4

2019 m. rugsëjo 17 d. Nr. 70

GYVIEJI ARCHYVAI

Mokslø daktaras pieðia liûdnà scenarijø
– Esame senokai paþástami, vis susitinkame, apie ðá
bei tà pasikalbame, bet á
straipsnius sugula tik tø pokalbiø fragmentai, o platesná paðnekesá apie gamtà vis
atidëliojam, bet tos temos visuomenëje dabar taip uþaðtrintos, kad poreikis tokiam
pokalbiui jau pribrendo. Tai
pradëkime nuo pradþiø, kas
á Dzûkijà jus atvedë?
– Esu dzûkas nuo Ðiauliø
– gimiau Ðiauliuose ir pusës
metø buvau, kai tëvai persikraustë á Druskininkus. Mama kilusi ið Gervëèiø kraðto, tai galiu sakyti, kad esu
kaimo vaikas, nes visos vasaros ten bûdavo – mane ten
porai mënesiø iðveþdavo. O
tëtis – aukðtaitis. Bet, kaip
anèiukai inkubatoriuje, kai
prasikala, kà pamato pirmà,
tas yra jø tëtis ir mama. Kai
pradëjau pasaulá suvokti, tai
já suvokiau jau èia, Dzûkijoje, tik tarmës neturiu, nes
augau mieste ir baigiau
Druskininkø „Atgimimo“
mokyklà.
– O Merkinëje kaip atsiradote?
– Studijos, mokslas, disertacija, pasiûlë vaþiuoti á
Èepkelius dirbti, bet tada
Vilniuje jau stovëjau kooperatinio buto eilëje, o ta eilë
buvo ðventas reikalas. Kitas
pasiûlymas sugráþti á Dzûkijà atsirado jau tik po 10 metø. Prasidëjo Sàjûdis, gal tik
pirmame mitinge buvau þiûrovas, o paskui visuose – þaliaraiðtis. Tada buvo visi „þali“, Baltijà apkabinome,
protestavome prieð Ignalinos AE ir Kruonio HAE.
Atkûrus nepriklausomybæ
ásteigtas Aplinkos apsaugos
departamentas – ne prie Vyriausybës, kad niekas jam
nediktuotø, o prie Seimo. O
kai jau sugráþo buvæ komunistai á valdþià, padarë Ap-

M. Lapelë

„Toks jausmas, kad saugomø teritorijø sistema neproporcingai nukrypo á vieðøjø ryðiø ir turizmo kryptá.
Mes kuriame surogatinæ gamtà, kad bûtø graþu – takeliai, stendai. Tada visi supras, ir Seimo narys, ir
paprastas þmogus“, – sako Dzûkijos nacionalinio parko ir Èepkeliø valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Biologinës ávairovës skyriaus vedëjas dr. Mindaugas Lapelë
linkos ministerijà, tai dar
metus joje dirbau, bet supratau, kad geras valdininkas nebûsiu.
– Iki kokiø pareigø ministerijoje iðsitarnavote?
– Skyriaus vedëjo. Kraðtovaizdþio apsaugos valdyba
atitiktø dabartinæ Valstybinæ saugomø teritorijø tarnybà – galios buvo labai didelës. Pasikeitë valdþia, vadovauti Aplinkos ministerijai
atëjo Bronius Bradauskas, o
mano charakteris toks, kad
negaliu bûti labai nuolankus. Ministras su dviem viceministrais susirenka, pasitaria, o tau lieka tik ágyvendinti. Supratau, kad mano
þiniø nereikia. Buvo variantai arba á Þemaitijà direktoriaus pavaduotoju, arba á
Dzûkijos nacionaliná parkà
imtis mokslo.
– Bûtø tekæ þemaièiø kalbos mokytis...
