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KRONIKA
Gruodžio 3-4 d. Briuselyje vyko Euro
pos Komisijos Aplinkos direktorato
gamtos apsaugos ir miškininkystės
specialistų „Greenforce“ tinklo posė
dis. Jame dalyvavo Miškų departamen
to Miškininkystės skyriaus vyr. specialis
tas Z. Glazko.

kronika

Gediminas Kazlauskas –
aplinkos ministras
Nuo 2008 m. gruodžio 10 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministru pra
dėjo dirbti Gediminas Kazlauskas.
Prieš tai jis dirbo UAB „Merko statyba“
generaliniu direktoriumi, dar anksčiau
– vadovaujantį darbą Lietuvos ir tarp
tautinėse statybos organizacijose,
Vilniaus miesto valdyboje, turi specia
listo patirties iš darbo Aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministerijoje.
Susipažindamas su ministerijos ko
lektyvu, G. Kazlauskas sakė, kad nors
padėtis aplinkosaugoje  sudėtinga, jis
dės visas pastangas, kad naujosios Vy
riausybės programa būtų sėkmingai
įgyvendinta.
Gediminas Kazlauskas gimė 1959 m.
vasario 22 d. Panevėžyje. Baigęs Pa
nevėžio II vidurinę mokyklą (dabar
Vytauto Žemkalnio gimnazija), įstojo
į Vilniaus inžinerinį statybos institutą,
pramoninės ir civilinės statybos specia
lybę; įgijo inžinieriaus – statybininko
kvalifikaciją. Naujasis ministras laisvai
kalba angliškai ir rusiškai; yra neparti
nis. Vedęs, turi tris vaikus. Laisvalaikiu
domisi fotografija.



Gruodžio 1 d. prasidėjo 2008 – 2009
m. vilkų medžioklės sezonas, per ku
rį leista sumedžioti 30 vilkų. Lietuvoje
suskaičiuoti 273 vilkai. Pastaraisiais me
tais vilkų medžioklės sezonas trunka iki
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Gruodžio 4 d. Briuselyje vyko Europos
Sąjungos Aplinkos tarybos posėdis.
Vienas svarbiausių aptartų klausimų
– Europos Sąjungos teisės aktų klima
to kaitos ir energetikos klausimais pro
jektai. Posėdyje dalyvavęs tuometinis
aplinkos ministras A. Paulauskas prašė
atsižvelgti į išskirtines Lietuvos aplinky
bes dėl Ignalinos atominės elektrinės
uždarymo po 2009 m.
Gruodžio 4 d. Užtrakio dvaro sodybo
je vyko renginys, kuriame apžvelgti
pirmieji konkurso „Išsaugokime ver
tybes veikdami kartu“ rezultatai. Kon
kursą inicijavo Valstybinė saugomų teri
torijų tarnyba ir Generalinė miškų urė
dija. Renginyje dalyvavo Prezidento pa
tarėjas L. Bielinis, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė,
generalinio miškų urėdo pavaduotojas

Z. Truskauskas. Konkursui buvo pateikti
62 projektai, tačiau dėl lėšų stokos įgy
vendinti tik trys. Ši kampanija, vienijanti
privatų ir viešą interesą, yra ilgalaikė.

Gruodžio 5 d. sukako 90 metų, kai
buvo įkurtas Miškų departamentas.
1918 m. vasario 16 d. paskelbus šalies Ne
priklausomybę, dėl vokiečių okupacijos
pirmoji Lietuvos vyriausybė buvo sudary
ta tik lapkritį. Po savaitės (lapkričio 17 d.)
Miškų skyriaus vedėju paskiriamas Povi
las Matulionis, o gruodžio 5 d. Miškų sky
rius pertvarkomas į Miškų departamen
tą, direktoriumi paskiriant P. Matulionį. Po
dvejų metų Seimas priima Miškų depar
tamento parengtą įstatymą dėl didesnių
nei 70 ha privačių miško valdų nusavini
mo valstybės naudai, 1922 m. – Žemės
reformos įstatymą. 1937 m. priimamas
Miškams želdyti įstatymas, reglamentuo
jantis miškų atkūrimą, 1939 m. – Medžių
naikinimui bausti įstatymas.
Miškų departamento direktoriais dirbo:
Stepas Bilevičius, Vladas Vaitkus, Stasys
Vaicekauskis, Antanas Rukuiža.
Lietuvą okupavus Sovietų sąjungai, Miš
kų departamentui vadovauti paskiria
mas Antanas Kvedaras.
1941 m. vasario 14 d. įkuriamas Miško
pramonės liaudies komisariatas, jo su
dėtyje – Vyriausioji miškų valdyba.
Vokiečių okupacijos metais 1941 m. bir
Rimondo Vasiliausko nuotrauka

balandžio 1 d. arba baigiamas anksčiau,
jeigu išnaudojamas nustatytas vilkų su
medžiojimo limitas.



RIMONDO VASILIAUSKO nuotrauka

Eglės Mankevičienės nuotrauka

kronika
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želio pabaigoje įsteigtas Miškų departa
mentas Žemės ūkio valdybos sudėtyje.
1942 m. liepos 13 d. įsteigiama savaran
kiška Miškų ūkio generalinė direkcija.
1944 m. sausio 22 d. atnaujina veiklą Vy
riausioji miškų valdyba Miško pramonės
liaudies komisariato sudėtyje (Maskvoje).
1946 m. įsteigiama Miško pramonės mi
nisterija; ministras – Antanas Kvedaras.
1947 m. rugpjūčio 7 d. įsteigiama Miškų
ūkio ministerija. Ministru paskiriamas
A. Matulionis. 1953 m. balandžio 23 d.
įsteigus naują Žemės ūkio ir paruošų mi
nisteriją, joje įkuriama Vyriausioji miškų
valdyba, kurios direktoriumi paskiriamas
Algirdas Matulionis. 1957 m. birželio14
d. įsteigiama Miškų ūkio ir miško pramo
nės ministerija; ministras – A. Matulionis.
Pastarajam išėjus į pensiją, iki Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., mi
nistru dirbo Vytautas Lukaševičius. Nepri
klausomos Lietuvos respublikos miškų
ūkio ministrai dirbo: prof. Vaidotas Anta
naitis, Rimantas Klimas, Gintautas Koval
čikas, prof. Albertas Vasiliauskas.
1994 m. lapkričio 22 d. buvo priimtas
pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Miš
kų įstatymas.
1996 m. gruodžio 12 d. įsteigiama Žemės
ir miškų ūkio ministerija bei viceministro,
kuruojančio miškus, pareigybė. Ją užima
Algirdas Brukas. Miškų departamento
(Žemės ir miškų ūkio ministerijoje) direk
toriumi paskiriamas Vygantas Mierkis.
1998 m. kovo 30 d. miškų valstybinio
valdymo koordinavimas perduotas Ap
linkos ministerijai, įsteigta viceministro
– Miškų ir saugomų teritorijų departa
mento direktoriaus pareigybė. Į ją paski
riamas dr. Imantas Lazdinis. Vėliau (nuo
1999 m.) šiam departamentui vadovauja
dr. Valdas Vaičiūnas.
2001 m. balandžio 10 d. priimta nauja

Miškų įstatymo redakcija. Iki 2007 m.
vidurio buvo priimti dar 7 šio įstatymo
pakeitimai.
2002 m. Miškų ir saugomų teritorijų
departamentas reorganizuojamas, įstei
gus Valstybinę saugomų teritorijų tar
nybą ir Miškų departamentą. Pastarojo
direktoriumi dirba V. Vaičiūnas. Miškų
departamente yra 4 skyriai: Miškų ūkio
plėtros, Miškotvarkos ir miško išteklių,
Privačių miškų, Miškininkystės. Dirba 20
specialistų.
Gruodžio 5 d. LŽŪU surengtas Vyriau
siųjų miško augintojų bendrijos prie
LMS susirinkimas (plačiau – 7 p.).
Gruodžio 10 d. Alytuje organizuotoje
žmonių su judėjimo negalia šventėje
dalyvavo ir Dzūkijos regiono miškų urė
dijų miškų urėdai ir miškininkai, Genera
linės miškų urėdijos atstovai.
Gruodžio 8-12 d. Generalinė miškų urėdi
ja organizavo išvyką medelynų moderni
zavimo klausimais Slovakijoje, Banska
Bystrickoje (plačiau – kitame numeryje).
Gruodžio 10-11 d. vykusioje Europos
vadovų taryboje, svarsčiusioje klimato
kaitos ir energetikos teisės aktų projek
tus, buvo pritarta Lietuvos pozicijai dėl
kompensacinio mechanizmo, uždarius
Ignalinos atominę elektrinę.
Gruodžio 12 d. Kauno miškų ir aplin
kos inžinerijos kolegijoje organizuotas
respublikinis renginys jauniesiems
miško bičiuliams ir kitiems mokslei
viams: žiemos puokščių paroda, po
ezijos konkurso „Miško balsai“ ir atviru
kų konkurso laureatų apdovanojimas
(plačiau – 34 p.).

Gruodžio 16 d. Kėdainiuose vyko iš
plėstinis Generalinės miškų urėdijos
kolegijos ir VĮ miškų urėdų posėdis
(plačiau – 6 p.).
Gruodžio 17 d. Miško sanitarinės apsau
gos tarnyboje surengtas Koordinacinės
tarybos miško sanitarinės apsaugos
klausimais posėdis.
Gruodžio 18 d. Radvilų rūmuose (Vilniu
je) atidaryta dailės kūrinių ir medžiok
lės trofėjų paroda „Stumbro medžiok
lė“, veiksianti iki 2009 m. vasario 1 d. Paro
dą organizavo Lietuvos dailės muziejus ir
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
Gruodžio 18 d. Miškų departamente
vyko Miško genetinių išteklių, sėkli
ninkystės ir miškų atkūrimo ekspertų
komisijos posėdis.
* Valstybinės aplinkos apsaugos inspek
cijos prie Aplinkos ministerijos duome
nimis, Lietuvos miškuose per 3 metų
ketvirčius 39 proc. sumažėjo neteisėtai
iškirstos medienos kiekis, pažeidimų
sumažėjo 4 proc., palyginus su 2007
m. tuo pačiu laikotarpiu. Nustatyti 482
neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta
6509 m3 medienos. Iš jų valstybiniuose
miškuose – 195 neteisėti kirtimai, iškirs
ta 1758 m3 medienos, – privačiuose ati
tinkamai: 287 pažeidimai, iškirsta 4751
m3 medienos. Miško savininkai savo
miškuose patys neteisėtai iškirto 2558
m3 medienos.  Nustatyti 29 pagamintos
miško produkcijos grobimo atvejai, pa
grobta 379 m3. Už neteisėtus kirtimus
bei kitus pažeidimus miškuose administ
racine tvarka nubausti 2748 asmenys,
jiems skirta 548 tūkst. Lt baudų.

