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Žymantas pasakoja, kad šio 
renginio mintis kilo iš siekio ap-
saugoti rečiausią Europos gies-
mininką – meldinę nendrinukę. 
„Kolegos Lenkijoje, Vengrijoje 
ne kartą organizavo šienpjovių 
čempionatą meldinių nendrinu-
kių perimvietėse. Anksčiau šiose 
pievose susirinkdavo daugybė 
šienpjovių ir savaitėmis šienau-
davo dalgiais. Norint suderinti 
paukščių apsaugą ir žmonių, 
kaip pievų prižiūrėtojų, veiklą, 

kilo idėja organizuoti šienpjovių 
čempionatą, – kalba pašne-
kovas. – Lietuvoje šis renginys 
ypač įdomus kultūros paveldo 
prasme, nes jame susitinka du 
skirtingi dalgiai. Vakarų vietovė-
se, kaip ir didžioje dalyje Euro-
pos, buvo šienaujama šienkoju, 
o nuo Aukštaitijos iki pat Pripe-
tės – litofka. Šiuos dalgius įvaldę 
šienpjoviai renkasi pasivaržyti.“
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Prizines vietas šienpjovių čem-
pionatuose užsienyje užėmęs 
Ž. Morkvėnas pats tokį renginį 
organizuoja Nemuno deltoje. 
Pasak gamtininko, ši vieta tam 
tinkamiausia. „Mažoji Lietuva, 

pamarys, Nemuno kraštas vi-
sada garsėjo pievų platybėmis, 
migruojančių paukščių gausa. Tai 
teritorija, kurioje dominuoja pie-
vų kraštovaizdis. Senovėje Ma-
žojoje Lietuvoje žmonės pagal 
veiklą buvo skirstomi į pievinin-
kus, daržininkus ir pelkininkus. 
Jų gyvenimo būdas labai skyrėsi. 
Tais laikais Nemuno deltos pievi-
ninkai gamino strateginės reikš-
mės produktą – šieną, kuris buvo 
maistas vienintelei transporto 
priemonei žirgams. Nors laikai 
pasikeitė, ir dabar Nemuno del-
toje nuo horizonto iki horizonto 
plyti pievos. Tokio vaizdo niekur 
kitur nepamatysi, todėl šienpjo-
vių čempionatas vyksta čia“, – 
atskleidžia pašnekovas.
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„Pagrindinėje rungtyje varžosi 
šienpjovių poros. Dalyviai turi 
kuo greičiau ir gražiau nušienau-
ti atmatuotą pievos dalį – 3 m 
pločio ir 100 m ilgio plotą. Davus 
startą, vienu metu juda dešimt 
porų. Pradeda vienas šienpjovys, 
o paskui jį seka porininkas – šie-
naujamos dvi pradalgės. Teisėjų 
komisija vertina laiką ir kokybę. 
Jei nušienauta nelabai švariai, 
skiriami sekundiniai baudos 
taškai. Išrenkama nugalėtojų 
pora, o jos nariai vėliau varžosi 
tarpusavyje dėl „Metų šienpjo-
vio“, ar „Metų šienpjovės“, titulo. 
Rungties tikslas – kuo greičiau 
ir švariau nušienauti po 1,5 m 
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pločio pradalgę, – pasakoja. – 
Greičiausiai šienaujantis čempi-
onato dalyvis gauna „Skriejančio 
dalgio“ titulą, o kokybiškiausiai – 
„Kokybė garantuota“. 
Šiemet taip pat vyks fi gūrinio 
šienavimo varžybos, kur reikės 
tiksliausiai apšienauti kliūtis, jų 
nepažeidžiant. Tai puiki treniruo-
tė norintiems namuose šienauti 
veją ir gražiai apeiti medžius. 
Džiaugiamės, kad šiemet renginį 
remia „SBA Urban“, todėl turime 
galimybę daugiau dėmesio skirti 
čempionato svečiams, norin-
tiems išmokti šienauti. Šiemet 
jų lauks šienpjovių mokykla ir 
speciali debiutantams skirta 
miestiečių lygos rungtis. Bus 
kampelis, kur galima pasimokyti 
plakti dalgį, kad šis būtų aštrus. 
Taip pat planuojame varžytuves, 
kuriose prisiminsime Mažosios 
Lietuvos žaidimus.“

