtis. Jau ir beržynėlis išretintas šviečia. Ką tik iš niūraus mišrių medynų pa-
partyno perėjau į baltom liemenų tošim šviečiantį beržyną. Smagu, dairausi 
po kojom, bene koks grybas pasitaikys. Nors vis vien jų nerinksiu, net krepšio 
šįkart nepasiėmiau. Palikus grybus grybininkams, skubu prie maumedžių 
alėjos. Pasodinti jie čia taip įdomiai: viena eilutė. Gal koks eksperimentas buvo 
sumanytas. Ir pagaliau pasiekiu miškelio pakraštį, retą ąžuolynėlį su rudenį 
šaukiančiais raudonais šermukšniais. Bet nenoriu dar palikti to ramaus 
užutėkio, todėl prisėdu prie ąžuoliuko, atremiu nugarą į kamieną ir klausau. 
Klausau vėjo siautėjimo medžių viršūnėse, bukučio trepsėjimo aukštyn žemyn 
ąžuolo kamienu, mažųjų giesmininkų besisupančių šermukšnių kekėse. O 
ąžuolai jau nekantrauja, jau barsto giles. Regis, ko skubėti, dar vasara, dar tik 
Žolinė, tačiau... Miškais ateina ruduo.

svogūnų čia nėra. Laiškenio lapai platūs ir 
nuodingi. Bet jų kilimas plačiai ir aklinai 
uždengia žemę. O tai rodo, jog dirvožemis čia 
itin derlingas. Be to, daugiametis laiškenis turi 
daug indigo, iš jo galima gauti mėlynų dažų. 
Iš karto už sąžalyno pastebiu didelę tamsiai 
mėlyną uogą. Stypso gražuolė iškėlusi save 
lyg parodai. Šalimais dar kelios tokios juo-
duoja. Keturlapė vilkauogė. Nuodinga tiek 
žmonėms, tiek žvėrims. Tik paukščiai jos ne-
aplenkia: lesa ir platina po miškus. Nors kada-
ise vienas pažįstamas gyrėsi, jog paragavo šios 
dičkės. Na, kadangi iki šiol dar sveikinamės, 
matyt, viena uoga sėkmingai praslydo. Bet jei 
taip saujelė – dienos šviesos gali ir neišvysti.

Toliau įkrentu į papartyną. Dideliais 
kupstais skleidžiasi paparčių vėduoklės. Va, 
kur Joninių naktį paslaptingi žiedai slepiasi. 
Tokiam paparčių miške naktį gali ir kelio 
atgal nerasti. Užliūliuos laumės, užkutens 
nykštukai – amžinai pražuvęs.

Daugiamečio laiškenio plantacija
Ąžuolai nekantrauja

Saule švytintis beržynas

laisvalaikio kūryba
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apelsinais 
ir alyvmedžiais 
kvepianti Ispanija. 
I dalis

atradimai

Eglė guimEra

Andalūzijos pakrantė
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Vasara – atostogų metas! Net 
tiems, kurie gyvena tolimoje 
statistinėje europiečių (ir ne tik) 

atostogų teritorijoje bei kuria poilsį kitiems. 
Kas gali būti geriau už atostogas nedideliame 
Kanarų kaime (su visais patogumais) vidury 
Atlanto kur nedaug žmonių? Geriau nei tai 
tik atostogos ten, kur traukia širdis. 

Atostogos yra šventas ir, beje, labai 
sąlyginis žodis. Mažos, trumputės, simbo-
linės atostogos turėtų tilpti kiekvienoje die-
noje! Reiktų rasti laiko pailsinti akis, mintis, 
vaizduotę, liežuvį, rankas ir kojas. Kitaip 
greitai besisukančių gyvenimo ratų inercija 
priplos visu savo svoriu kaip varlę prie asfal-
to. O ilgesnis aplinkos pakeitimas galėtų būti 
net subsidijuojamas. Ne dėl to, kad daugelis 
taupome pinigus ir laiką gyventi paskiau 
nes tiesiog kitaip negalime, bet iš tiesų – jų 
reikia! Tiek dvasinei, tiek fizinei sveikatai. 
To išmokau iš savo mamos. Kai „suskam-
ba skambutis“ – viską mesti ir išvažiuoti 
atostogų. Kad ir už paskutinius. Nes jei ig-
noruoji skambutį – tuomet gali išvežti tave. 
Pigiau tikrai nebus. Keliauti automobiliu 
taip pat išmokau iš tėvų. Dar vaikystėje salo-
tiniu moskvičiumi keliavome po Karpatus, 
Kaukazą. Nuostabūs prisiminimai, nors būta 
ir liūčių, ir meškų. Tad ilgai galvoti ar leistis 
automobiliu po Ispaniją gimtadienio proga 
nereikėjo. Tai buvo ne atostogos (nes nuo 
karščio gavau pora karščio smūgių), bet di-
dysis perkrovimas. Du tūkstančiai kilometrų 