– Dzûkija nuo Vilniaus atrodë arti, iki Marcinkoniø
traukiniu greitai galima atvaþiuoti. Kai man siûlë tarnybiná butà Merkinëje, sakiau, kur jau kur, bet ðitam
ðunmiestyje tai að negyvensiu. Kaip biologas suprantu,
kad aplinkui gamta graþi,
bet ið pirmo þvilgsnio Merkinë atrodë kolûkinë gyvenvietë, o ne, kaip dabar sakom, karaliðkas miestas. Tada 6 metus vargau Marcinkonyse. Davë pirmàjá alytnamá, vienà ið 4, pastatytø,
kai Èepkeliø rezervatas ásikûrë. Ið jø statybø pusë kaimo statybinëmis medþiagomis buvo apsirûpinæ. Kaip
tik pasibaigë pigus dyzelinas, prasidëjo kûrenimas
malkomis, o pasitaikë tokia

þvarbi þiema, kad virtuvës
vidinës sienos pasidengë
ðerkðnu. Þmona sakë, jei tai
iðtvërëme, tai jau bet kà iðkæsim. Ji buvo dorinio ugdymo ir tikybos mokytoja. Vilniuje buvo Mindaugo þmona Jadvyga, o èia að tapau
mokytojos vyru, bet dabar
jau 4 metus naðlauju. Merkinëje atsidûrëme 2001 m.
Padariau atvirkðèià ratà:
nuo mokslo á valdþià ir tada
ið valdþios á praktikà.
– Marcinkoniðkiai iki ðiol
negali uþmirðti skriaudos,
kad Dzûkijos nacionalinio
parko direkcija iðsikëlë á
Merkinæ.
– 2010 m. sujungë dvi direkcijas – Dzûkijos nacionalinio parko ir Èepkeliø rezervato. Sakoma „nespjauk
á ðuliná“, tai taip ir nutiko.
Sakiau apie Merkinæ, kad
tame ðunmiestyje negyvensiu, o dabar esu merkiniðkis
ir uþ jà galiu gerklæ bet kam
perkàsti.
– Kada patikëjote, kad
Merkinë nëra ðunmiestis?
– Labai greitai, per porà
metø ji mane suvirðkino.
Kai gyveni, vaikðtai, tai ir atrandi visai kitokià Merkinæ.
Indijoje tokios vietos, kur
dvi upës suteka, laikomos
ðventomis. Èia vyksta tokie
dalykai, kuriø normalioje
tarybinio ûkio gyvenvietëje
neásivaizduotum, – ateini ir
tave átraukia. Nes senøjø
merkiniðkiø nëra, tarpukariu èia buvo þydiðkas miestelis ir visi jie uþkasti anapus kalniuko. Mano dvi kaimynës ið Rudnelës kaimo,
kaimynë prieðais – ið Puvoèiø, o jos vyras – ið Purpliø.
Bet yra kaþkas tokio, kas
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juos sujungë. Pats raðei ir
man tai labai ástrigo, kad á
buvusius þydiðkus miestelius
þmonës atëjo su visai kitu,
nemiestietiðku supratimu
apie gyvenimà. Tik dabar,
gal prieð kelerius metus,
Merkinëje pradëjo formuotis bendruomenë.
– Uþaugo kita karta, kuri
èia gimusi?
– Taip. Merkinë – prigyventa vieta, primelsta. Ir kai
manæs klausia apie Merkinës piramidæ, sakau, kad
baþnyèia arba piliakalnis
dvasios turi daug daugiau.
O piramidë – net ne Merkinëje. Jei kalbësime tiksliau,
tai yra Èesukø piramidë
Jablanave.
– O savo Biologinës ávairovës skyriuje daug pavaldiniø turite?
– Yra 5 þmonës: geografas, pora ornitologø, viena
miðkininkë ir að. Kai atëjau
dirbti, buvo 70 proc. laiko
gamtoje, o 30 proc. kabinete, bet dabar atvirkðèiai. Popieriai valdo viskà.