Miškai reikalingi

Autoriaus nuotrauka

kaip gamtinis vienetas

Jonas Šimėnas propaguoja sveiką gyvenseną

aktualijos

Į „Mūsų girių“ klausimus atsako LR Sei
mo Aplinkos apsaugos komiteto pirmi
ninkas Jonas Šimėnas



Šiame komitete dirbate nebe
pirmą kadenciją. Dabar esate jo
pirmininkas. Kokius prioritetus
matote aplinkosaugoje?
Aplinkos kokybės išsaugojimas, šalies
gamtinio potencialo naudojimas ir išsau
gojimas, šalies miškingumo didinimo
programa, su klimato kaita susiję tarp
tautiniai įsipareigojimai.
Svarbiausi aplinkos kokybės užtikri
nimo uždaviniai yra nuotekų valymas
bei oro tarša. Ne mažiau svarbus terito
rijų planavimas ir naudojimas. Ypač da
bar, kai padaugėjo konfliktų tarp žemės
ar miško savininkų ir aplinkosauginin
kų. Įsigiję ar paveldėję žemės sklypus
teritorijose, kuriose apribota ūkinė veik
la, savininkai tikėjosi, kad nebus jokių
suvaržymų, nors apie tai buvo perspėti.
Deja pasitaiko atvejų, kai veiklos apribo
jimai būna per griežti. Ypač žmonėms
nesuprantama, kai jų žemė patenka į
gamtinio karkaso periferinę zoną. Var
gu, ar šią sąvoką galėtų paaiškinti eilinis
gamtosaugininkas. Vertėtų ieškoti kom
promiso ir paisyti abiejų pusių interesų
– ir gamtosauginių reikalavimų, ir eili
nio piliečio poreikių.
Žymiai sudėtingiau saugomose terito
rijose, nors ir ten reikia ieškoti proble
mų sprendimo. Štai Krekenavos regioni
MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

nio parko atvejis. Nenormalu, kai vietos
bendruomenė nori panaikinti parką. Ma
nau, kad gamtosaugininkų neapgalvoti
sprendimai, gyventojų interesų nepaisy
mas privedė prie tokios situacijos.
Neabejotinai svarbią vietą užima šalies
miškingumo didinimo programa. Miškų
plėtra turėtų vykti tokiais pačiais ar net di
desniais mastais kaip iki šiol. Suprantama,
kad gamtinių karkasų ašyse, nenaudoja
mų žemių plotuose, kitose zonose būtų
atkuriami ar sodinami nauji miškai.
Lietuvoje jau pastebimos ekonomi
kos recesijos apraiškos. Uždarius Igna
linos elektrinę, kaip tik atsinaujinan
čių energijos šaltinių panaudojimas
turės svarbų vaidmenį krizės metu.
Šią elektrinę neabejotinai reikės uždary
ti. Paleidus pilnu tempu dirbti Lietuvos
(Elektrėnų) elektrinę, šaliai elektros ener
gijos tikrai pakaktų, net perteklių turė
tume. Tačiau atmosferos tarša padidės.
Atominė elektrinė taip pat teršia aplinką:
radioaktyvios atliekos sandėliuojamos
aikštelėse, vandenys aplink reaktorių tu
ri radiacinį foną, didėja Drūkšių ežero
šiluminis režimas.
Naujoji vyriausybė privalo susirū
pinti, kokį kurą reikės naudoti Lietuvos
elektrinėje ir kitose jėgainėse. Nuosta
ta, kad jėgainės gali būti kūrenamos tik
mazutu arba dujomis, jau išaugo iš laik
mečio marškinėlių. Europoje matome
daug variantų. Mūsų kaimynai energiją

gamina iš savo gamtos išteklių. Mes kol
kas esame visiškai priklausomi nuo iš
Rusijos tiekiamų gamtinių dujų.
Gerai, kad Lietuvos jėgainė sparčiai
modernizuojama ir kaip kurą galima nau
doti emulsiją. Tačiau pertvarkyti reikia
taip, kad joje būtų galima kūrenti ir me
dieną, medienos atliekas, šiaudus, komu
nalines atliekas. Norint naudoti biomasę
kurui, prireiktų kelerių metų katilinėms
rekonstruoti. Biokuro deginimas laiko
ma nuline emisija, nes sudeginta bioma
sė į aplinką išmetama CO2 pavidalu, kurį
augalai sunaudoja kaip maistą – vyksta
natūralus apykaitos ratas. Taigi biokuras
būtų geras sprendimas gaminant šilumą.
Apie ketinimus perduoti šalies miš
kų ūkio valstybinio valdymo funkci
jas Žemės ūkio ministerijai nemažai
diskutuota buvusioje Vyriausybėje.
Pritarimo sulaukta ir tarp kai kurių
buvusios kadencijos Seimo narių.
Kokia Jūsų nuomonė šia tema?
Negalima žiūrėti į miškus vien kaip į šalies
ūkio vienetą. Miškai vaidina žymiai svar
besnį vaidmenį – tai vieta poilsiui, rekre
acijai. Miškai – ekologinės pusiausvyros
garantas, pasaulio plaučiai. Kol kas nema
tau motyvuoto pagrindo perduoti miškų
ūkio valstybinio valdymo funkcijas Žemės
ūkio ministerijai. Miškų žinyba ir taip ne
sykį nukentėjo. Ypač tada, kai buvo pa
naikinta Miškų ūkio ministerija. Todėl į
mėtymą iš vienos žinybos į kitą žiūriu at
sargiai ir jautriai, o bandymus tai daryti
laikau nepagrįstais.
Be abejo, privačios struktūros steng
sis paveikti, kad miškų valdymas būtų
perduotas Žemės ūkio ministerijai. Ta
čiau sprendimus turės priimti LR Sei
mas. Aš , kaip ir daugelis Aplinkos apsau
gos komiteto narių esame prieš. Ten, kur
kalbama apie valstybės interesus, jokių
kompromisų būti negali.
Privačių miško ir žemės valdų
savininkai nepatenkinti
medžioklės įstatymu

Būtina laikytis svarbiausio principo – me
džioklė negali pažeisti žmonių interesų.
Ypač tų, kurie turi nuosavų miškų ir že
mės. Suprantu, kad kartais būtina regu
liuoti žvėrių populiaciją. Kad ir Nidos
atveju. Nereguliuojamas šernų kiekis gali
pažeisti šio regiono gamtinę pusiausvyrą.
Aš į medžioklę žiūriu gana skeptiškai.
Sunkiai suvokiu medžiotojų pasiteisini
mus, jog jie turi teisę nušauti žvėrį, nes
maitina. Tai gal ir pamaitina tam, kad
galėtų sumedžioti. Tokiems atvejams gali
ma steigti privačias fermas. Nesame tokie
alkani, kad kūno poreikių patenkinimui
turime būtinai medžioti. Manau, kad
šauti į žvėrį ir medžiotojui nelengva, to
dėl ar galima tai vadinti adrenalinu?
Medžioklė sovietiniais laikais buvo
dažniausiai tam tikrų žmonių privilegija
ir jie visą laiką ją gynė. Nepriklausomoje
Lietuvoje medžiotoju gali tapti bet kuris
psichiškai sveikas šalies pilietis. Tačiau da
bar atsirado privilegijuotų medžiotojų bū
reliai, kurie nori šias privilegijas išsaugoti.
Todėl iš dabartinio medžioklės įstaty
mo būtina išmesti nuostatas, nustatan
čias privilegijas.
Liūdna, tačiau gamtosauginiai įsta
tymai galioja ne visiems vienodai.
Nelegalios statybos, užtverti pri
ėjimai prie ežerų, ketinimai miško
žemę skirti miestų plėtros porei
kiams, logistikos terminalams, kar
jerams įrengti, neretai tampa kas
dieniu reiškiniu. Kaip
reikėtų tai išgyvendinti?
Nemanau, kad kompensavimas už negrą
žintą žemę didmiesčiuose valstybiniu miš
ku yra geriausias sprendimas. Užauginti
mišką – ilgas ir imlus darbo procesas,
tad siekis grąžinti nuosavybę mišku – aki
vaizdus taikymasis tenkinti kažkieno toli
siekiančius interesus. Jei žmogui nėra gali
mybės grąžinti žemės, už ją reikėtų kom
pensuoti pinigais. Tam sėkmingai galima
panaudoti privatizavimo fondų lėšas arba
dalį pinigų, gautų pardavus „Mažeikių
naftos” akcijų likutį. Bet kokie panašūs
bandymai veda į toli siekiančius proce
sus. Ir vėl bus aiškinama, kad efektyvus
miškų naudojimas galimas tik tada, jei
jie privatūs. Valstybiniai miškai turi išlik
ti. Ir ne vien dėl ūkinės veiklos. Jie mums
reikalingi kaip gamtinis vienetas, kuris su
teikia galimybę žmonėms mišku pasinau

doti rekreaciniais tikslais ar dvasiniams
poreikiams patenkinti.
Logistikos terminalai negali būti sta
tomi miško žemėse – tai vienareikšmiš
ka. Yra pakankamai žemės, neapaugu
sios mišku.
Dėl neteisėtų aptvėrimų ir statybų
yra du sprendimai: savininkui turėtų
neapsimokėti tą daryti, sugriežtinus ad
ministracinį teisės pažeidimo kodeksą
bei padidinus baudas, arba neteisėtus
statinius besąlygiškai nugriauti. Esant
smulkiems pažeidimams, reikia ieškoti
kompromiso. Jei administraciniame ko
dekse bus baudos, kurios svyruos nuo
100 litų iki 10 000 litų, neabejotinai tai
prives prie korupcijos.
Kuršių neriją būtina traktuoti griež
čiau. Norint išsaugoti šį unikalų Lietuvos
kampelį, Kuršių nerijoje reikia panaikinti
kurorto statusą. UNESCO saugoma teri
torija ir kurortas – du nesuderinami da
lykai. Kuršių nerija nepakelia daug žmo
nių, nes tai ypač jautri vieta, reikalaujanti
ramybės. O juosta nuo Klaipėdos iki pat
Latvijos sienos, išskyrus Pajūrio regioni
nio parko teritoriją bei Karklę, galėtų būti
kurorto zona su atitinkama infrastruktūra.
Dėl karjerų. Statybų vajaus metu
neabejotinai padidėjo žvyro poreikis.
Tačiau Vilniaus apylinkėse eksploatuo
jamų karjerų resursai pakankami, todėl
nėra reikalo atidaryti naujų. Ypač kai
to siekiama miško žemėje. Čia norėtųsi
ryžtingesnių Geologijos tarnybos vado
vų nuostatų.
Vyriausybės programoje numaty
tas miškų ūkio pertvarkymas,
siekiant ūkininkavimo efektyvumo
Kol kas jokių kardinalių sprendimų dary
ti neketinama. Mano nuomone, miškų
urėdijos turėtų būti savarankiški vienetai,
galbūt – kiek stambesni. Vargu, ar būtų
geriausias variantas koncentruoti vals
tybinių miškų valdymą vienoje stambio
je urėdijoje, tarkim Generalinėje miškų
urėdijoje ar kitoje įstaigoje. Jei visas val
dymas bus centralizuotas, ūkinę veiklą
miškų urėdijos vykdytų atsainiau, o miš
kų urėdai neturėtų tokios atsakomybės,
kokia yra dabar.
Dabartinėje situacijoje būtina atsi
žvelgti į miškų urėdijų statusą bei suge
bėjimą pačioms išsilaikyti. Valstybinių
miškų valdytojos – miškų urėdijos – pri