���������������
Ž. Morkvėnas pasakoja, kad tiek 
užsienio, tiek Lietuvos šienpjo-
vių čempionatuose dalyvauja 
ir moterys. „Praėjusiais metais 
viena šienpjovė nušluostė nosį 
daugeliui vyrų, šienaudama de-
vinto numerio dalgiu (dešimto 
geležtė yra pati didžiausia). Tokį 
dalgį patraukti gali ne bet koks 
vyras. Taigi „Metų šienpjovė“ 
apšienavo daugelį vyrų, – šyp-
sosi pašnekovas. – Visada labai 
skatiname dalyvauti moteris. 
Norint gražiai šienauti dalgiu, 
tikrai nereikia būti kuo didesniu 
raumenų kalnu. Šienavimas yra 
meistrystė, svarbu mokėti tin-
kamai judėti, užsimoti, traukti, 
balansuoti. Moterys tikrai turi 
puikių šansų aplenkti vyrus.“
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Pasak Ž. Morkvėno, prisiminti 
šienavimą dalgiu yra labai nau-
dinga, nes taip tausojama gam-
ta. „Šienaujant dalgiu žolė nu-
pjaunama tik prie pat žemės ir 
visas ilgas stiebas parvirsta ant 
jos. Vabzdžiai ir kita ant augalų 
buvusi gyvybė lieka nepažeis-
ta. Žoliapjovės ir trimeriai žolę 
sučiaumoja, sumala, sutraiško 
ir ištaško. Kartu sunaikinama 
ir mažoji fauna. Kitas dalykas: 
šienaudamas dalgiu, puikiausiai 
girdi aplink esančią gamtą. Pa-
baidęs kokį paukštį ar kitą gyvū-
nėlį, gali sustoti, kad nesužeis-

tum. Pjaudamas veją žoliapjove, 
gyvūno nei girdi, nei matai, nei 
jauti, todėl, net ir nenorėdamas, 
netyčia gali sunaikinti kažkokias 
gyvybės formas. Taip pat šie-
naujant traktoriumi per dieną 
įveikiama ir dešimt hektarų – tai 
labai greitas būdas. Su dalgiu 
viskas vyksta žymiai lėčiau, o tai 
lemia daug mozaikiškesnį pie-
vos kraštovaizdį, daugiaaukštes 
pievas, kuriose prieglobstį ran-
da didesnė gamtinė įvairovė“, – 
pažymi gamtininkas. 
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Šiais laikais sunku 
įsivaizduoti dešimtis 
vyrų, kurie pluša 
pievoje su dalgiais 
rankose, dailiai išsiri-
kiavę pradalgėse. Visgi 
Ž. Morkvėnas patikina, 
kad kalbėti apie ūkinin-
kavimą santarvėje su 
gamta ne tik įmanoma, 
bet ir būtina. 
„Lietuvoje, be Nacio-
nalinio šienpjovių čem-

kurie jaučiasi savo ūkio, vietovės 
šeimininkai. Žodis „šeimininkas“ 
kilęs nuo žodžio „šeima“, o kaip 
šeimą šis žmogus mato ne tik 
artimuosius, bet ir aplinką, joje 
esančią gyvybę. Toks ūkininkas 
yra ne valdytojas, ne išnaudoto-
jas, bet šeimininkas, šeimyniškai, 
jautriai žiūrintis į savo kraštą ir 
gamtą.“
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Ž. Morkvėnas palankiai vertina 
ir naują tendenciją mieste palikti 
neliestas žydinčias pievas. „Labai 

sugeria ir sulaiko vandenį. Jau 
nekalbu apie biologinę įvairo-
vę, kai tiesiog viduryje miesto 
pradeda žydėti orchidėjos. Es-
tetiškai žydinčios pievos atrodo 
žymiai gražiau nei žalia veja, kur 
praktiškai nėra jokios gyvybės. 
Kartais ant tokios žalios spalvos 
net baisu atsistoti...“
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Kiekvienas galime prisidėti prie 
gamtos įvairovės išsaugojimo, 
šienaudami vejas. „Pirmiau-
sia reikėtų pavėlinti pirmojo 
šienavimo laiką, leisti pražysti 
gėlėms. Puikiausias būdas, kaip 
susilaikyti nuo per ankstyvo šie-
navimo, – pasisodinti pievelėje 
krokų. Kol jie nužydės, pražys 
ir kitos pavasarinės gėlės, la-
bai svarbios bitėms ir kitiems 
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šienaudami vejas. „Pirmiau-
sia reikėtų pavėlinti pirmojo 
šienavimo laiką, leisti pražysti 
gėlėms. Puikiausias būdas, kaip 
susilaikyti nuo per ankstyvo šie-
navimo, – pasisodinti pievelėje 
krokų. Kol jie nužydės, pražys 
ir kitos pavasarinės gėlės, la-
bai svarbios bitėms ir kitiems 