– Pastarojo laikotarpio reorganizavimai smarkiai nenuskriaudë?
– Blogiausia, kad tai – lyg
sustoti ðuolyje per griová.
Saugomø teritorijø direkcijø darbuotojai nori tø permainø, bet visada yra pavojus gauti ne tai, ko nori.
Kaip buvusios bendradarbës tëvuko nuo Dusmenø
kaimynas, buvæs toks „ruþavas“, vis agituodavo, kaip
gerai Sovietø sàjungoje, bet,
kai jau 1940 m. èia viskas
prasidëjo, atëjo pas kaimynà su buteliu ir sako: „Þinai,
Antanai, ne tie atëjo“. Tai tø
reformø irgi taip galime prisipraðyti. Kadangi darbuotojø nedaug, o darbø daug,
tai jaunimas nori funkcijø iðgryninimo. Jei esi, pavyzdþiui, ekologas, tai savo darbus ir darai, o ne vieðuosius
pirkimus ar dar kaþkà. Nacionaliniai parkai susimaþino, susiverþë, paliko maþdaug po 30 þmoniø, o
mums, kadangi dar yra Èepkeliø rezervatas, liko 36. Buvo þadëtas papildomas finansavimas, jeigu susitvarkysime, bet paþadai liko paþadais. Dalis jaunimo, kurie
tikëjosi reformø, iðëjo ið
saugomø teritorijø sistemos. O tikra reforma taip ir
neávyko. Dabar að manau,
kad ji taip ir neávyks, nes jau
rinkimai ant nosies.
– Kokia ta reforma galëjo
bûti?
– Buvæs ministras Algirdas Brukas kaþkada tai pa-

vadino direktorizacija – per
daug tø direkcijø pristeigta.
Mano akimis þiûrint, jø galëtø bûti maþiau, tik gal ne
taip drastiðkai reikëtø jungti, kaip buvo planuota, kad
liktø tik viena Pietø Lietuvos ir Suvalkijos parkø direkcija nuo Viðtyèio iki Dieveniðkiø su 70 þmoniø. Kiek
þinau, dabartinio ministro
Kæstuèio Maþeikos nuostata, kad turëtø bûti kaip miðkø urëdijos – viena direkcija su padaliniais. Man paèiam, kaip gamtininkui,
kliûva, kad vieðumoje matosi ne monitoringai ir tyrimai, o tik visokie festivaliai,
renginiai, apþvalgos bokðtai,
lankytojø centrai. Tai irgi
gerai, bet toks jausmas, kad
saugomø teritorijø sistema
neproporcingai nukrypo á
vieðøjø ryðiø ir turizmo
kryptá.
– Kone kiekviename projekte matom þodþius „pritaikymas turizmui“.
– Vienas ið reformos sumanymø buvo funkcijø iðgryninimas – saugomø teritorijø tarnyba turëtø daryti
tik tai, ko kiti nedaro. Nors
mûsø direkcijai tai bûtø
skausminga, bet að be jokio
gailesèio visà turizmà atiduoèiau. Yra privatûs gidai,
turizmo bendrovës. Galime
teikti lankytojams tik tokias
ypatingas paslaugas, kuriø
niekas neteikia, kaþkokius
mokymus, kaip Pynimo savaitë.
– Tai jûsø kolega, Dzûkijos nacionalinio parko lankytojø centro vadovas Algimantas Èerniauskas be darbo liktø?
– Ar èia darbas? Kiek A.
Èerniauskas galëtø nuveikti, jeigu darytø tai, kà jis moka ir geba, o ne sëdëtø lankytojø centre. Lankytojø
centrø visur yra, ir Latvijoje, ir Estijoje, bet nacionaliniai parkai neteikia nei ekskursijø, nei maitinimo paslaugø, tik ekologinio ðvietimo ir informavimo. Sako,
kad bûtø nesàþininga konkurencija su vietos verslu. O
mes turime uþsidirbti, nes
infrastruktûra iðsiplëtusi –
lankytojø centrai, bokðtai.