valo laikytis tokio valdymo modelio,
kuris yra dabar, t.y. vykdydamos pilną
ūkinę veiklą. Koks tas modelis turėtų bū
ti ateityje, kol kas negaliu pasakyti. Tuo
klausimu diskutuojame su valstybinių ir
privačių miškų miškininkais, mokslo at
stovais, LMSA.
Koks jūsų požiūris į negyvos medie
nos, medžių palikimą kirtavietėse?
Holoceno laikotarpiu, daugiau kaip per
10 tūkst. metų susiformavo geras humu
singas miško dirvožemio bei paklotės
sluoksnis. Todėl, manau, tiek negyvos
medienos palikti tikrai nereikia, kiek
paliekama dabar. Beje, po kirtimų visuo
met lieka pakankamai daug biomasės.
Klimato kaita taip pat skatina biomasės
augimą, nes augalai iš atmosferos pa
sisavina vis daugiau CO2 kaip maisto
medžiagas. Aišku, rezervatinėse zonose
reikia išlaikyti natūralų mišką, sudaran
tį sąlygas biologinei įvairovei. Tačiau kai
kur tai pernelyg brangūs eksperimentai.
Reikėtų daugiau pastangų derinant inte
resus su miškų savininkais. Jei nudžiūva
keli medžiai, kodėl jų nepanaudoti? Miš
kui nuo to bus tik sveikiau.
Taip galima užsitraukti
gamtininkų nemalonę
Tam tikrose zonose, rezervatuose, nacio
naliniuose parkuose ūkinė veikla apribo
ta. Neteigiu, kad gamta skirta tik žmogui,
bet negaliu sutikti ir su tuo, kad, jei į Lietu
vą atskrido vienas naujas paukštis, tai tu
rime visą ūkinę veiklą visuose miškuose
riboti, kad tas paukštis apsigyventų. Retas
žmogus pamatęs lizde paukštį, juolab su
jaunikliais, nukirs medį. Jeigu ir atsitinka
pavieniai atvejai, tai nereikėtų iš to daryti
apibendrinančių išvadų. Valstybiniai miš
kininkai, manau, niekada nekenks gam
tai, o ir miško savininkas sąmoningai to
nedarys. Dažniausiai tai trečiųjų asmenų
– samdytų ar perpardavėjų darbas.
Dažnai būnu gamtoje, beveik kasdien
vaikštau po mišką. Prieš gerą dešimtmetį
Pavilnių ir Verkių regioniniame parke pa
stebėjau vieną žievėgraužio tipografo pa
žeistą eglę. Jos niekas nenukirto. Šiandien
tokių jau per 15. Ar tai parkui į naudą?
Svarstytinas dalykas... Pernelyg didelis ka
tegoriškumas problemos neišsprendžia.
Rimondas Vasiliauskas
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Miško darbai nenukentės
Kėdainiuose gruodžio 16-ąją vykusiame
išplėstiniame Generalinės miškų urėdi
jos kolegijos ir miškų urėdų posėdyje da
lyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto pirmininko pavaduotojas Vincas
Babilius ir šio komiteto narys Justinas
Urbanavičius, generalinis miškų urėdas
Benjaminas Sakalauskas, pavaduotojai
Zdislovas Truskauskas, Gintaras Visal
ga, Andrius Vancevičius, LMS preziden
tas Edmundas Bartkevičius, Miško ir
miško pramonės darbuotojų profesinių
sąjungų federacijos pirmininkas Algir
das Rauka, miškų urėdai, kitų instituci
jų, žiniasklaidos atstovai.
Pagrindinį pranešimą apie miškų urė
dijų veiksmus ekstremaliomis ekonomi
nėmis sąlygomis padarė generalinis miš
kų urėdas B. Sakalauskas. Jis apžvelgė
bendrus miškų urėdijų ekonominius re
zultatus, palygino pokyčius per pastarąjį
dešimtmetį, plačiau analizavo šio laikme
čio finansinę padėtį. Generalinis miškų
urėdas pateikė miškų urėdijų perspekty
vinius mokumo rodiklius, išvardino fi
nansinių išteklių naudojimo prioritetus
galimos ekonominės recesijos atveju,
trumpai apžvelgė Generalinės miškų
urėdijos sudarytą veiksmų planą. Žen
kliai sumažėjusius apvaliosios medienos
kainoms ir pirkimo dinamikai, kitais
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Sveikinimai – naujajam LRS nariui J. Urbanavičiui



MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

metais preliminariais paskaičiavimais
miškų urėdijos gali netekti apie 120–130
mln. Lt pajamų. Nepaisant tokių progno
zių, B. Sakalauskas užtikrino, kad miškas
nuo to nenukentės – nebus mažinamas
miškų atkūrimo, miškų apsaugos nuo
gaisrų, nuo ligų ir kenkėjų, neteisėtų
pažaidų finansavimas, iš miškų urėdijų
sukauptų lėšų toliau bus tęsiami miško
žemės registravimo darbai.
Miškų urėdų gamybinio susirinkimo
valdybos pirmininkas Jurbarko miškų
urėdas Faustas Bakys pabrėžė, jog per
pastarąjį dešimtmetį šalies miškininkai
praktiškai visą laiką dirbo ekstrema
liomis politinėmis sąlygomis. Didelę
įtampą sudarė miškų žinybos valdymo
reformos šmėkla, vėliau miškininkus
ėmė pulti stambieji medienos pramo
nininkai. „Patyrėme didelę moralinę
skriaudą, kai pernai nepaliaujamai buvo
skleidžiama šmeižto ir dezinformacijos
kampanija valstybinių miškų valdytojų
adresu per masinės informacijos priemo
nes. Noras nuteikti visuomenę prieš miš
kininkus pasėjo nepasitikėjimo virusą, o
tarp miškininkų – netikrumo nuosėdas.
Su viltimi ir nerimu miškininkai pa
sitinka 2009 metus – su nerimu dėl gali
mų miško apdirbimo įmonių bankrotų
ir sumažėjusių pirkimų; su viltimi, kad

ekonomikos kritimo prognozės nepasi
tvirtins. Tačiau šventas mūsų tikslas – iš
puoselėtas miškas – turi likti svarbiausiu
mūsų darbų prioritetu“, – sakė F. Bakys.
Apie privalomųjų miško priežiūros,
atkūrimo ir apsaugos darbų apimčių bei
nenukirsto miško kainų 2009 m. tikslini
mą, apie apvaliosios medienos konkur
so eigą ir rezultatus, tolimesnį prekybos
mediena taisyklių tobulinimą kalbėjo
G. Visalga. Valstybinių miškų teisinės
registracijos, kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų naudojimo klausimus
nagrinėjo Z. Truskauskas.
Pasitarime kalbėta ir apie Turto įsigiji
mo bei skolinimosi ir Metinių veiklos pla
nų pateikimo terminus, Specialiųjų žemės
ir miško naudojimo sąlygų bei Pagrindi
nių miško kirtimo taisyklių pakeitimus.
Susirinkusiems miškininkams trumpą
žodį tarė naujai išrinktas LR Seimo narys,
miškininkas, buvęs Karlų Rūdos mokomo
sios miškų urėdijos Braziūkų girininko
pavaduotojas Justinas Urbanavičius. Jis
užtikrino visuomet ginsiąs savo profesijos
brolių – miškininkų – teisėtus interesus.
Pasitarime mintimis pasidalino V. Ba
bilius, E. Bartkevičius, A. Rauka, miškų
urėdai.
Rimondas Vasiliauskas

Ko sunerimę miško augintojai

LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultete gruo
džio 5 d. surengtas Vyriausiųjų miško
augintojų bendrijos prie LMS susirin
kimas, kuriame dalyvavo daugumos
miškų urėdijų urėdų pavaduotojai miš
kininkystei, generalinio miškų urėdo pa
vaduotojas A. Vancevičius, LMS vicepre
zidentas prof. A. Juodvalkis bei LŽŪU
doc. A. Mažeika, doc. J. Šepetienė.
Aptarti miškų urėdijų veiksmai miš
kų atkūrimo ir apsaugos srityje, esant
ekonominei krizei, kitos aktualijos bei
šios bendrijos tolimesnė veikla, nuo
2009 m. pradžios įgyvendinus 2008 m.
spalio 20 d. Generalinės miškų urėdijos
patvirtintą miškų urėdijų valdymo pa
vyzdinės struktūros projektą.
Ar miškų urėdas galėtų apsi
eiti be etatinio pavaduotojo?
Pagal rudenį patvirtintą miškų urėdijų
valdymo pavyzdinės struktūros projek
tą, visose miškų urėdijose nuo 2009 m.
pradžios turėtų būti naikinami miškų
urėdo pavaduotojo miškininkystei bei
pavaduotojo medienos ruošai ir preky
bai etatai. Vietoj šių dviejų pareigybių
įsteigiamas vienas miškų urėdo pava
duotojo etatas. Todėl apie 80-čiai miški
ninkų Kalėdos ir Naujieji metai – nera
mūs. Miškų urėdams leista spręsti, kurį
iš buvusių pavaduotojų skirti naujuoju
pavaduotoju, o kurį perkelti vyriausiuo
ju miškininku ar vyriausiuoju inžinieriu
mi, kaip racionaliau paskirstyti miško
darbų organizavimą, kontrolę. Apie šias