vandenynu nuo La Palmos iki Huelvos 
uosto ir trys tūkstančiai didžiąja Ispanijos 
žeme. Man tai buvo pirma pažintis su šia 
šalimi iš arčiau ir ilgiau nei persėdimas bei 
naktis Barselonos ar Madrido oro uostuose 
skrendant į Tėviškę. 

Ispanija iš tiesų kvepia apelsinais ir 
alyvuogėmis! Visa Andalūzija, kiek tik už-
matai – alyvmedžių laukai. Nuo pakelės iki 
pat horizonto. Ištisos dešimtys kilometrų 

besidriekiančių sodų. Neaukšti, taisyklingi 
alyvmedžiai gausiai aplipę egzotiškais vai-
siais. Tiesiog pakelėse galima matyti di-
džiulius pastatus su užrašais „aliejus“. Tiesa, 
nei pats aliejus, nei konservuotos alyvuogės 
nė ką nepigesnės nei šalies parduotuvėse. 
Anaiptol, ženkliai brangesni. Bet, kaip sako-
ma, iš pirminio šaltinio, tikrai extra virgen! 
Ispanija yra viena didžiausių aliejaus tiekėjų 
pasaulinėje rinkoje, o aliejaus rūšių gausoje 
galima ir pasiklysti. 

Garsusis elčės 
palmių parkas 

įtrauktas į Pasaulio 
žmonijos paveldo 

sąrašą
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Važiuojant toliau per žemyninę šalies dalį link Valensijos, nosį 
pradeda kutenti malonus apelsinmedžių kvapas. Jis juntamas net mies-
teliuose. Mažos senamiesčių gatvelės, kur gausu krautuvėlių, dvelkia 
maloniu apelsinų vaisių ar žiedų aromatu. Iš šių vaisių gaminami ne 
tik sultys ir marmeladai, bet ir aliejai, kvepalai, muilai, prieskoniai bei 
saldainiai, su jais marinuojamos alyvuogės ir kitos daržovės. Pakelėse 
matomi tiek gausūs šių citrusų sodai, tiek didžiulės migdolų plan-
tacijos. Galima tik įsivaizduoti šiuos laukus ankstyvą pavasarį, kuris 
čia greičiausiai dar žiemą – tiek kiek užmatai – baltučių žiedų jūra! 
Kas pažįsta tradicinius Ispanijos kalėdinius skanėstus, tas žino, kad 
žymiausi jų yra – iš migdolų chalvos. Minkšta, kieta, pakepinta, balta, 
ruda... pati įvairiausia chalva, pagaminta iš ispaniškų migdolų. 

Ispanija labai turtinga pakrantėmis. Beveik aštuoni tūkstančiai 
kilometrų paplūdimių palei Atlantą, palei Viduržemio jūrą. Ispanai 
tikrai turi gausų pasirinkimą kur praleisti atostogas savo šalyje, o tu-
ristai – iš ilgo sąrašo rinktis širdžiai mielas pakrantes bei miestelius 
šiame krašte. Žemyninėje šalies dalyje, tarp ispanų vadinamoje ne 
kitaip kaip Peninsula (isp. pusiasalis), palei Viduržemio jūrą driekiasi 
daugiau nei tūkstantis šeši šimtai kilometrų pakrančių. Įvairaus il-
gio, pločio balto smėlio pakrančių! Po La Palmos juodų barchatinių 
paplūdimių visi jie man priminė nuo vaikystės lankytą Šventąją bei 
Palangą. Bet ispaniškos kainos grąžindavo į realybę. Lietuvoje bran-
giau. Kaip bebūtų keista ir liūdna. 