Ðitas „uþsidirbti“ man labai
nepatinka. Ypaè maþose direkcijose, Meteliuose ar
Veisiejuose, kur tik keli
þmonës dirba, kiekvienas
renginys tampa totaline mobilizacija. Reformos metu
norëta atsisakyti ne tik turizmo, bet ir kultûros paveldo funkcijø. Sakë, kad yra
savivaldybiø kultûros sky-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

riai, laisvalaikio ir pramogø
centrai. Bet nei Vilnius, nei
tie centrai nedaro to, kà daro parko kultûrologai. Jeigu jø neliks, tai niekas po
tuos kaimus nevaikðèios ir
tø bobukiø nekalbins. Ið Vilniaus jiems toli, jie tik nugriebia grietinëlæ, ir viskas.
Tai tas iðgryninimas irgi yra
lazda su dviem galais.
– Kaip keièiasi Dzûkija?
– Dzûkijos nacionalinis
parkas man buvo graþiausias 1995 m., kai pradëjau
dirbti. Tada dar marcinkoniðkiai karves kartu ganydavo. Pamenu, pareina nuo
Grûdos karviø banda kaimo
gatvele, o vokieèiai, kas atsitûpæs, kas atsiklaupæs, filmuoja. Mes galvojome, kas
èia tokio ypatingo, tai dabar
net tos medþiagos nacionalinis parkas nelabai turi, gal
tik vienà kità A. Èerniausko kadrà. Kitur kultûriniai
kraðtovaizdþiai yra agrariniai, o ðiliniai dzûkai gyveno miðkuose prasikirstose
salose, þemës ûkis buvo tik
savo reikmëms, o visos pajamos ið miðko. Galima iðskirti kelis kraðtovaizdþio
degradacijos etapus: kolektyvizacijà, kai atsirado fermos prie upeliø ir eþerø,
kad vandens nereikëtø neðti, melioracijà, kai tie upeliai paversti grioviais, chemizacijà, kai tais grioviais
plaukë chemija. Lietuvoje
tik 13 proc. maþø upeliø liko nesukanalizuoti. Paskutinis virsmas, neþinau, kaip
tai pavadinti, ávyko, kai ástojome á Europos Sàjungà, kai
atsirado iðmokos uþ ûkio atsisakymà ir þemës nedirbimà, o parama nuëjo stambiesiems ûkiams.
– Bet tai sutapo ir su kartø
kaita. Nuëjo paskutinë gyvenimà iki sovietø maèiusi karta, o dabartiniai senoliai jau
uþaugo kolchozuose.
– Taip, tas pats ir su baþnyèia – nëra moèiuèiø, kurios savo anûkus atvestø. Að
nelendu á to reiðkinio prieþastis, jø visada bûna ne viena. Sakydavome, kad èia
niekada badu niekas nemirë ir nemirs, bet jaunimo gyvenimo standartai jau visai
kitokie – jie nori ne iðgyventi, o gyventi. Mûsø kraðtas
yra visos Lietuvos modelis ir
tie demografiniai procesai,
kurie dabar vyksta Varënos
kraðte, pasikartos visoje
Lietuvoje apie 2050 m. Liko vieni senukai, tai nelabai
surasi net ûkininkà, kuriam
karves ið nacionalinio parko projekto bûtø galima patikëti. Pievos, pilnos geguþraibiø, kurias dar maèiau
1995 m., keièiasi, nes mes
gyvename miðkø zonoje.
Tæsinys 5 psl.
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Sakydavau, kad Èepkeliai
yra deimantinë akutë to
auksinio þiedo, kuris yra
Dzûkijos nacionalinis parkas – þmogaus ir gamtos sukurtas groþis – Merkio slëniai ir Grûdos ðienautos pievutës. Mano nustebimui, ne
taip greitai tie pokyèiai vyksta, greièiau ariamuose laukuose, kur, þiûrëk, jau puðaitës uþaugo. O pievose ateina aukðtos þolës, pradeda
augti karklai, o galiausiai
bus juodalksnynas, ir tø
vaizdø jau nematysime.
