
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos miško 
muziejus pradėjo veikti 1983 m. Jo sumanytojas 
buvo anuometinis vietos miškų ūkio gamybinio 
susivienijimo direktorius Juozapas Zigmantas Palta-
navičius. Pirmuoju muziejaus vedėju buvo paskirtas 
Petras Greblikas, nuo 1988 m. jam vadovavo Vytau-
tas Martinaitis. 2004 m. muziejus pradėjo veikti kaip 
urėdijos informacinis centras. Tačiau jo paskirtis ir 
toliau išliko ta pati – informacinė pažintinė. Nuo 
2004 m. centrui vadovauja Redas Rutkauskas.

Sukaupti eksponatai padeda susipažinti su 
urėdijos veikla bei istorija, gamtos turtais, vietos 
fauna ir flora.

Pirmajame muziejaus aukšte lankytojai su-
pažindinami su urėdijos veikla, darbuotojais, 
įžymybėmis. Toliau įrengta mokomoji profesinio 
orientavimo klasė. Stenduose pateikiami miško 
atkūrimo ir medynų formavimo, priešgaisrinės 
miškų apsaugos darbai. Sukaupta turtinga botaninė 
(90 rūšių), dendrologinė (156 rūšys), entomologinė 
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ir fitopatologinė kolekcijos (64 kolekcijos), įrengti 
stendai su vaizdinėmis mokymo priemonėmis, pa-
teikiama kitų mokymo reikalams skirtų eksponatų. 
Jais naudojasi Lietuvos žemės ūkio universiteto, 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos bei kitų kolegijų 
studentai. Jaunųjų miško bičiulių bei kitų būrelių 
nariai ekskursijų metu čia gilina savo žinias apie 
mišką, visą gamtą ir jos gyventojus.

Antrajame aukšte pavaizduoti 4 urėdijos miš-
kuose vyraujantys miško tipai su jiems būdingais 
gyvūnais ir augalais:

žaliašiliai: brukninis-mėlynšilis pušynas; čia 
vyrauja pušynai, kartais su nedideliu eglių kiekiu, 
ganosi stirninas, jį stebi vilkas;

mėlynšiliai: mėlyninis pušynas; čia vyrauja mišrūs 
pušų ir eglių, kartais su beržų priemaiša medynai, 
puikuojasi mūsų girių galiūnas – stumbras;

mėlyngiriai: mėlyninis-kiškiakopūstinis eglynas; 
čia vyrauja eglynai su beržų priemaiša, apsistojusi 
elnių porelė;

liekniai: vilkdalginis juodalksnynas, jame dar-
buojasi bebrų šeimynėlė.

Pakraštyje eksponuojama senovinių daigynų 
bei medelynų, miško želdinimo, kirtimo ir medžio 
apdirbimo įrankių kolekcijos ir medienos ruošos 
mechanizmų pavyzdžiai.

Nemažą antrojo aukšto dalį užima medžioklės 
skyrius. Jame eksponuojami žvėrių šėryklų maketai, 
mažieji miškų plėšrūnai, žvėrių kaukolės, ragai, 
medžioklės amunicija, didelę dalį užima dažnesnių 
vandens ir pelkių bei miškų paukščių iškamšos. Iš 
viso čia yra 23 žvėrių ir 104 paukščių iškamšos.

Kasmet miško muziejų aplanko apie 3 tūkst. 

žmonių. Čia dažnai lankosi Marijampolės apskri-
ties, ypač Kazlų Rūdos savivaldybės, svečiai, įvairių 
seminarų ir pasitarimų urėdijoje dalyviai. Muziejuje 
yra pabuvoję LR Prezidentai Algirdas Brazauskas ir 
Valdas Adamkus bei kiti žymūs žmonės, kaip Vladas 
Garastas, Šarūnas Marčiulionis, Kazys Bobelis ir kt. 
Aktyviausi miško muziejaus lankytojai – mokyklų 
moksleiviai, studentai, šalies gamtininkai, jaunųjų 
miško bičiulių būrelių nariai. Tačiau mielai laukiami 
ir visi kiti gamtos mylėtojai.

Visiems lankytojams suteikiama kvalifikuotos 
informacijos apie miškų būklę, rekreaciją ir gam-
tosaugą, miškininkų darbus. Pagal pageidavimus 
lankytojai konsultuojami jiems aktualiais miškinin-
kystės ir gamtosaugos klausimais.
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