pionato, vyksta ir Gero ūkininko 
čempionatas, kuriame varžosi 
ūkininkai, veiklą vykdantys san-
tarvėje su gamta. Aš ir pats taip 
ūkininkauju. Tai toks būdas, kai 
nesistengi nugalėti gamtos ir 
išnaudoti jos išteklių. Elgiesi prie-
šingai, nei kadaise mokė Tarybų 
Sąjungos selekcininkas I. Mičiūri-
nas, tvirtinęs, kad mūsų pareiga 
išnaudoti gamtą ir pasiimti jos 
gėrybes, – šypteli. – Mūsų ūki-
ninkavimas remiasi sugyvenimo 
su gamta principu – kai jautriai 
pastebi gamtos procesus, sten-
giesi prie jų prisiderinti, į juos 
įsiklausyti, suprasti. Žinai, kad 
peri paukščiai, – palauki, kol iš-
perės, tik tada pradedi šienauti. 
Retesnių gėlių žiedus palieki ne-
nušienautus, kad atsisėtų, ir pan. 
Empatija gamtai paremtas ūki-
ninkavimas Lietuvoje egzistuoja 
ir pastebiu, kad tokia fi losofi ja 
dažniausiai remiasi ūkininkai, 

sveikinu šį sprendimą. Žinoma, 
Vilniaus miesto savivaldybė gal-
būt galėjo labiau suplanuoti ga-
limus iššūkius, bet klaidų nedaro 
tik tas, kas nieko nedaro. Baimė, 
kad taip mieste sukuriamos erkių 
peryklos, yra nepagrįsta. Taip, 
erkių buveinės yra aukštesnėje 
žolėje, bet dėl jų daugėjimo ga-
lime kaltinti tik žmogų kaip rūšį: 
erkių daugėjimas tiesiogiai susi-
jęs su klimato kaita, nes žiemos 
tapo švelnesnės ir erkės daug 
sėkmingiau peržiemoja, – sako 
gamtininkas. – Nenuskusta žolė 
lemia geresnį miesto mikrokli-
matą. Nesunku palyginti, kur 
maloniau būti karštą dieną – be-
toniniame Gedimino prospekte 
ar žaliame Vingio parke. Aukšta 
žolė geriau sugeria drėgmę ir 
palaipsniui ją atiduoda, taip per 
kaitrą padėdama palaikyti vėsą 
ir drėgmę. Pliaupiant liūtims, ji 
taip pat naudinga – kokybiškai 

vabzdžiams. Patarčiau net ir 
kruopščiai prižiūrimoje pievoje 
palikti gabalėlį, kurį šienautume 
tik kartą per metus. Čia galima 
pasėti įvairių žydinčių, nekta-
ro kupinų lauko gėlių, smilgų. 
Ne tik puikiai atrodys, bet bus 
prieglobstis drugeliams, kitiems 
vabzdžiams, net paukšteliams. 
Visoje Europoje dabar labai 
madinga tokia gamtai draugiš-
ka sodininkystė, – atskleidžia 
Ž. Morkvėnas. – Ir dar nuošir-
džiai rekomenduoju pabandyti 
šienauti dalgiu. Pamatysite, jis 
tikrai nurungs žoliapjovę. Galė-
site gyventi santarvėje su gamta 
ir kaimynais (nereikės birbinti 
variklio). Šienavimas dalgiu yra 
puiki meditacija – monotoniški 
judesiai ir gamtos garsai veikia 
raminamai. Nebijokite, tai nėra 
fi ziškai sunkus darbas, greičiau – 
maloni veikla.“

„Mūsų ūkininkavimas remiasi sugyvenimo 
su gamta principu – kai jautriai pastebi 
gamtos procesus, stengiesi prie jų 
prisiderinti, į juos įsiklausyti, suprasti. 
Žinai, kad peri paukščiai, – palauki, kol 
išperės, tik tada pradedi šienauti.“

 Pasak Ž. Morkvėno, šienaujantis 
veją dalgiu ūkininkas yra ne žemės 
valdytojas, o šeimininkas, jautriai 
žiūrintis į gamtą.

 „Šienpjovių čempionatuose 
labai skatiname dalyvauti 

moteris.“