pareigų dėliones ir galimas pasekmes dis
kutuota bendrijos susirinkime.
Doc. Juozapo Mažeikos pastebėjimu,
šis miškų urėdijų struktūros pertvarkos
projektas nebuvo viešai pristatytas miš
kininkų bendruomenei, po urėdijas
sklandė kelios versijos. Todėl ir bendri
jos susirinkime kilo abejonių dėl šios
pertvarkos tikslingumo: kuo užsiims
naujai paskirtasis miškų urėdo pavaduo
tojas; kokią veiklos sritį jis kuruos; ar pa
reigybių kaita visur bus atlikta skaidriai,
laikantis darbo santykių teisės; ar tai ne
supriešins bendradarbių?
LMS viceprezidento prof. Antano
Juodvalkio manymu, jeigu ši miškų
urėdijų valdymo struktūros pertvarka
vykdoma lėšų taupymo sumetimais, tuo
met, ar iš viso reikalingas miškų urėdui
etatinis pavaduotojas? Esant Miškų ūkio
ministerijai, kelis dešimtmečius tuome
tiniai miškų ūkių direktoriai sėkmingai
dirbo be etatinių pavaduotojų, remda
miesi vyriausiaisiais specialistais. Tradi
ciškai miškininkystės veiklą kuravo vyr.
miškininkas, medienos ruošos, išvežimo
– pardavimo reikalus – vyr. inžinierius.
Laikinai pavaduoti miškų ūkio direkto
rių buvo skiriamas vienas iš jų, dažniau
siai – vyr. miškininkas.
Prof. A. Juodvalkis išreiškė susirū
pinimą: ar tose miškų urėdijose, kur
pavaduotoju bus pasirinktas medienos
pardavimais rūpinęsis specialistas, ekono
minės recesijos metu pirmiausia nebus
atsisakyta dalies miškininkystės darbų,

nesusilpnės miškų apsauga (bedarbystės
metu vėl gali padidėti neteisėti kirtimai,
pagamintos medienos grobimo atvejai
ir kitos pažaidos). Sprendžiant apskrity
se ir rajonuose svarbius žemės reformos,
šalies miškingumo didinimo, valstybi
nių miškų teisinės registracijos, miškotvarkos, miškų apsaugos, atkūrimo ir
kitus klausimus, miškų urėdo pavaduo
tojas miškininkystei, tapęs vyriausiuoju
miškininku, netektų kai kurių turėtų
pareigybinių įgaliojimų (teisės pasirašy
ti dokumentus, projektus ir pan.), kartu
sumažėtų ir jo tiesioginė atsakomybė už
valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą,
atkūrimą. Miškų urėdijos struktūroje pa
gal pareigybinę svarbą jis liktų ketvirtu
(po vyr. buhalterio ar finansininko).
Kaip pastebėjo šios bendrijos pirmi
ninkas, Šakių miškų urėdo pavaduotojas
miškininkystei Romas Kupstaitis, kei
čiantis urėdijose miško augintojų parei
gybėms, būtina 2009 m. reorganizuoti ir
dabartinę Vyriausiųjų miško augintojų
bendriją: priimti naujus veiklos nuosta
tus, išsirinkti vadovybę, miškų urėdų pa
vyzdžiu veiklą koordinuoti 9 regionuose.
Prioritetiniai darbai
ekonominės recesijos metu
Dubravos miškų urėdo pavaduotojas
miškininkystei Gediminas Kazlovas pa
teikė bendrijos nariams siūlymus miš
kų atkūrimo ir apsaugos srityje, kurie
galėtų būti priimtini ir kitoms miškų
urėdijoms, dirbant 2009 m. ekonominės
krizės sąlygomis. Miškininkystės veiklo
je prioritetai skiriami: miškų atkūrimui,
apsaugai nuo gaisrų, ligų, kenkėjų bei ne
teisėtų kirtimų, kitų pažaidų.
Miškų atkūrimas:
• visos kirtavietės miškuose turi būti
atkurtos laiku, vadovaujantis galiojan
čiais teisės aktais;
• rengiant želdinimo – žėlimo projek
tus, prioritetą teikti mišriam atkūrimo
būdui;
• minimaliai sumažinti miško želdi
nių ir žėlinių priežiūros darbų apimtis
(nepageidaujamos augalijos šalinimas);
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• repelentais apsaugoti 1-erių – 2-ejų
metų, paskirais atvejais – ir 3-ejų metų
želdinius;
• iki minimumo sumažinti brangią
individualią medelių apsaugą gaubtais.
Miško ūkinių priemonių ir kapitali
nių investicijų apimtys planuojamos, va
dovaujantis šiais kriterijais:
• kapitalinių investicijų apimtys 2009
m., priklausomai nuo urėdijos finansi
nės būklės ir turimų lėšų kiekio, planuo
jamos minimaliais dydžiais, kurie užtik
rintų miško ruošos, atkūrimo, apsaugos
ir priežiūros funkcijų vykdymą;
• retinimo kirtimai planuojami tik
komerciškai pelninguose medynuose;
• neplanuojami sausinamojo tinklo
įrengimo ir kelių tiesimo (tiltų statybos)
darbai;
• neplanuojamas urėdijos lėšomis
naujų rekreacinių objektų įrengimas, o
jų priežiūros bei tvarkymo darbai atlieka
mi tik būtiniausiais atvejais;
• neplanuojami urėdijos lėšomis vals
tybinės reikšmės miškų teisinės registra
cijos darbai, išskyrus tęstinį sutartinių
įsipareigojimų vykdymą;
• aplinkosauginių objektų įrengimo
ir tvarkymo darbai planuojami tuo atve
ju, jeigu konkrečios priemonės yra numa
tytos teisės aktuose (pavyzdžiui, gamtot
varkos planuose) ar vykdomi sutartiniai
miškų sertifikavimo įsipareigojimai;
• neplanuojamos laukinės gyvūnijos



gausinimo ir apsaugos darbų apimtys
(priemonės gali būti vykdomos tik „bal
tojo bado“ metu);
Miškų apsauga nuo gaisrų: urėdi
jos priešgaisrinės komandos miško gais
rams kilti palankiu laikotarpiu dirba
įprastu režimu. Bet mineralizuojamos
tik esamos priešgaisrinės juostos. Nepla
nuojama įrengti naujų šių juostų miškuo
se bei gaisrų stebėjimo bokštų statybos
ir remonto (išskyrus avarinės būklės lik
vidavimo atvejus) darbų.
Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų:
taupymas numatomas racionaliau orga
nizuojant kitus miško darbus (vengti
miško sandėliuose didelių spygliuočių
medienos likučių, spygliuočių medy
nuose ugdymo kirtimus atlikti esant
neigiamai temperatūrai).
Miško pažaidos: nebus mažinamas
dėmesys miškų apsaugai nuo neteisėtų
kirtimų bei pagamintos medienos grobi
mo, nes prastėjant šalyje ekonominei situ
acijai gali padažnėti šių pažaidų atvejai.
Kiti darbai, kurių planavimui bei
įgyvendinimui įtakos gali turėti prastė
janti ekonominė situacija:
• Genetinių išteklių išsaugojimo ir
selekcijos plėtros programos įgyvendini
mas, kurioje 2010-2012 m. planuojama
įveisti naujas miško sėklines plantacijas
ir bandomuosius želdinius Biržų, Kėdai
nių, Mažeikių, Radviliškio, Zarasų ir ki
tose miškų urėdijose;

• Dubravos arboretumo ir Girionių
parko priežiūra ( šiems darbams kasmet
išleidžiama apie 208 tūkst. Lt).
Kitos nūdienos aktualijos
Miško augintojams kelia susirūpinimą vis
dar nesibaigianti žemės reforma ir dėl to
stringantis šalies miškingumo didinimo
programos įgyvendinimas. Kaip pastebė
jo miškų urėdo pavaduotojas miškinin
kystei Marijonas Bernotavičius, Kaišiado
rių miškų urėdija kasmet turėtų apželdinti
apie 200 ha tokių žemių. Bet procesas ne
vyksta, nes rajono žemėtvarkos tarnyba
delsia perduoti želdytinus plotus miškų
urėdijai, laukdama savininkų.
Miško medelynuose galimas miško
sodmenų perteklius, nes ekonominės
recesijos metu vargu ar imsis miško ir
žemių savininkai plačiu mastu veisti miš
kus. Be to, vis daugiau iškirstų medynų
atkuriama žėliniais ir miškų urėdijose,
privačiose valdose.
Miškų urėdijoms pradėjus valstybinių
miškų teisinį įregistravimą Nekilnojamo
turto registre ir atlikus įregistruojamos
miško žemės geodezinius matavimus,
susidarė ne tik ekonominių problemų,
bet pasimatė ir skubios, neatsakingai vyk
dytos žemės reformos klaidos. Daugely
je miškų urėdijų urėdų pavaduotojams
miškininkystei tenka sukti galvas, kaip
ištiesinti zigzagais ir vingiais ,,iš akies“
matininkų įbraižytas planuose privačių
miškų ar žemių ribas su valstybiniais miš
kais, patikslinti valstybinių miškų masy
vuose ar prie jų grąžintų privačių valdų
plotus, juos įteisinti pagal geodeziniais
matavimais nustatytą plotą. Plotų neatiti
kimams natūroje ištaisyti ne visur yra lais
vos miško žemės, tuo labiau apaugusios
mišku. Nustačius tokius neatitikimus, že
mėtvarkininkai atsakomybės neprisiima,
nes daugelis tuometinių matininkų jau
nebedirba žemės reformoje.
Miško augintojai išsakė susirūpini
mą ir dėl užsitęsusio naujų Miško kirti
mo taisyklių redakcijos patvirtinimo;
radikalūs gamtosaugininkai siekia šil
tuoju metų laiku dėl paukščių perėjimo
uždrausti kirtimus visuose miškuose,
revizuoti miškotvarkos projektus (atlikti
juose ekologines ekspertizes). Tokie miš
kų naudojimo apribojimai neišvengia
mai atsilieptų ir medienos vartotojams.
Mindaugas Jankus
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Kiek gaminome, suvartojome ir išvežėme
medienos ir jos produktų?

Lietuvos medienos pramonė yra vienas
svarbiausių ir dinamiškiausių Lietuvos
apdirbamosios pramonės sektorių, ku
ris 2007 m. sukūrė 21,1 proc. apdirba
mosios pramonės sukurtos bendrosios
pridėtinės vertės gamybos kaštais, pro
dukcijos vertė sudarė apie 14,9 proc.
apdirbamosios pramonės sukuriamos
produkcijos vertės.
2007 m. medienos pramonės eks
porto mastas sudarė 4757,4 mln. Lt, im
porto – 3043,6 mln. Lt, eksportuojama
gaminamos produkcijos dalis – 59 proc.

Medienos produkcijos eksportas sudarė
11  proc. viso šalies eksporto, importas
– 5  proc. Pagrindinių medienos produk
tų gamybos, eksporto, importo ir suvar
tojimo 2005–2007 m. lyginamieji duo
menys pateikiami 7 lentelėje.
Kalba skaičiai
Atlikti skaičiavimai parodė, kad 2005–
2007 m. apvaliosios medienos gamy
ba didėjo nuo 6193 mln. m³ 2005 m.
iki 6409 mln. m³ 2007 m. Apvaliosios
medienos suvartojimas vidaus rinkoje

1 lentelė. Produkcijos vertė, pridėtinė vertė ir dirbančiųjų skaičius 2006 m.