– Ar visa tai ámanoma iðsaugoti?
– Biologui viskas aiðku,
jeigu auga retos orchidëjos,
tai kaip dabar leisi, kad jos
sunyktø. Gamtotvarka dabar toks madingas keiksmaþodis ir pinigø ásisavinimas.
Bet jà galime taikyti tik homeopatinëmis dozëmis. Teoriðkai galime sutvarkyti, iðkirsti krûmus, nes ateina europiniai pinigai buveiniø atkûrimui, bet palaikymui jø
neuþteks. Turime prie Katros buveines, kur gyveno
stulgiai. Jas reikia kasmet
ðienauti, tai, kai karvëms
ðieno reikëdavo, þmonës ir
ásibridæ ðienaudavo. Dabar,
jeigu aukðtas vanduo, atvaþiavo traktorininkas, pastovëjo ant kranto ir iðvaþiavo.
Kai kuriø dalykø negali padaryti, tik pristabdyti pokyèius. Bet þiauriausia situacija su miðkais.
– Kas nutiko þmonëms,
kad susikalbëjimo apie miðkus visiðkai nebeliko: vieni
nori visiðkai uþdrausti net
sausà ðakà nupjauti, o kitiems miðkas yra kaip javai
ar lentø ferma – pasodinom,
subrendo, nupjovëm?
– Problema, kad Lietuvoje nëra miðkininkø mokslininkø, tik keli galbût. Gal
supyks miðkininkai, kad taip
pasakiau. Yra miðko agro-

Kertamas miðkas

nomai – visas mokslas buvo
á tà pusæ nukreiptas. Tai, kas
nebuvo sprendþiama deðimtmeèiais, kaupësi ir dabar taip sutapo, kad visuomenëje atsirado dalies þmoniø pilietiðkumas, tai sustiprino socialiniai tinklai. Paþástu daug jaunø ir prakutusiø gyvenime þmoniø, kurie
galëtø gyventi bet kur ir nesukti galvos, bet tiesiog myli Lietuvà. Gavosi visø tø
reiðkiniø sinergija. Visi kirtimai, kurie vyko Labanore
ir Dzûkijoje, tai yra Pirmojo pasaulinio karo metais iðkirstose vietose uþaugæ miðkai. Kirto caras ir kaizeris,
kur patogiausia buvo – prie
geleþinkeliø. Tada tie kirtimai uþaugo, bet ne buvo atsodinti, o savaime. Todël jie
ir buvo didþiausia vertybë,
dël kurios man labiausiai
ðirdá skauda, kad tai yra atsakymas á klausimà, kaip
miðkas atrodytø, jeigu miðkininkai jo nepriþiûrëtø.
– Bet tai teko skaityti daugybæ miðkininkø pareiðkimø,
kad, jei tik miðko laiku nekirsime ir neatsodinsime, tai jis
pats neatsikurs, ir ten uþaugs
kaþkokie lazdynai.
– Mano paskutinis argumentas: o kas priþiûrëjo
miðkus, kai miðkininkø nebuvo? Að turiu atsakymà –
buvo daug gyvûnø, stumbrai, taurai, kurie tà „mozaikà“ palaikydavo. Ta kirtimø
banga praeis, tada viskas
stabilizuosis, kol ateis kita.
Ðákart ant senøjø puðynø
kirtimo bangos uþsikloja dar
viena, pokariniø lapuoèiø,
kur miðkai buvo iðkirsti
1945 – 1950 metais. Jeigu
auga berþai arba juodalksniai, jiems 60 metø – ir
viskas. Paskui kaþkada ateis
pokariniø spygliuoèiø kirtimo banga.