Pirma kelionės savaitė ir buvo paskirta Viduržemio jūros pakrantės 
pažinčiai. Nuo Huelvos iki šventojo Montserat kalno. Pastarajam, ko 
gero, paskirsiu atskirą straipsnį, jis tikrai to vertas. Huelvoje, viename iš 
uostų į kurį du kartus per savaitę atplaukia keltai iš Kanarų, mus pasitiko 
Kristupo Kolumbo statula. Šalyje jų, kaip ir bažnyčių bei Viduramžių 
pilių – labai daug. Iki pažinties su Ispanija maniau, kad pagal bažnyčių 
kiekį Lenkija yra nerašyta katalikybės sostinė. Tačiau Ispanija šioje 
srityje ženkliai lenkia mūsų pamaldžius kaimynus. Net pravažiuojant 
rodos nedidelį, palei autostradą išsidėsčiusį miestelį, iš tolo galima 
pamatyti net penkis Dievui į langus besiremiančius bažnyčių bokštus. 
Ir ne kokių bažnytėlių, o tikrų milžiniškų katedrų. Daug iš jų savo laiku 

Gamtos parkas 
(regioninis) 

Cabo de Gata

Nedidelis paplūdimys 
dviems tarp didžiulių 
akmeninių sienų. 
čia nėra kelių, galima 
atplaukti tik vandenynu

Huelva ir garsusis 
keliautojas atradėjas 
Kristupas Kolumbas

Sevilijos katedra 
ir garsusis 

Girardi bokštas
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buvo perdarytos iš musulmoniškų. Toks buvo Romos sprendimas: kam 
griauti svetimos religijos tvirtovę, jei galima joje sustatyti „savus bal-
dus“ ir savas dekoracijas. Toks pavyzdys yra Sevilijoje. Tai universiteti-
nis miestas, labai įspūdingas bei Viduramžių įžymybėmis turtingas 
Andalūzijos centras. Nors man labiausiai įsiminė ne garsioji gotikinė 
katedra, pastatyta XV–XVI amžiuje vietoje buvusios XII a. mečetės ir 
jos kone 100 m aukščio varpinė Giralda, bet labiau žemiški Maurų civi-
lizacijos pėdsakai – siauros ir vingiuotos senamiesčio gatvelės, kurių 
viena buvo vos keletu centimetru platesnė nei automobilis. Ir įsibruk tu 
man į senamiestį su savo miegamuoju ant ratų! Bet patirtis yra patirtis, 
kaip tas Mikutis: kitą kartą žinosiu ir kitam pasakysiu.

Ispanijos Karalystė pagal 1978 metų Konstituciją suskirstyta į 17 
autonominių regionų. Regionai turi dar savas provincijas, tad administ-
racinis tinklas gan tankus. Palei Viduržemio jūrą yra Andalūzija, Mur-
sija, Valensija, Katalonija (ten kur dabar labiausiai klesti kiniečių verslas 
siuvant Katalonijos ir Ispanijos vėliavas jų kare dėl nepriklausomybės...). 

Per trumpą laiką nepavyko apvažiuoti visos Iberijos pusiasalyje esančios 
Flamenko ir vyno šalies, daug kas liko kitam kartui. Nubraižytas plane 
preliminarus kelias atgal vedė per Madridą, Kastiliją ir La Mančą, 
Estremadurą ir vėl link Andalūzijos. Važiuojant per visą šalį labai įdomu 
stebėti kaip keičiasi kalbos dialektas ar net pati kalba (ispanai nesupran-
ta katalonų, ką jau ten kalbėti apie baskus), kaip keičiasi kraštovaizdis, 
kaip keičiasi vyno, sūrio ar tradicinės paelijos skonis.

Po pažinties su viduramžiais bei vienomis aukščiausių vasa-
ros temperatūromis alsuojančia Sevilija, buvo beprotiškai malonu 
pasėdėti garsiajame Elčės palmių parke, kuris paskelbtas Pasaulio 
žmonijos paveldo objektu. Apkabinus datulėmis apkibusią aukštą 
laibą gražuolę, rodos, grįžo ir jėgos. O dar maloniau buvo nakvynei 
sustoti gražioje pakrantėje ir pamerkti pavargusias kojas jūron. Kokia 
ji šilta ir maloni! Po Baltijos ir Atlantas daug šiltesnis, bet to nesuly-
ginsi su malonios kūnui temperatūros Viduržemio jūros bangelėmis. 

(Tęsinys – kitame numeryje) 

atradimai Montserat kalnas iš tolo išsiskyrė 
bendrame kraštovaizdyje

Taip ispanai gyvena per 
didžiuosius karščius. 