Ekonominės veiklos rūšis
Medienos ir medinių dirbinių
gamyba
Plaušienos, popieriaus
ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartono
perdirbimas
Leidyba ir spausdinimas
Baldų gamyba
Iš viso
proc. visos apdirbamosios
pramonės

Pridėtinė
vertė vienam
dirbančiajam,
tūkst. Lt

Dirbančiųjų
skaičius

2698

Pridėtinė
vertė
gamybos
kaštais,
mln. Lt
740

22,4

33051

101

24

58,0

414

320

76

41,0

1855

1275
2110
6504

398
590
1828

32,8
23,4
25,2

12118
25202
72646

14,93

20,24

Produkcijos
vertė,
mln. Lt

27,12

2 lentelė. Pridėtinė vertė to meto kainomis, mln. Lt

Ekonominės veiklos rūšis

2005 m.

2006
m.**

2007 m.*

Medienos ir medinių dirbi
nių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir
popieriaus gaminių ga
myba
Leidyba ir spausdinimas
Baldų gamyba
Iš viso
Miškininkystė
Iš viso

1126,0

1236,6

1261,4

Padid. / sumaž.,
palyginti 2007 m.*
su 2006 m.**,
+/- mln. Lt, /  proc.
+24,8 / 2,0

166,6

192,6

212,6

+20,0 / 10,4

576,8
940,9
2810,3
350,6
3160,9

666,6
1188,8
3284,6
357,5
3642,1

715,4
1304,4
3493,7
518,8
4012,5

+48,8 / 7,3
+115,6 / 9,7
+209,1 / 6,4
+161,3 / 45,1
+ 370,4 / 10,2

Pastaba. * išankstiniai duomenys, ** negalutiniai duomenys
3 lentelė. Pridėtinė vertė palyginamosiomis praėjusių metų kainomis, mln. Lt

Ekonominės veiklos rūšis

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Medienos ir medinių dirbi
nių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir
popieriaus
gaminių gamyba
Leidyba ir spausdinimas
Baldų gamyba
Iš viso
Miškininkystė
Iš viso

1126,0

1176,5

1225,7

Padid. / sumaž.,
palyginti 2007 m.
su 2006 m., +/- mln.
Lt/  proc.
+ 49,2 / 4,2

166,6

190,2

202,2

+ 12,0 / 6,3

576,8
940,9
2810,3
350,6
3160,9

628,4
1185,0
3180,1
361,5
3541,7

737,4
1304,9
3470,2
351,8
3821,9

+ 109,0 / 17,3
+ 119,9 / 10,1
+ 290,1/ 9,1
- 9,7 / - 2,7
+280,2 / 7,9

mažėjo nuo 5312 mln. m³ 2005 m. iki
5075,0 mln. m³ 2007 m., lietuviškos kil
mės apvaliosios medienos eksportas di
dėjo nuo 1161 mln. m³ 2005 m. iki 1706
mln. m³ 2007 m.
Pjautinės medienos gamyba didė
jo nuo 1058 tūkst. m³ 2005 m. iki 1368
tūkst. m³ 2007 m., suvartojimas vidaus
rinkoje didėjo nuo 1261 tūkst. m³ 2005
m. iki 1602,3 tūkst. m³ 2007 m., lietu
viškos kilmės produkcijos eksportas
mažėjo nuo 585 tūkst. m³ 2005 m. iki
456 tūkst. m³ 2007 m., pjautinės medie
nos importas mažėjo nuo 788 tūkst. m³
2005 m. iki 690,3 tūkst. m³ 2007 m.
Medienos atliekų gamyba didėjo
nuo 937,4 tūkst. m³ 2005 m. iki 1335
tūkst. m³ 2007 m., suvartojimas vidaus
rinkoje didėjo nuo 1056,5 tūkst. m³
2005 m. iki 1706,9 tūkst. m³ 2007 m., lie
tuviškos kilmės produkcijos eksportas
didėjo nuo 102,2 tūkst. m³ 2005 m. iki
165,7 tūkst. m³ 2007 m., importas didė
jo nuo 221,3 tūkst. m³ 2005 m. iki 537,6
tūkst. m³ 2007 m.
Medienos drožlių plokščių gamyba
didėjo nuo 286,1 tūkst. m³ 2005 m. iki
440,2 tūkst. m³ 2007 m., suvartojimas vi
daus rinkoje didėjo nuo 511,1 tūkst. m³
2005 m. iki 731,5 tūkst. m³ 2007 m., lietuviš
kos kilmės produkcijos eksportas mažėjo
nuo 36,6 tūkst. m³ 2005 m. iki 32 tūkst. m³
2007 m., importas didėjo nuo 261,6 tūkst.
m³ 2005 m. iki 323,3 tūkst. m³ 2007 m.
Medienos plaušų plokščių gamyba
didėjo nuo 22,1 mln. m² 2005 m. iki 23,6
mln. m² 2007 m., suvartojimas vidaus
rinkoje didėjo nuo 18,5 mln. m² 2005 m.
iki 27,6 mln. m² 2007 m., lietuviškos kil
mės produkcijos eksportas mažėjo nuo
13,3 mln. m² 2005 m. iki 10,8 mln. m²
2007 m., importas didėjo nuo 9,7 mln.
m² 2005 m. iki 14,8 mln. m² 2007 m.
Klijuotinės faneros gamyba didė
jo nuo 46,6 tūkst. m³ 2005 m. iki 64,2
tūkst. m³ 2007 m., suvartojimas vidaus
rinkoje didėjo nuo 51,7 tūkst. m³ 2005
m. iki 83,2 tūkst. m³ 2007 m., lietuviškos
kilmės produkcijos eksportas didėjo nuo
24,2 tūkst. m³ 2005 m. iki 28,4 tūkst. m³



miškininkystė
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4 lentelė. Pridėtinė vertė, palyginti su visos pridėtinės vertės struktūra, proc.

Ekonominės veiklos
rūšis
Medienos ir medinių
dirbinių gamyba
Plaušienos, popieriaus
ir popieriaus gaminių
gamyba
Leidyba ir spausdinimas
Baldų gamyba
Iš viso
Miškininkystė
Iš viso

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.**

2007 m.*

1,7

1,8

1,7

1,7

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

1,0
1,2
4,2
0,6
4,8

1,0
1,5
4,6
0,6
5,2

0,9
1,5
4,4
0,5
4,9

0,9
1,6
4,4
0,5
4,9

0,8
1,5
4,0
0,6
4,6

Pastaba. * išankstiniai duomenys, ** negalutiniai duomenys.

2007 m., importas didėjo nuo 29,3 tūkst.
m³ 2005 m. iki 47,4 tūkst. m³ 2007 m.
Popierius ir kartono gamyba didėjo
nuo 113 tūkst. t 2005 m. iki 121,8 tūkst. t
2007 m., suvartojimas vidaus rinkoje di
dėjo nuo 180 tūkst. t 2005 m. iki 223,7
tūkst. t 2007 m., lietuviškos kilmės pro
dukcijos eksportas didėjo nuo 70 tūkst. t
2005 m. iki 73,1 tūkst. t 2007 m., impor

tas didėjo nuo 137 tūkst. t 2005 m. iki
175 tūkst. t 2007 m.
Popieriaus ir kartono gaminių gamy
ba didėjo nuo 101,4 tūkst. t 2005 m. iki
117,3 tūkst. t 2007 metais, suvartojimas
vidaus rinkoje didėjo nuo 143,0 tūkst. t
2005 m. iki 175,8 tūkst. t 2007 m., lietuviš
kos kilmės produkcijos eksportas didėjo
nuo 35,8 tūkst. t 2005 m. iki 43,1 tūkst. t

5 lentelė. Apskaičiuotas vidutinis kasmetinis gamybos
ir suvartojimo augimas 2000–2020 m.,  proc.

Produktas

miškininkystė

Vaclovo trepėnaičio nuotrauka

Gamyba
Pjautinė mediena
Medienos plokštės
Popierius
ir kartonas
Suvartojimas
Pjautinė mediena
Medienos plokštės
Popierius
ir kartonas
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Europa

2007 m., importas didėjo nuo 77,4 tūkst. t
2005 m. iki 101,6 tūkst. t 2007 m.
Leidinių ir spaudinių gamyba didė
jo nuo 535,6 mln. Lt 2005 m. iki 597,3
mln. Lt 2007 metais, suvartojimas vidaus
rinkoje didėjo nuo 596,3 mln. Lt 2005
m. iki 643,5 mln. Lt 2007 m., lietuviškos
kilmės produkcijos eksportas didėjo nuo
44,4 mln. Lt 2005 m. iki 46,1 mln. Lt 2007
m., importas mažėjo nuo 105,1 mln. Lt
2005 m. iki 92,3 mln. Lt 2007 m.
Makulatūros surinkimas didėjo nuo
96 tūkst. t 2005 m. iki 111 tūkst. t 2007
m., suvartojimas vidaus rinkoje didėjo
nuo 149 tūkst. t 2005 m. iki 176 tūkst. t
2007 m., lietuviškos kilmės produkcijos
eksportas didėjo nuo 44,4 tūkst. t 2005
m. iki 46,1 tūkst. t 2007 m., importas ma
žėjo nuo 105,1 tūkst. t 2005 m. iki 92,3
tūkst. t 2007 m.

6 lentelė. Europos regionų neto prekyba 2000–2020 m., mln.

Studijos subregionai
V. Europa

R. Europa

NVS

2,3
2,7

0,9
1,9

2,3
3,6

5,2
6,0

2,6

2,0

5,0

6,1

1,8
2,6
2,9

0,8
1,8
2,3

2,4
4,0
5,4

5,0
6,2
6,0

Produktas
Pjautinė
mediena
(m3)
Medienos
plokštės (m3)
Popierius ir
kartonas (t)

V. Europa

R. Europa

NVS

2000

2020

2000

2020

2000

2020

-8,8

-8,2

+8,4

+12,5

+7,9

+23,5

-1,7

-1,2

+0,9

+0,2

+1,2

+3,3

+9,3

+6,1

-1,9

-7,1

+1,6

+5,3

Pastaba: + eksportas, - reiškia importas

7 lentelė. Pagrindinių medienos produktų gamyba, eksportas, importas ir suvartojimas 2005–2007 m.
Produkcija

Mato
vnt.