– Bet ar miðko kirtimo verslas, susipirkæs brangià technikà, sëdës rankas sudëjæs,

laukdamas kitos bangos?
– Tas spaudimas tikrai
bus, jau dabar yra kalbø,
kad miðko brandos amþius
turëtø bûti sumaþintas iki
kokiø 80 metø. Kai kuriuose valstybëse yra toks terminas – techninë branda. Kitas dalykas, kad þmonës ásivaizduoja, jog saugomos teritorijos, ypaè nacionalinis
parkas, yra kaip rezervatas.
Inteligentai nusiperka trobelæ pagiry, atvaþiuoja po
metø, o ten – kirtavietë. Net
Dzûkijos nacionaliniame
parke arti pusës miðkø yra
4 grupës ûkiniai, dar 30
proc. – 3 grupës apsauginiai,
kur puðies kirtimo amþius
yra 110 metø. O kaþkas panaðaus á saugomà yra tik 20
proc. miðko – keli maþi rezervatai ir 2 grupës ekosistemø apsaugos miðkai. Tai
nereiðkia, kad jie seni, bet
galbût iðskirti dël ekologiniø
prieþasèiø. O 80 proc. Dzûkijos nacionalinio parko
miðkø yra legaliai kertami ir
negali nieko pasakyti.
– Ir nemaþa dalis – privatûs?
– Nesuprantu, kodël Labanore Vyriausybë nesuvaldë proceso, kai valdiðkø
miðkø ten buvo 70 proc., tai
galëjo moratoriumà iðkart
skelbti. Dabar, kai viena
urëdija, tai gali kirsti kitur.
Seniau kiekvienam urëdui
reikëjo „Rolex“ ir „Lexus“.
Dzûkijoje 70 proc. miðkø
yra privatûs ir tik 30 proc. –
valstybiniai, tai kaþkà átakoti
sudëtingiau.
– O tai, kas liko valstybei,
buvo sàmoningai palikta, ar
stichiðkai taip iðëjo?
– Bûtø buvæ idealu, kaip
Lenkijoje – kad nacionaliniai parkai bûtø likæ valstybiniai, nes mes èia patys sau
susikûrëme problemas. Bet
1990 m. svarbiausia buvo atkurti istoriná teisingumà.
Nemaþa dalis þmoniø þe-
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miø, kurias atëmë sovietai,
vëliau buvo uþsodintos miðku. Pamenu, buvo toks laikotarpis, kai þemës galëjai
atsiimti kiek nori, o miðko
tik 5 ha, tai tada Mardasavo diedai ëjo pas mus á parko direkcijà ir sakydavo: nusipjaukit tà savo miðkà, iðsiraukit kelmus, atiduokite
mûsø pievas ir ganyklas.
Kirto visais laikais. Bet pasikeitë poþiûris á miðkà ir
technologinës galimybës.
Kai pradëjau dirbti, tokiø
problemø dël miðko keliø
niekada nebuvo ir naktimis
miðke niekas nedirbdavo
tais „kombainais“. Sunku
surasti skirtumø, kuo skiriasi ûkininkavimas nacionaliniame parke ir ne parke.
– Tai sakote, kad þmonës
per gerai ásivaizduoja saugomas teritorijas?