Dieną - kondicionierius, 
o naktį - su visa kėde jūroje

Sevilijos 
senamiesčio gatvelė
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Horizontaliai: 7. Skėtinių šeimos stambus, kvapus miškų ir paupių auga-
las. 8. Bervidinių šeimos augalas, Lietuvoje dar žinomas kaip liaukų žolė, narienikas, 
paliaukiažolė, ropenė. 9. Lūpažiedžių šeimos dekoratyvinis, vaistinis augalas, piktžolė. 
11. Šiltųjų kraštų krūmas arba medelis odiškais lapeliais, baltais kvapiais žiedeliais. 12. 
Bene gražiausius ir didžiausius žiedus turintis Lietuvos gegužraibinių šeimos augalas. 
15. Karpinių šeimos labai plati, kuprota žuvis. 18. Drėgnų vietų sporinis augalas su 
šakniniais plaukeliais vietoj šaknų. 19. Kikilinių šeimos paukštis, sukantis lizdus soduo-
se, gyvatvorėse. 20. Lietuvoje dažnas paukštis, perintis įvairiuose miškuose: eglynuose, 
pušynuose, beržynuose, juodalksnynuose, drebulynuose. 21. Astrinių šeimos retas 
Raudonosios knygos augalas, kuris auga Pietų ir Rytų Lietuvos sausuose pušynuose 
nedideliais ploteliais, beržynuose. 24. Tilvikinių šeimos paukštis, kuris pagal išvaizdą 
labai panašus į perkūno oželį, tik apatinė kūno dalis išmarginta daugiau. 26. Skėtinių 
šeimos miškų augalas. 27. Graižažiedžių šeimos dekoratyvus, gausiai žydintis augalas, 
jo žemaūgė forma tinka apvadams ir alpinariumams papuošti. 31. Erikinių šeimos 
visžalis augalas, drėgnų vietų uogakrūmis. 33. Daugiametis augalas su kamienu ir šakų 
vainiku. 34. Valgis kepamas kepalais. 35. Anksti pavasarį atsirandantis rusvas paupių 
vabzdys blizgančiais sparnais. 36. Plaukuotas snaputinių šeimos laukų ir daržų augalas. 

šio kryžiažodžio atsakymus paskelbsime kitame žurnalo numeryje.

Vertikaliai: 1. Daugiametis 4–8 m aukščio dygliuotas me-
dis arba krūmas. 2. Senovės Graikijoje laisvųjų žmonių susirin-
kimo vieta, miesto pagrindinė aikštė. 3. Kryžmažiedžių šeimos 
bergždynų piktžolė, vaistinis augalas. 4. Kukuojantis paukštis. 5. 
Pupinių šeimos labai dažnas vasaros pievų augalas. 6. Vienmetis, 
miglinių šeimos žolinis augalas, kurio stiebas status, lygus, bamb-
liuotas, šakotas, viršutinė dalis žalia, apatinė violetinė, bambliai 
plaukuoti. 10. Daugiametis dvinamis, vijoklinis augalas, išaugantis 
iki 8 m aukščio, naudojamas alaus gamyboje. 13. Lazdyno riešutus 
labai mėgstantis paukštis. 14. Kitas geltonosios kielės pavadinimas. 
16. Moteris, turinti tam tikros valstybės pilietybę. 17. Į kregždę 
panašus paukštis, kuris niekada nenusileidžia ant žemės. 22. Me-
talinė blizganti žuvelė su kabliukais ir kryžmažiedžių šeimos au-
galas blizgančia ankštarėlės pertvara. 23. Labai vertingas, geros 
cheminės sudėties pašarinis augalas atsparus šalčiui. 25. Pavasario 
mėnuo ir paukštis tuo pačiu pavadinimu. 28. Šviesos tonas, dažas. 
29. Medis tankiarutuliška laja, rudenį nusidažantis įvairiomis spal-
vomis. 30. Kas atitinka tikrovę, teisybė.  32.  Vienas iš metų laikų. 
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Kryžiažodžio, išspausdinto žurnalo „mūsų girios” 2022 m. nr. 7, atsakymai:
Vertikaliai: 1. Dagišius. 2. Plukė. 3. Parkas. 4. Grybas. 5. Medus. 6. Diervilė. 10. Avižos. 13. Lingalvis. 14. Debesylas. 16. Džiutas. 17. Galenis. 22. Išnara. 23. Saulakis. 25. Kirlikas. 