Apvalioji mediena

mln.
m³
mln.
m³
mln.
m³
mln.
m³
tūkst.
m³
tūkst. t
tūkst.
m2
tūkst.
m³
tūkst.
m³
tūkst.
m³
tūkst.
m³
tūkst.
m³
mln.
m²
tūkst.
m³
tūkst. t
tūkst.
m³
tūkst. t
tūkst. t
tūkst.
m2
mln. Lt

pjautiniai rąstai
popiermedžiai
malkos ir mediena
plokščių gamybai
Pjautinė mediena
Medienos atliekos*
skiedros
pjuvenos
atliekos ir atraižos
Medienos drožlių
plokštės
Medienos plaušų
plokštės
Lukštas
Klijuotinė fanera
Popierius ir kartonas
Popieriaus ir karto
no gaminiai

Gamyba
2005
2006
m.
m.
6193,0 6042,0

2007
m.
6409,0

Importas
2005
2006
m.
m.
280,0
210,0

2007
m.
372,0

Eksportas
2005
2006
m.
m.
1161,0
1144,0

2007
m.
1706,0

Suvartojimas
2005
2006
m.
m.
5312,0 5108,0

2007
m.
5075,0

3520,0

3285,0

3320,0

112,0

84,0

140,0

121,0

169,0

329,0

3511,0

3199,0

3132,0

862,0

777,0

1170,0

146,0

114,0

173,0

1009,0

891,0

1343,0

0

0

0

1811,0

1980,0

1919,0

22,0

12,0

59,0

32,0

83,0

34,0

1612,0

1830,0

1792,0

1058,0

1158,0

1368,0

788,0

733,3

690,3

585,0

568,0

456,0

1261,0

1323,3

1602,3

0

0

0

0,8

0,2

2,0

0

0

0

0,8

0,2

2,0

1029,5

1592,7

2238,4

0

0

0

924,2

835,6

1038,2

105,3

757,1

1200,2

937,4

1179,0

1335,0

221,3

300,7

537,6

102,2

329,4

165,7

1056,5

1150,3

1706,9

313,5

417,0

461,0

151,0

192,0

347,0

0

192,0

1,1

464,5

417,0

806,9

203,6

257,0

254,0

59,0

102,0

184,0

9,9

6,1

4,6

252,7

352,9

433,4

420,3

505,0

620,0

11,3

6,7

6,6

92,3

131,3

160,0

339,3

380,4

466,6

286,1

286,1

440,2

261,6

284,3

323,3

36,6

12,7

32,0

511,1

557,7

731,5

22,1

22,0

23,6

9,7

11,4

14,8

13,3

8,0

10,8

18,5

25,4

27,6

1,4

3,4

6,0

13,4

13,1

15,4

0,3

0,2

0,1

14,5

16,3

21,3

0,3

0,2

0,6

0,3

0,2

0,6

46,6

47,1

64,2

29,3

35,1

47,4

24,2

19,9

28,4

51,7

62,3

83,2

113,0
101,4

119,0
115,3

121,8
117,3

137,0
77,4

155,4
90,2

175,0
101,6

70,0
35,8

75,1
47,8

73,1
43,1

180,0
143,0

199,3
157,7

223,7
175,8

6,5
2,9
Leidyba ir spausdini
535,6
486,0
597,3
105,1
106,9
92,3
44,4
31,5
mas**
Makulatūra
tūkst. t 96,0
91,0
111,0
65,0
67,0
88,0
12,0
14,0
Baldai**
mln. Lt 876,5
1006,5 1220,6 294,7
397,5
533,7
476,6
488,5
Surenkamieji medi
mln.
Lt
155,6
170,5
263,7
4,3
5,2
13,0
126,8
133,7
niai statiniai
*Statistiniai skaičiai ne visiškai atspindi savo reikmėms ir kitų produktų gamybai panaudotą atliekų kiekį
**Gamybos duomenys pateikti pagal parduotos produkcijos vertę pinigine išraiška

Baldų gamyba didėjo nuo 876,5
mln. Lt 2005 m. iki 1220,6 mln. Lt 2007
m., suvartojimas vidaus rinkoje didėjo
nuo 694,6 mln. Lt 2005 m. iki 1157 mln.
Lt 2007 m., lietuviškos kilmės produkci
jos eksportas didėjo nuo 476,6 mln. Lt
2005 m. iki 597,3 mln. Lt 2007 m., im
portas didėjo nuo 294,7 mln. Lt 2005 m.
iki 533,7 mln. Lt 2007 m.
Surenkamų medinių statinių ga
myba didėjo nuo 155,6 mln. Lt 2005 m.
iki 263,7 mln. Lt 2007 m., suvartojimas
vidaus rinkoje didėjo nuo 33,1 mln. Lt
2005 m. iki 74 mln. Lt 2007 m., lietuviš
kos kilmės produkcijos eksportas didėjo
nuo 126,8 mln. Lt 2005 m. iki 202,7 mln.
Lt 2007 m., importas didėjo nuo 4,3 mln.
Lt 2005 m. iki 13 mln. Lt 2007 m.
Žaliavos perspektyvos
Pagal Lietuvos valstybinio miškotvarkos
instituto vertinimus, ilgalaikiai poten

cialūs kirtimai ateinantiems dešimtme
čiams (leistini per metus) prognozuoja
mi tokie: 2000–2010 m. – 6,5; 2011–2020
m. – 7,4; 2021–2030 m. – 8 mln. m3 be
žievės per metus. Tokie medienos kie
kiai turėtų užtikrinti stabilią medienos
pramonės padėtį ateityje.
Lietuva neturi celiuliozės gamyk
los, kuri perdirbtų smulkią medieną
(popiermedžius) ir lentpjūvystės atlie
kas (skiedras), todėl ženkli žaliavinės
medienos dalis (popiermedžiai ir skied
ros) eksportuojama, nėra prielaidų plė
totis moderniai lentpjūvystei.
Galimų pokyčių prognozės
Pagal Europos miškų sektoriaus perspek
tyvų 2000–2020 m. studijos ataskaitą, Rytų
Europoje, kuriai priklauso ir Lietuva, turė
tų didėti pjautinės medienos, medienos
plokščių, popieriaus ir kartono gamyba bei
suvartojimas. Todėl šių produktų gamybai

6,5

2,9

46,1

596,3

561,4

643,5

23,0
597,3

149,0
694,6

144,0
915,5

176,0
1157,0

202,7

33,1

42,0

74,0

yra geros perspektyvos ir Lietuvoje.
Neabejotina, kad medienos produkci
jos gamyba Lietuvoje artimiausiais me
tais dar galėtų didėti. Gamybos kitimui
įtakos turės ne tiek turimi ir toliau plėtoja
mi pajėgumai, kiek šios produkcijos eks
porto ir vidaus rinkos paklausa.
Medienos produkcijos gamybos Lietu
voje kitimui gali turėti įtakos energetinių
išteklių kainų padidėjimas, įvairūs kitų
šalių ekonominiai ir politiniai pokyčiai.
Siekdami išlikti tarptautinėje konku
rencinėje kovoje, Lietuvos medienos
produkcijos gamintojai turėtų daugiau dė
mesio skirti gamybos savikainai mažinti,
dizainui ir kokybei gerinti, logistikai.
Česlovas Švetkauskas
Ūkio ministerijos Pramonės
ir verslo departamento
Pramonės strategijos skyriaus
vyriausiasis specialistas
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Nuoseklus miškų tyrėjas,
mokslo populiarintojas

Akademiko Leonardo Kairiūkščio, šį
gruodį pažyminčio gyvenimo kelio 80metį, darbai miško mokslų srityje apima
nemažai teorinių ir praktinių medynų
produktyvumo didinimo klausimų. Jis iš
tyrė eglių – lapuočių medynų augimo ir
formavimosi, saulės energijos pasiskirs
tymo miško bendrijose dėsningumus
bei racionalaus jos panaudojimo galimy
bes, medžių vidurūšinius ir tarprūšinius
santykius, pagrindė savo produktyvių
medynų – etalonų – sudarymo teoriją,
pateikė mišrių medynų medžių bioe
kologinę – ūkinę klasifikaciją, parengė
būdus medynų struktūrai ir tankumui
optimizuoti. Jam vadovaujant sukurta
vientisa produktyvių medynų formavi
mo sistema bei įvairios sudėties grynų ir
mišrių medynų etalonų modeliai ir tiks
linės programos jiems formuoti. Daug
L. Kairiūkščio parengtų siūlymų plačiai

naudojami miškų ūkyje, formuojant, ug
dant ir neplynai kertant miškus.
Trumpai priminsime akad. Leonar
do Kairiūkščio gyvenimo ir veiklos kelio
pagrindinius faktus.
Gimė 1928 m. gruodžio 28 d. Rokiš
kio apskrityje, Panemunio valsčiuje, Pa
piškių kaimo ūkininkų šeimoje. 1947 m.
baigęs Juozo Tumo Vaižganto gimnaziją
Rokiškyje, įstojo į VU Miškų mokslų
fakultetą. 1949 m. perkėlus fakultetą į
LŽŪA, tęsė studijas Kaune. 1952 m. su
pagyrimu baigęs akademiją ir trumpai
padirbęs Miškininkystės katedros asis
tentu, įstoja į TSRS Mokslų akademijos
Miškų instituto aspirantūrą. Apgynęs
mokslų kandidato (daktaro) disertaciją
„Eglių – lapuočių jaunuolynų formavi
mas ir ugdymo kirtimai Lietuvos TSR
miškuose”, 1956-aisiais grįžta į Lietuvą ir
tęsia tyrimus LMA Miškų ūkio institute.
1968 m. TSRS MA Miškų ir medie
nos institute Krasnojarske apgina žemės
ūkio mokslų daktaro (habil. dr.) diserta
ciją „Produktyvių eglių – lapuočių for
macijos medynų formavimo ir kirtimų
moksliniai pagrindai (Lietuvos TSR at
liktų tyrimų duomenimis)”. 1970 m. jam
suteikiamas profesoriaus mokslinis var
das, 1972 m. išrenkamas Lietuvos MA
tikruoju nariu.
Akad. L. Kairiūkščio mokslinė veik
la glaudžiai susijusi su Lietuvos miškų