– Dabar priëjom prie ádomiausio dalyko – netikros
arba, kaip dabar sakoma,
„feikinës“ apsaugos. Miðkai
graþiai sudalinti á grupes ir
kategorijas, nustatyta, kas
galima ir ko negalima. Bet
Miðko kirtimo taisyklëse pakako numatyti galimybæ puðyne vykdyti ugdomuosius
kirtimus 10 metø iki jo iðkirtimo. Pigiai nuperka 2 grupës puðynà, sulaukusá 150
metø, neva ten nieko negalima daryti, ir imasi já taip
„ugdyti“, kad lieka tik kevalas. Mums tai uþkliuvo, ir
taisyklës buvo pataisytos,
bet tokiø korupciniø landø
nuolat atsiranda. Kalbëdami apie Punios ðilà, miðkininkai þongliruoja tuo 2
grupës terminu, bet ji nereiðkia, kad ten bus seni
miðkai, o tik tai, kad leisi uþaugti medþiui iki gamtinës
brandos, pavyzdþiui, puðiai
– iki 170 metø. Bet po to vis
tiek jà kirsi. Velnias slypi
smulkmenose. Popieriuje
graþu – yra saugomos teritorijos, taisyklës, planavimas, o realybëje neturime
instrumentø.
– Ir ið miðko lieka tik smëlis kaip paplûdimyje.
– Nacionaliniuose parkuose plynø kirtimø nëra –
iðkerti 70 proc., iðvagoji ir
tada 5 metus lauki, kol ið nukritusiø puðø sëklø kaþkas
uþaugs, ir tada iðkerti likusius medþius. Bet puðis prameèiuoja ir sëklinga bûna
tik kas 3–4 metai, o jei dar
sausra pasitaiko, tai per tuos
5 metus miðkas neatsikuria.
Iðpjauni likusias puðis, ir palieki tik biologinæ ávairovæ –
pavienius medþius.
– Tai èia tie kreivi, ðleivi,
kurie lentoms nelabai tinka?
– Kartais net patys miðkø
specialistai, atvaþiavæ á miðkà, ginèijasi, ar èia dar tie 30
proc. palikti, ar jau „biologinë ávairovë“. Dauguma tø
dalykø vyksta pilkojoje zonoje, kur nëra atviro paþei-

dimo arba gresia tik smulki
baudelë. Miðkas neatsikuria, o tada atvaþiuoja þalieji
ir filmuoja plynus kirtimus
nacionaliniame parke, nors
ið tikrøjø jie tokie dël uþdelsto veikimo plyni.
– Kiek klimato kaita turi
tam átakos?
– Puðynai augo ir augs.
Puðis yra toks medis, kuris
galëtø augti ir geroje þemëje, bet ji neatlaiko konkurencijos, todël atrodo, kad
mëgsta augti puðynuose ir
pelkëse. Në velnio nemëgsta, bet ji kantresnë ir auga
ten, ið kur kiti medþiai pasitraukia. Taigi puðims viskas
gerai, o problemø turime
dël egliø, kurios yra ðiaurinë rûðis, ir mes esame jos
arealo pakraðtyje. Klimatas
darosi labiau kontrastingas,
vëjai ir audros silpnino, o tada atëjo þievëgrauþis tipografas. Kadangi spygliuoèiai
buvo paklausûs, visi Europos kalnai apsodinti eglëmis, kur dabar kertami milþiniðki plotai, nukentëjæ nuo
ðiø kenkëjø. Sodino egles ir
kënius, bet ne natûralius bukø miðkus, o dabar nori vël
gauti pinigø kovai su tipografu ir vël sodinti tà patá –
vël susikurti problemà.
Kenkëjø buvo, yra ir bus,
bet kartais jø gausëjimas sutampa su þmogaus klaidomis, tada ávyksta sprogimas.
Tai kas vyksta pas mus, kiek
ðnekëjau su girininkais, – tai
ne kova su kenkëjais, o medienos gelbëjimas.
– Bet uþtat eglynø kenkëjø
tema naudojama, kaip argumentas prieð Punios ðilo rezervato iðplëtimà.
– Lietuvoje visi rezervatai
yra 0,6 proc. teritorijos, didesnë jø dalis – pelkës. Miðkai tuose rezervatuose –
pelkiniai puðynai, ðiek tiek
eglynø ir berþynø, vidutinis
amþius nesiekia 80 metø.
Kol jie pasieks sengirës amþiø, tai dar augti ir augti.