28. Pikulė. 29. Apuokė. 30. Mauda. 32. Guoba. Horizontaliai: 7. Kazlėkas. 8. Artvenis. 9. Silkė. 11. Judra. 12. Makavykas. 15. Builis. 18. Sedula. 19. Ąžuolas. 20. Darius. 21. Melisa. 24. 
Barštis. 26. Kailis. 27. Gailis. 31. Pipirlapė. 33. Naras. 34. Pušis. 35. Lizduolė. 36. Skroblas. 
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Apie šernus tarpukario Lietuvoje: 
faktai, mitai, prietarai

Originalus straipsnio pavadinimas „Šernai, jų medžioklės ir globa“
Mūsų girios, 1939 m., nr. 2 (88), 84–89 p. 
(Kalba netaisyta)

Iš daugybės įvairių ir gana šiurpių medžiotojų pasakojimų, šernas visiems girdėtas ir pažįstamas miško žvėris. Tačiau 
jį gyvą ar negyvą, manau, labai nedaugelis yra matę savo akimis, nes šernas nėra taip dažnas mūsų miškų gyventojas. 
Didesnis skaičius šernų yra Raudondvario, Kretingos, Panemunės, Joniškio, Varėnos, Kauno, Jurbarko urėdijų didesniuose 
miškuose, kuriuose randame ąžuolynų arba ąžuolų, kaip priemaišą, kitų veislių medynuose. Šernas sutinkamas ir kituose 
miškų urėdijų plotuose, tačiau nežymiame skaičiuje. Paskutiniųjų metų apskaičiavimo daviniais, mūsų miškuose šernų 
rasta: 1937 metais – 625, 1938 metais – 868. Šios kelių metų džiuginančios skaitlinės rodo, jog šiam miškų gyviui dau-
gintis mūsų miškuose sąlygos buvo gana palankios. Kadangi savo didingumu ir grožiu šernas sudaro mūsų stambiosios 
miškų gyvūnijos papuošalą, norima ilgiau ties juo apsistoti.

Šernas, dėl savo didelio panašumo į seniau namuose augintas 
mažiau kultūrinių veislių kiaules, kai kur yra vadinamas girine kiau-
le. Jo didelė pailga galva su smailiu snukiu ir plokšti kūno išvaizda 
pritaikyta raustis žemėse ieškant sau maisto ir landžioti miško tan-
kumynais. Jo kūnas, bendrai galima pasakyti, yra juodos su tamsiai 
ruda spalvos mišinys: ausys, kojos ir uodega tamsiai rusva su juo-
dumo atspalviu; kūnas – rusvai juodas; galva – rusvai juoda su dau-
gybe pražilusių balsvų plaukų, kurie suteikia galvai baltumo atspalvį. 
Jaunikliai pirmame savo amžiaus pusmetyje esti dryžuoti. Vėliau 
dryžuotumas išnyksta ir kas charakteringa, jog kuiliukai ilgiau pasi-
lieka dryži, negu kiaulaitės.

Šerno oda gana stora su tankesniu žiemos metu ir švelnesniu 
vasarą tamsiai rudu pūku, iš kurio kyšoja gana tankūs ilgi šeriai. 
Jo didingumui daug priduoda ilgi gūbrio šeriai, kuriuos iš baimės, 
išgąsčio ar šiaip savo priešui įbauginti pašiaušia ant savo kupros ir 
sprando. Šernas, gyvendamas spygliuočių ir lapuočių maišytuose 
miškuose, mėgsta savo kailį kasyti į medžius. Kadangi medžiai esti 
sakuoti, todėl ir jo kailis išsisakuoja, o prie jų prilipęs purvas, dulkės 
sudaro nelyginant šerno šarvus, kurių esą nei kulka neimanti. Bet taip 
manyti būtų per daug naivu ir nėra pagrindo. Šernai noromis mėgsta 
apsigyventi šlapiose vietose, paliai šaltinėlius, negilius upokšnius, 
kur purvo voniose galėtų pakankamai pasivolioti.

Didžiausias šernų ginklas yra iltys. Jos yra išaugusios abiejose 
žandikaulių pusėse: viršutinės – trumpesnės ir riestos, apatinės – 
ilgesnės ir beveik tiesios. Kuiliai pasižymi žymiai didesnėmis iltimis, 
negu kiaulės. Pas kuilius amžiui didėjant iltys auga ir suteikia jiems 
baisaus ginklo išvaizdą. Iltys taip sudarytos, kad viršutinės – storo-
sios, nors ir trumpos, guli sklandžiai prisiglausdamos ant apatinių. 
Smūgį jis duoda, žandus sukandęs, apatinių ilčių viršūnėmis ir gau-
nasi lyg apatinės piauna, o viršutinės išdrasko. Be to, tenka pastebėti, 
kad šernai bėgdami ir šiaip jau dažnai nesuleidžia žandikaulių ir 
atverčia žandus, lyg šuo urgzdamas. Tokiu būdu iltys pasirodo dar 
žymiai ilgesnėmis ir net kai kam duoda pagrindo manyti, jog šernai 
turi išleidžiamąsias iltis puolimui, ko tikrumoje nėra.