institutu. 1956-1957 m. jis dirba šio insti
tuto Miško biologijos ir miškininkystės
skyriaus vedėju, 1957-1970 m. – direk
toriaus pavaduotoju moksliniam darbui,
1970-1984 m. ir 1988-1992 m. – direkto
riumi, 1992-1999 m. miško biologijos ir
miškininkystės skyriaus vedėju, kartu ei
damas (iki 1997 m.) ir Senato pirminin
ko pareigas.
Pradėjęs mokslininko kelią miškinin
kystės kryptyje, vėliau akad. L. Kairiūkš
tis išplėtė tyrimų sferą, apimdamas nema
žai ekologijos mokslo klausimų. Tai susiję
su jo veikla bei užimamomis pareigomis.
Jis 1972-1984 m. buvo Lietuvos MA Che
mijos ir biologijos mokslų skyriaus aka
demikas sekretorius (derindamas tai su
Miškų instituto direktoriaus pareigomis).
1984-1987 m. jis dirbo Vienoje (Austrija)
Tarptautinio sisteminės analizės instituto
(IIASA) gamtinės aplinkos programos vi
cedirektoriumi, ilgą laiką (nuo 1974 m.)
vadovavo Tarptautinės biologinės pro
gramos „Žmogus ir biosfera” Lietuvos
nacionaliniam komitetui. 1992-1997 m.
buvo valstybinės mokslo programos „Re
giono vystymosi ekologinis tvarumas is
toriniame kontekste Lietuvos pavyzdžiu
(ECOSLIT)” vadovu.
Iš akademiko darbų ekologijos sri
tyje paminėtini dendroklimatologiniai
tyrimai, padėję išryškinti praėjusių šimt
mečių klimato svyravimų dėsningumus,

miškininkystė

RImondo Vasiliausko nuotraukos

Lietuvos Mokslų akademijoje sprendžiant globalines klimato kaitos problemas
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Vytauto Milišausko nuotrauka

oro taršos poveikio miškų degradacijai
tyrimai, jam vadovaujant atlikti įvairia
pusiški sisteminiai gamtinės aplinkos pa
kitimų tyrimai, įgalinę paruošti stabilios
regiono plėtros siūlymus.
Akad. L. Kairiūkštis vienas ir su ben
draautoriais paskelbė apie 600 moksli
nių, mokslo populiarinimo bei moksli
nės propagandos straipsnių, parašė ar
redagavo daugiau nei 20 knygų, iš ku
rių svarbiausios: „Eglių ir lapuočių jau
nuolynų formavimas” (rusų k., 1959),
„Lietuvos TSR miškai” (atsakingasis
redaktorius ir vienas iš autorių , 1962),
„Lietuvos TSR miškų ūkis” (atsakingasis
redaktorius ir vienas iš autorių, 1968),
„Labai produktyvių eglių ir lapuočių
medynų formavimo moksliniai pagrin
dai” (rusų k., 1969), „Mišrių medynų
formavimas ir kirtimai” (1973), vadovėlis
„Miškininkystė” (sudarytojas ir vienas
iš autorių, 1979), „Lietuvos TSR gamti
nės aplinkos optimizavimo metmenys
teritorijos modeliavimo pagrindu” (rusų
k., 1982), „Etaloniniai medynai ir jų for
mavimas” (bendraautoris A. Juodvalkis,
1985), „Dendrochronologijos metodai:
panaudojimas aplinkotyroje” (anglų k.,
vienas iš redaktorių, 1990), „Biržų krašto
miškai ir miškų ūkis” (bendraautoris R.
Mankus, 2006). L. Kairiūkštis yra pagrin
dinis „Lietuvos mokslo” leidinio „Lietu
vos miškininkystė: raida ir perspektyvos”
(1997) organizatorių ir autorių.
Akad. L. Kairiūkščio mokslinė bei or
ganizacinė veikla įvertinta įvairu lygiu:
jis – nusipelnęs mokslo veikėjas, 1971
m. jam paskirta Lietuvos TSR premija
mokslo ir technikos srityje, o 2004 m.
(kartu su A. Juodvalkiu ir R. Ozolinčiu
mi) paskirta Lietuvos mokslo premija.

miškininkystė
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Apie mokslą sukosi kalba ir per medžiokles
(akademikas Kėdainių miškuose su buvusiu miškų urėdu Alfonsu Šeržentu)

Jis apdovanotas „Garbės ženklo” ordinu
(1978), dviem medaliais ir keliais TSRS
Liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso,
sidabro ir bronzos medaliais. Už pasieki
mus Europos miškininkystėje 1992 m.
jam paskirta tarptautinė Vilhelmo Le
opoldo Pfeilo premija. 1997 m. Leonar
das Kairiūkštis išrinktas Švedijos Karališ
kosios Žemės ūkio ir miškų akademijos
užsienio nariu, o 1998 m. – Rusijos Pet
ro Pirmojo Mokslų ir menų akademijos
tikruoju nariu. Šiemet apdovanotas Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino karininko kryžiumi.
Gana ryški akad. L. Kairiūkščio orga
nizacinė ir mokslo propagandos bei po
puliarinimo veikla. Be anksčiau minėtų
tarnybinių ir visuomeninių pareigų ir
su tuo susijusios veiklos, jis nuolat akty
viai dalyvauja renginiuose svarbiausiais
miškų ūkio ir gamtosaugos klausimais.
Vadovavo Lietuvos miško pramonės ir

miškų ūkio mokslinei techninei drau
gijai, buvo mokslinio žurnalo „Liesove
denije”, miškininkystės žurnalo „Mūsų
girios” redakcinių kolegijų narys. Yra
ar buvo kelių tarptautinių mokslinių or
ganizacijų narys. Dabar yra mokslinio
žurnalo „Baltic Forestry” vyriausias re
daktorius, žurnalo „Miškininkystė” re
dakcinės kolegijos narys. Daug dėmesio
skiria nenaudojamų žemių apželdinimo
mišku propagandos ir organizavimo
klausimams. Pastarojo meto akademiko
visuomeninės veiklos prioritetas – orga
nizacijos „Consilia Academica” („Kad
Lietuva neišsivaikščiotų”), kurios Tary
bos pirmininku jis yra, reikalai.
Lietuvos MA gruodžio viduryje su
rengta akad. L. Kairiūkščio gyvenimo
kelio ir mokslo darbų paroda, kurioje
dalyvavo mokslininkai, buvę akademiko
bendradarbiai, miškininkai.

PROFESINĖ SĄJUNGA
,,vienybė”
Bitė: +370 65538232
Omni: +370 68638232
el.p.: vienybe@meganet.lt

Prof. Stasys Karazija

Nauji pasiekimai miškų dirvotyroje

Lietuvos žemės ūkio universiteto Miško
tyros mokslo krypties taryboje Valstybi
nės miškotvarkos tarnybos Monitoringo
grupės vadovas Ričardas Beniušis lapkri
čio 28 d. eksternu apgynė daktaro diser
taciją „Lietuvos miškų smėlžemių gene
zė ir savybės”. R. Beniušis 2001-2004 m.
studijavo Lietuvos miškų instituto dokto
rantūroje. Darbo vadovo prof. habil. dr.
Mečislovo Vaičio patarimu, tyrimams
buvo pasirinkti smėlžemiai. Disertacija
baigta ruošti 2008 m. (mokslinis konsul
tantas – dr. Kęstutis Armolaitis).
R. Beniušis savo darbe išanalizavo ir
apibendrino tyrimų duomenis, kurie yra
fundamentinės mokslinės vertės dirvoty
rai, miškotyrai, ekologijai ir aplinkotyrai,

aktualūs miškininkavimui. Pagal FAOUNESCO Pasaulio dirvožemių legendą
ir dabartinę Lietuvos dirvožemių klasifi
kaciją LTDK-99 išskirti skirtingų lygių
smėlžemių pogrupiai. Surinkti gausūs
duomenys apie miškų smėlžemių genezę
skirtingos kilmės dirvodarinėse uolieno
se, smėlžemių makromorfologinius po
žymius, mineraloginę ir granuliometrinę
sudėtį, pagrindines fizikines ir chemines
savybes bei gyvosios dangos augalų įvai
rovę ir pušynų našumą skirtinguose smėl
žemiuose. Atsitiktinės atrankos būdu
parinkus tyrimams 55 barelius nustatyta,
kad Lietuvoje smėlžemiai užima 25-30
proc. mišku (daugiausia pušynais) apau
gusio ploto. Vyrauja pajaurėję (60 proc.)
ir paprastieji (24 proc.), aptinkami rudže
miškieji, glėjiškieji ir karbonatingieji
smėlžemiai. Iš viso nustatyta 14 skirtin
gų smėlžemių, iš kurių 3 dar neįtraukti į
Lietuvos dirvožemių klasifikaciją.
Tyrimų duomenys įgalino apibudinti
Lietuvos smėlžemius. Nustatyta, kad jų
daugiausia (per 80 proc.) susiformavo iš
ledyninių nuogulų, fliuvioglacialinių ir
senovinių aliuvinių smėlio dirvodarinių
uolienų. Smėlžemiai taip pat formuoja
si iš pajūrio ir žemyninių kopų eolinių
smėlių. Mineraloginėje smėlžemių su
dėtyje net 80-90 proc. sudaro kvarcas.
Smulkožemyje mažai dirvožemio derlin
gumą lemiančių dulkių ir molio dalelių,

nes smėlio frakcija sudaro per 90 proc.
Todėl smėlžemiai dėl juose augančių pu
šynų rūgščios paklotės dažniausiai yra
padidinto rūgštumo (pHCa Cl2 4,0-4,5),
menkai pasotinti maisto medžiagų. La
biausiai paplitusiuose pajaurėjusiuose ir
paprastuosiuose smėlžemiuose viršuti
niame humusiniame A horizonte azoto
koncentracija siekia tik 0,5-0,7 g/kg, o
organinės anglies – 6-10 g/kg.
Nors Lietuvoje smėlžemiai, išskyrus
karbonatinguosius, nedaug skiriasi pa
gal pasotinimą maisto medžiagomis,
juose augančių pušynų našumas ir au
galų įvairovė ženkliai skiriasi. Pajaurėju
siuose smėlžemiuose dažniausiai auga
gryni pušynai, daugiausia formuojasi
normalaus drėkinimo labai nederlingos
Nae ir Na miško augavietės su kerpėmis.
Paprastuosiuose smėlžemiuose mišrūs
pušynai auga ne tik nederlingose Nb,
bet ir derlingose Nc augavietėse.
Po ilgos pertraukos atėjo pamaina
Lietuvos miško dirvožemininkams: prof.
M. Vaičiui, prof. R. Šleiniui, dr. V. Oniū
nui, dr. L. Kubertavičienei, dr. V. V. Ver
bylai ir kt. Tikime, kad naujasis mokslų
daktaras deramai panaudos įgytą kom
petenciją, vykdant Lietuvos miškų dir
vožemių monitoringą, dalyvaujant Na
cionalinėje miškų inventorizacijoje.
LMI inf.

sveaskog
Sveaskog Baltfor
Superka

miškininkystė

Eglinius, Pušinius ir
Beržinius popiermedžius
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Rygoje – Zila g. 22/24		
Mob. 8 - 615 49 839