Mes neturime në vieno tikro miðko rezervato, nes, kai
jie buvo steigiami, miðkininkai sutikdavo atiduoti tik
pelkes ir, dantis sukandæ –
po kvartalà miðko jø pakraðèiais. Birþø giria galëjo bûti
toks rezervatas, kaip Beloveþo, bet jà jau sutvarkë.
Jeigu nebûtø tvarkæ, visa
Europa vaþiuotø þiûrëti ne
á Beloveþà, o ten. Punios ðilas yra vienintelë vieta, kur
galëtø bûti miðko rezervatas. Kai tos paèios Vyriausybës, vykdanèios tà paèià
programà, ministrai feisbuke apsiþodþiuoja...
– Kæstutis Navickas – jau
buvæs ministras...
– Kai be jokiø konsultacijø, neturint jokio plano B,
atðaukiamas rezervato iðplëtimas, tai jau pradedi nebesuprasti, kas vyksta. Suprasèiau, jei prieð tà ðilà ko-
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votø kaþkokia bendra Þemës ûkio ir miðkø ministerija. Bet tai daro pati Aplinkos ministerija, jai nereikalingos jokiø ekspertø nuomonës. Þmonës, kurie dirba, jauèiasi iðduoti ir neþino, kaip elgtis, kai patarëjas
aiðkina apie pûvanèià medienà, kenkëjus ir kad miðkai turi bûti graþûs. Tad ir
paraðiau, kad tai – kaip mazgote per veidà. Kaimø bendruomenës èia yra tik pretekstas tame reikale, bet kai
jos pareiðkia, kad uþtenka
esamo rezervato ploto iðsaugoti ávairovei, tai kuriems galams visa Mokslø
akademija ir gamtos tyrimø
centrai, specialistai ir ekspertai – bendruomenë þino
geriau.
– Tai visose srityse tas pats
– mokslininko eksperto nuomonë tampa lygiaverte su bet
kuria kita, kas tik paraðë komentarà?
– Ekspertai net nesivelia
á diskusijas. Kalba tie patys
keli þmonës, kurie yra suinteresuoti, bet dauguma
gamtininkø þiûri ið ðalies,
nes jau nelabai mato prasmæ kiðtis. Politikai mato tik
graþiai nuspalvintas schemas, bet nesupranta, kad
prie dabartinës tvarkos, nieko nekeisdami, Punios ðilo
neiðsaugosime, nes ten yra
mano jau minëti 2 apsaugos
grupës miðkai. Ástojæ á ES
turëjome per 6 metus ásteigti buveiniø apsaugos teritorijas, bet tik pernai jas pradëjome kurti. Tiek metø
imitavome ðità procesà, o
dabar ES alsuoja su savo
baudomis á pakauðá. Todël
labai svarbu, kaip bus iðspræstas Punios ðilo klausimas. Jei jis netaptø rezervatu, jei sugalvos já kaip 2 grupës miðkus tvarkyti, tai negali bûti Punios ðile 2 grupë
skirtinga negu kitur. Mes
kuriame surogatinæ gamtà,
kad bûtø graþu – takeliai,
stendai. Tada visi supras, ir
Seimo narys, ir paprastas
þmogus.
– Apþvalgos bokðtas, paþintinë trasa, prie kiekvieno medþio informacinë lentelë, kas
jis toks.
– Kaþkada Lietuvoje buvo vykdomas Kertiniø miðko buveiniø projektas ir iðrenkami tokie gabaliukai,
kur girininkas neprieidavo,
daug metø procesai vienodi. Tai vienas to projekto vadovas apie Labanoro girià
sakë, kad biologinës ávairovës poþiûriu, ten yra dykuma – jokios negyvos medienos, stuobriø, virtëliø. Bet
þmonës jà gina uþ tai, kad
graþi grybautojams, uogautojams, medþiotojams, miðkininkams, poilsiautojams.
Mes norime patogios gamtos.
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