Šernų ruja esti vieną kartą metuose, lapkričio–gruodžio mėne-
siais ir tęsiasi apie keturias savaites. Jaunesniosios patelės per 16–
18 savaičių ir apie 20 savaičių senesniosios patelės – balandžio–
gegužės mėn. atsieda iki 12 dryžuotų paršelių. Labai senos šernės 
veda vos porą vaikų. Prie pamiškių pasitaiko naminės kiaulės ir 
šerno mišinys. Vienoje vietoje naminė kiaulė buvo atvedusi septy-
nius paršelius. Tačiau paršeliai pradėjo nykti nuo uždaro gyvenimo. 
Davus laisvę bėgioti, trys paršeliai užaugo, kurie savo išvaizda nieko 
nesiskyrė nuo šerno.

Šernas yra daugiau nakties žvėris. Maitintis į atviras vietas išeina 
tik naktimis ir auštant vėl grįžta į savo guolį. Jo mėgiamiausias mais-
tas – ąžuolo gilės, buko riešutai, kaštanai, augalų šaknelės, vabzdžių 
lėliukės ir lervos, pelės ir sliekai. Iš lauko kultūrinių augalų mėgsta 
javus, bulves, runkelius ir kitus šakniavaisius.

Suaugęs šernas turi iki 1 m aukščio ir 2 m ilgio. Jo svoris 150–200 
kg. Šerno amžius laikomas 20–25 metai.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona (centre) savo suruoštoje medžioklėje, 

Davalgonių miške. Dešinėje – Žemės ūkio ministras, miškininkas Juozas Skaisgiris 
ir ministras pirmininkas Vladas Mironas
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Daug įdomių pasakojimų galima išgirsti apie šernus vienišius. 
Apskritai, šernai gyvena ne pavieniai, o būriais, gaujomis. Kaip gi 
atsiranda vienišas? Kuiliai, pasiekę 2–3 metų, sutvirtėja, gyvena 
drauge būriuose ir gana aršiai kovoja dėl patelių. Todėl nulupę kiek-
vieno šerno patino odą, rasime ją suraižytą gana giliais skrodžiais 
konkurento iltimis.

Viskas gyvenime keičiasi ir sensta. Taip dedasi ir su šernais pa-
tinais. Praslinkus jaunystės metams, sumažėja jo jėgos, nebelieka 
ilčių aštrumo, dingsta patraukimas prie priešingos lyties, o gimsta 
nenugalimas pavydas. Tada jaunesnieji ir tvirtesnieji konkurentai 
veja pavyduolius iš savo būrio. Tam mielai pritaria ir patelės. Išvyti iš 
būrio patinai pradžioje dar laikosi netoli jo, bet pamažu šalinasi, tols-
ta ir taip pasilieka girios atsiskyrėliu gyventoju – vienišu. Vienišas 
gana įdomus savo drąsa, gudrumu ir atsargumu. Ir dažnai, gal būti, 
vienatvės prislėgtas, pats rizikuodamas savo žygiais, ieško mirties. 

Todėl medžiotojui, ant jo pasikėsinusiam, tenka pasitikėti savi-
mi ir būti gerai pasirengusiam su juo stoti į dvikovą. Netaiklus šūvis 
ar nemirtinga žaizda gali kartais baigtis medžiotojo sužalojimu ir 
net mirtimi.

Šernų medžioklės būdai, išskyrus vieną kitą, nesudaro didelių 
skirtingumų, kaip ir medžioklės kitų stambiųjų miško žvėrių. Me-
džiojama su varovais bendrose medžioklėse, su šunimis, o taip pat 
prie išėjimo į maitinimosi vietas ir guoliuose.

Medžioklė su varovais nereikalauja ypatingo paruošimo. Vieti-
niai eiguliai geriausiai žino jų gyvenamąsias vietas ir mėgiamiausius 
vaikščioti takus. Viena svarbu – varymus daryti pavėjui. Paprastai 
medžiotojai stengiasi pasislėpti nuo tos pusės, kur eina varymas. Tas 
šernų medžioklėse nesudaro didelės svarbos. Pas šernus akylumas 
mažiausiai išsivystęs, o puikiausiai išvystyta klausa ir uoslė. Todėl čia 
ir tenka taikytis prie jo ištobulintų pajutimų: neturėti kvapų ir vengti 
traškėjimo. Atrodytų, kad išsikvėpinęs niekas į mišką nevažiuoja 
medžioti, bet čia pakanka jo uoslei pagauti kvapą išteptų batų, naf-
talino ar naujai pasiūtų, dar neišnešiotų kailių ar tabako, kad šernas 
pasuktų nosį visai kita kryptimi.

