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Visi mėgsta skaičiuoti ir apžvelgti prabėgančius metus. Vieni juos pradeda skaičiuoti nuo
sausio 1-ios dienos, kiti nuo žmogaus gimimo dienos, tačiau yra ir tokių žmonių, kurie
susiburia bendrai pavasarinei miško sodinimo talkai ir didžiuodamiesi ištaria:
„… štai ir
prabėgo dar vieneri metai…“ Taip nutiko ir š.m. balandžio 8 d. Marijampolės miškų urėdijai
priklausančiame Varnabūdės miške. Gausus būrys gamtai ir Lietuvos miškams neabejingų
žmonių iš Marijampolės apskrities nuo pat ryto sodino ąžuolo, alksnio ir eglės sodinukus miško
kirtavietėse Sasnavos bei Varnabūdės girininkijose. Buvo atkurtas beveik 4 ha miško plotas.
Bundanti gamta, grynas oras ir miško paukščių tuoktuvių giesmės persipynė su jaunųjų miško
sodintojų džiaugsmingais balsais. Išties smagu tiek gyvybės ir entuziazmo regėti miške sakė
Marijampolės MU Varnabūdės girininkas Valdas Vasiliauskas. Miško sodinimas- tai ne tik fizinis
darbas, bet ir atgaiva ramybė sielai bei gera atsakomybės pamoka jaunimui. Jau tradiciniu
tapusiame renginyje, kasmet vis gausiau dalyvauja šeimos su savo mažiausiomis atžalomis.
Girininkas V. Vasiliauskas užtikrino, jog kiekvienas žmogus pasodinęs medį, mišką norės po
eilės metų pamatyti jį sveiką, užaugusį ir didžiuotis juo, ir tikrai susimąstys bei lengva ranka
nenulauš jokio medelio ar šakos be reikalo. Tokios miško sodinimo talkos ugdo žmonių
pilietiškumą ir sąmoningumą, pastebėjo į renginį gausų Marijampolės skautų būrį atsivežusi jų
vadovė Audronė Levickienė. Miško sodinimas, tai lyg virusas, kuriuo užsikrėtus, kiekvieną
pavasarį su bundančia augalija pabunda ir pilietiška pareiga bei noras susiburti bendrai miško
sodinimo talkai.

Suvokdami renginio prasmę rėmėjai mielai atsiliepė į organizatorių prašymus prisidėti prie
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renginio. Renginio metu dalyviai buvo vaišinami kareiviška koše bei arbata, kurią paruošė
Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos
batalionas. Pietų stalui vaišes geranoriškai padovanojo Marijampolės Rotaract klubas. Ne
pirmus metus iš eilės renginyje dalyvauja ir Marijampolės regiono aplinkos apsaugos
departamento darbuotojai, kurie ne tik drausmina gyvosios gamtos ir aplinkos pažeidėjus, bet ir
prisideda prie miškų puoselėjimo. Šį pavasarį prie miško sodinimo talkos Varnabūdės miške
prisijungė ir Aleksandro Stulginskio universiteto miškų fakulteto bei Vištyčio regioninio parko
direkcijos darbuotojai aplinkosaugos specialistai. Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos Šaulių
sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės atstovai, Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo
centras. Marijampolės miškų urėdijos urėdas Kęstutis Bielskus dėkojo visiems renginio
dalyviams ir džiaugėsi jaunimo susidomėjimu miškininko profesija bei Lietuvos miškų ateitimi.
Šiais metais balandžio 8 d. visose Lietuvos miškų urėdijose vyko Nacionalinė miško sodinimo
akcija prie kurios prisijungė ir Marijampolės miškų urėdija.

Ekologas Giedrius Šlekys

Agnės Kralikienės nuotraukos.
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