Šernai varymuose eina netoliausiai nuo varovų su mažais susto-
jimais pasiklausyti juos lydinčio triukšmo. Todėl šaudymas į varovų 
pusę privalo būti gana atsargus. Netaikli kulka savo laimikiui gali 
būti taikli varovui. Todėl nejaučiant gerai aplinkumos, geriausia yra 
prisileisti šerną galimai arčiau arba net paleisti šūvį tada, kai žvėris 
jau praėjo medžiotojų liniją.

Iš medžioklių su šunimis pažymėtini yra skalikai ir šiaip mėgstą 
gyvulius pulti šunys, kuriuos galėtume pavadinti bandšuniais. 
Su pastaraisiais šernų medžioklė yra sėkmingesnė, negu su skali-
kais. Ties skalikais netenka ilgiau apsistoti, nes su jais draudžia-
ma medžioti miškuose, kur yra stirnos. Kadangi šernai kaip tik-
tai ir laikosi didesniuose miškuose drauge su stirnomis, todėl ši 
medžioklė lyg ir atpuola.

Pasilieka medžioklė su vadinamais bandšuniais. Čia ypatinga 
uoslė nereikalinga, o svarbu, kad šuo pultų surastą gyvį. Piktesnieji 
bandšuniai, suradę šernus, puola kibdami į ausis, šonus ar kuprą, vi-
sai nebodami, jog lengvai gali būti šerno aštriomis iltimis perskros-
ti. Pradžioje užkluptas šernas bėga, vėliau sustoja vietoje ir bando 
sukinėdamasis atsikirsti ir net su balsu atakuoti savo priešą. Vienoje 
pastovioje vietoje girdimas balsas padeda medžiotojui spręsti apie 
vietą, kurioje yra prispirtas jo laimikis. Susigaudyti aplinkumoje 
ir arčiausiai prie šerno prislinkti ir paguldyti jį kulka yra visas šios 
medžioklės menas.

Slenkant artyn, medžiotojui visgi tenka saugotis, nes dažnai vi-
sai nepastebimai šernas gali pulti ant medžiotojo ir nesusiorientavus 
šauti, galima nukentėti nuo šerno ilčių. Tuo pat sumetimu ir artėjimas 
iš priešakio vengtinas. Nors retai, bet pasitaiko, kada sužeistas ar šunų 
įsiutintas šernas puola savo įtariamus priešus. Todėl sekant šerną kraujo 
paliktais pėdsakais, medžiotojams tai tenka turėti nuolat galvoje, kad 
nepakliuvus belandžiojant po tankumynus ant visai netikėtų „vaišių“.

Medžioti šernus guoliuose gana sunku, nes šernai atvirų vietų 
nemėgsta. Čia reikia ypatingai geras aplinkumos vietų žinojimas. 
Nors prieiti prie guolio yra lengviau, negu maitinimosi metu, kada jis 
esti ypatingai atsargus. Jei maitinimosi metu kartais ir pakelia galvą 
medžiotojo kryptimi, tai dar nevisuomet reiškia, jog pastebėjo. Čia pat 
jis vėl gali nuleidęs savo arklą pradėti arti tolimesnę vagą. Gana cha-
rakteringa yra uodegos laikysena knisimo metu: jei uodega vizgena, 
reiškia šernas užtiko ką nors skanaus ir be didesnės baimės galima 
slinkti prie jo arčiau.

Laukimas išeinant į atvirus laukus nakties metu yra gana ne-
tikras, nebent šviesiomis mėnesienos naktimis. Tamsoje šaudyti 
į šlamesio vietą niekuomet negalima, nes galima pataikyti ir į už-
draustą šaudyti gyvį, išėjusį į palaukę pasiganyti ar priklydusį na-
minį, o geru atveju ir į bičiulį medžiotoją, turintį panašius tikslus 
nakties glūdumoje pamedžioti.

Tenka pagaliau pasisakyti dėl šūvio ir šūvio vietos, nes tai yra 
lemiamieji veiksniai laimikiui užtikrinti. Pasikalbėjimuose su nušo-
vusiais šernus, iš kiekvieno beveik galima išgirsti, jog lupant odą pas 
kiekvieną šerną randama įvairaus stambumo šratų. Tai gana ryškiai 
charakterizuojąs požymys, jog mes šį stambų žvėrį mėginame laimėti 
šratais. Pasitaiko pavieni laimingi atsitikimai, bet absoliutinėje dau-
gumoje šratais šaunami šernai nueina, palikdami kraujo pėdsakus, 
paskui kuriuos veltui ieškotume savo laimikio. Todėl šernų me-
džioklėje vartotina tik kulka, ar ji būtų leidžiama iš trivamzdžio 
ar žakano pavidale. Taikinį geriausiai imti į šoną pirmosios pe-
ties mentės (lopetos) vietoje, artimiausiai į širdį arba į galvą. Tenka 
pastebėti, kad žaizdoms šernas gana patvarus. Todėl kaip taisyklė – 
nereikia pažeisto šerno skubėti vytis pėdomis.

Paskutiniųjų metų statistiniai duomenys apie nušautus gyvius 
valstybiniuose miškuose rodo, jog šernų buvo nušauta: 1936/37 metų 

Medžioklė su bandšuniu
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sezone – 31, 1937/38 metų sezone – 43 šernai. Rezultatai yra gana 
menki. Tą galima paaiškinti tuo, jog specialiai šernams medžioklių 
pas mus, išskyrus vieną kitą, beveik neruošiama, o yra medžiojama 
medžioklės sezonui prasidėjus kartu su lapėmis ir kiškiais.

Padarius bendrą apžvalgą, tenka pasisakyti ir dėl šernų globos. 
Pirmiausia tenka atsakyti į klausimą: kenksmingas ar naudingas yra 
šernas? Iš pateikto jo maitinimuisi reikalingo maisto sąrašo, ypatin-
gai, kur sudaro kultūriniai augalai, tenka pasisakyti neigiamai. Nekal-
bant apie šakniavaisius, javų ne tiek šernai sunaudoja maistui, kiek 
sumina ir tuo padaro didelius nuostolius. Tie nuostoliai 1937 metais 
siekė vos kelių, o jau 1938 metais keliolikos tūkstančių litų. Tačiau 
atsižvelgiant į kitą maisto dalį, kur sunaikina daug vabzdžių kenkėjų 
lervų, lėliukių, pelių ir, be to, išpurena dirvą savaiminiam apsisėjimui, 
jo nauda būtų neabejotina. O jei prie to dar pridėti jo gardžią mėsą, 
odą, šerius ir kaip miško papuošalą, atrodytų, jog šernas globotinas.

Senasis mūsų medžioklės įstatymas šernus šaudyti leido nuo rugsėjo 
mėn. pradžios iki vasario mėn. vidurio. Naujasis jau buvo žymiai dosnes-
nis ir terminą prailgino, t. y. nuo liepos mėn. 20 d. iki kovo mėn. vidurio. 
Pagaliau 1938 metų rugsėjo mėn. 30 d. Žemės Ūkio Ministro įsakymu 
Nr. 621 yra leidžiama šernus ištisus metus, nepaliekant apsaugos laiko. 
Tokį griežtą šernams įstatymą vargu ar rasime kur kitoje šalyje. Sovietų 
Rusija savo šiaurinėje dalyje, kuri prieina arčiausiai prie mūsų, šernų ap-
saugos laiką paskyrė nuo kovo mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 15 d.

Toks neigiamas nusistatymas, manau, susidarė todėl, kad šernų 
pragyvenimo maistas palietė Medžioklės Fondo kišenę. Tie daromi 
nuostoliai todėl susidarė didesni, kad šernų šėrimu ir jiems miške mais-
to paruošimu iki šiol nė kiek nebuvo rūpinamasi. Jei viduryje miško 
aikštelėse, kvartalinių proskiebuose ir kitur būtų sudaryti maitini-
mosi ploteliai, šernai daug mieliau knaisiotųsi juos supamoje miško 
glūdumoje, negu gretimo kaimyno avižose ar bulvėse atvirame lauke. 
Gal būt, kai kuriuose plotuose galima būtų leisti atšaudyti didesnį skai-
čių, tačiau nesame tiek turtingi, kad galėtume naikinti taip didingą 
savo girių papuošalą. Todėl kultūringumo vardan minėtas įsakymas, 
atrodytų, reikalingas pakeitimo. Juk pati gamta veisimosi metu stengiasi 
gyvius globoti ir aprūpinti gausesniu maistu, tai nejaugi mes prisidėsime 
prie jos naikinimo?

Po šernų medžioklės

 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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Geresnių 
viršūnių link

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

sprendimus, kurie medžių viršūnėse leis jaustis užtikrintai.