Miško selekcijos kursai studentams

Latvijoje spalio 6-10 d. organizuoti miško
medžių selekcijos (Forest tree breeding)
kursai Lietuvos, Latvijos ir Estijos univer
sitetų magistrantūros studentams. Iš Lie
tuvos dalyvavo LŽUU studentai A. Nor
vila, A. Stanislovaitis, A. Gaudiešius, V.
Gavorka, vadovaujami dėstytojo doc. Da
riaus Danusevičiaus. Kursus rėmė BOVA
universitetų tinklas, siekdamas suteikti
studentams žinių apie miško medžių ge
netiką ir selekciją, bei apžvelgti, kaip teori
niai metodai pritaikomi praktikoje.
Didelis dėmesys skirtas paskaitoms,
kurios vyko bandomuosiuose želdiniuo
se. Pabrėžta ekonominė nauda, gautina
iš miško medžių selekcijos bei aptarta
Baltijos šalims optimali selekcijos me
todika. Paskaitos apėmė svarbiausius
miško medžių selekcijos etapus (selekci
nių programų sudarymas ir optimalių
metodų pasirinkimas, pliusinių medžių
atrinkimas, kryžminimas, palikuonių
bandymai ir atranka) bei jų rezultatų
pritaikymas praktinėje miškininkys
tėje (sėklinės plantacijos ir genetiškai
pranašesnės medžiagos vegetatyvinis
dauginimas). Analizuoti dalinimosi
miško dauginamąja medžiaga tarp vals
tybių klausimai, atsižvelgiant į šalių ir
Europinius reikalavimus, bei jų poveikis
praktinei miškininkystei. Kurso pabaigoje
trumpai apžvelgti molekulinės genetikos

metodai ir jos pritaikymo miško medžių vei
simo praktikoje dabartis bei perspektyvos.
Apžiūrėti įvairūs objektai, vyko prak
tiniai darbai grupelėse, diskusijos bei
paskaitos, kurias skaitė mokslininkai bei
dėstytojai iš Lietuvos žemės ūkio, Latvijos
žemės ūkio, Estijos gamtos mokslų bei
Helsinkio universitetų ir Latvijos valstybi
nio miškų tyrimų instituto „Silava“ moks
lininkai (D. Danusevičius, A. Jansons, T.
Maaten, P. Pulkkinnen ir kt.).
Išvykų metu apžiūrėta daug objektų,
išsidėsčiusių visoje Latvijoje: pliusinių
medžių palikuonių ir introdukuotų me
džių rūšių (Pinus countorta, Pseudotsuga
menziensii) bandymai Kuldigoje, įvairių

paprastosios pušies geografinių kilmių
bareliai Bauskėje, karpotojo beržo ir hib
ridinės drebulės palikuonių tyrimo bei
eksperimentiniai juodalksnio, paprasto
jo ąžuolo ir vyšnios želdiniai Kalsnavoje,
paprastosios pušies ir karpotojo beržo
sėklinės plantacijos, Kalsnavos arbore
tumas ir medelynas bei molekulinės ge
netikos ir audinių kultūrų laboratorija
institute „Silava“.
Per greit prabėgusią savaitę pagilino
me žinias miško genetikoje, susipažinome
su medžių veisimo ekonominiais ir teisi
niais aspektais, molekulinės genetikos tai
kymu miškų ūkyje, išklausėme paskaitą
apie klimato kaitos poveikį medžių dau
ginimui bei aptarėme dabartinę miško
medžių veisimo svarbą ir problemas, atei
ties perspektyvas. Kursų pabaigoje, po ži
nių įvertinimo, dalyviai gavo sertifikatus.
Kursų organizatorius iš Latvijos Žemės
ūkio universiteto Jelgavoje galima pagirti
už gerą kursų organizavimą, sklandžias
diskusijas, išsamias paskaitas ir išvykas.
Tikimės, kad panašių kursų miškininkys
tės tema bus ir ateityje, nes jų reikšmė,
pasidalijant patirtimi, studentams yra ne
įkainojamai. Ypač pageidautina, kad mo
kymuose būtų panaudojamos informaci
nės technologijos, o paskaitos vedamos
tiesiog bandomuosiuose želdiniuose.
Andrius Norvila,
ANdrius Stanislovaitis
LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakulteto studentai
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Prisimenant pelkėtyrininką,
botaniką, pedagogą doc. Eriką Purviną

mokymas

Minint iškilaus mokslininko, pedagogo
100-ąsias gimimo metines (doc. dr. Eri
kas Purvinas gimė 1908 m. gruodžio 14
d. Klaipėdoje), Lietuvos botanikų drau
gijos ir LŽŪU iniciatyva gruodžio 12 d.
universitete surengtas išleistos knygos
,,Botanikas Erikas Purvinas” pristaty
mas. Buvę jo kolegos, studentai, Budžio
klubo nariai pasidalijo prisiminimais
apie šio Mažosios Lietuvos lietuvininko
gyvenimo kelią, mokslo tiriamąją, peda
goginę, visuomeninę veiklą, peržiūrėjo
filmuotą dokumentinę medžiagą.
Baigęs Klaipėdos lietuvių gimnazijos
pirmąją laidą, E. Purvinas gamtos moks
lus studijavo Karaliaučiaus universitete,
o 1936 m. baigė Vytauto Didžiojo univer
sitetą, labai gerai apgynęs diplominį dar
bą „Augmenijos pasiskirstymas Preilos
apylinkėse“. Įsidarbino mokytoju Vytau
to Didžiojo gimnazijoje ir suaugusiųjų
kursų dėstytoju Klaipėdoje. Klaipėdos
kraštą 1939 m. kovo 23 d. užėmus Vo
kietijos kariuomenei, kartu su kitais mo
kytojais bei dalimi mokinių E. Purvinas
persikėlė į Palangą.
Nuo 1939 m. rudens pakviestas dirb
ti į Dotnuvą, Žemės ūkio akademijos Bo
tanikos katedros vyresniuoju asistentu.
Čia jis įsitraukė į prof. Vinco Vilkaičio
sutelktos pelkėtyros mokslininkų gru
pės veiklą, aprašė Kupiškio rajone esan
čią Šepetos aukštapelkę. Už jos augalijos
tyrimus 1940 m. E. Purvinui suteiktas
gamtos mokslų daktaro laipsnis (1946
m. – docentas).
Pateikiame doc. Algirdo Seibučio ir prof. Vytauto Šlapakausko atsiminimų santraukas apie doc.
Eriką Purviną.
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Iškilus pelkių tyrinėtojas
Doc. Erikas Purvinas buvo ori ir altruis
tinė asmenybė. Jis išmokė mane moksli
nio darbo abėcėlės, įdiegė dar neištirtų
faktų ieškojimo pomėgį ir išvedė į sava
rankiškų mokslinių tyrinėjimų platybes.
1946 m. rudenį jo pirmosios botanikos
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paskaitos pribloškė turiningumu, dėsty
tojo siekiu atskleisti ne tik nagrinėjamo
klausimo esmę, bet ir priminti išsames
nius aspektus, auditorijos skatinimu to
liau mąstyti savarankiškai. Deja, tokiai
dėstymo manierai tuometė pokarinė
auditorija nebuvo deramai pasirengusi.
ŽŪA buvo ką tik persikėlusi į Kauną iš
karo suniokotos Dotnuvos. Šaltos patal
pos, auditorijose nebuvo net paprastų
stalų, suolų. Sėdėjome ant sukaltų pa
kojų paklotų lentų. Augalų anatomijos
praktinėms studijoms tekdavo tenkintis
vienu kitu iš susprogdintų rūmų Dotnu
voje išgelbėtu mikroskopu. Bet doc. E.
Purvinas ir jo vadovaujamos Botanikos
katedros personalas siekė gerinti moko
mąjį procesą, iš savo algos pirkdavo au
galus laboratoriniams darbams.
Docentas, kaip pedagogas, buvo su
brendęs tarpukario nepriklausomos Lie
tuvos pasaulėžiūroje, jo nežavėjo 1949 m.
LŽŪA įvestas darvinizmo evoliucijos kur
sas, visuotinė kova su vadintuoju buržu

aziniu klerikalizmu. Už tai ne kartą spau
doje docentas buvo apšauktas nevykėliu,
kritikuojamas, peikiamas jo dėstymas.
Pirmaisiais pokario metais durpės
tapo pagrindiniu elektrinių kuru. Dur
pininkams rūpėjo jų klodai, pramoninis
kasimas. Apdorodamas pagal gamybi
ninkų reikalavimus pateiktą medžiagą,
docentas kartu siekė atskleisti pelkių
formavimosi dėsningumus, nulėmusius
durpių klodų sandarą, atliko klodų pa
sluoksnio botaninės sudėties analizę.
1946 m. atkūrus Lietuvos Mokslų
akademiją, joje įsteigiamas Biologijos
institutas. Stingant specialistų, doc. E.
Purvinas antraeilėmis pareigomis pa
kviestas į šį institutą tirti pelkių, 1947 m.
mane, antrakursį studentą, paskyrė jo pa
dėjėju (laborantu). Jis pasitikėjo pagalbi
ninkais, skatino savarankiškai dirbti –
teko nedelsiant išstudijuoti dvi Lietuvos
aukštapelkių monografijas. Mano vado
vas užsispyrusiai ir kantriai kaupė fakti
nę tyrimų medžiagą. Ypač tai atsiskleidė
nuo 1948 m. pavasario jam tiriant Amal
vo pelkę prie Žuvinto. Gręžiant pelkės
klodus, jis daug dėmesio skyrė parinkti
gręžinio vietą, durpių pavyzdžius ėmė
tankiau, negu rekomenduotais 25 cm
intervalais, retsykiais atskirai suvynioda
vo tyrimui net milimetro – kito storio
pelkių gaisro paliktų degėsių sluoksnelį.
Dirbdami pelkėje, neretai mudu ir vaka
ro sutemos apgaubdavo. Užtat tyrimų re
zultatas – solidi studija „Amalvo pelkė“.
Deja, ji liko rankraštyje. Pokario nepri
teklių sąlygomis nebuvo galimybių išleis
ti šį monografinio pobūdžio darbą. Be
to, tais laikais neleista skelbti tam tikrų
duomenų, ypač kartografinių schemų.
Docentas neleido veltui net pusdie
nio. Pavyzdžiui, kartą likus laisvai popie
tei prieš išvyką į Baltąją Vokę, jis sumanė
dar apžvalgyti Vilniaus Šnipiškių mikro
rajono pelkaites. Pabandę gręžti keliose
vietose, tipiškų durpių klodų neradome.
Po daugelio metų aš bandžiau surasti tą
vietovę. Veikiausiai mes buvome priėję

prie beužželiančių ežerėlių, šalia kurių
dabar pastatyta „Siemens“ arena.
1949 m. MA Biologijos instituto direk
torių akad. T. Ivanauską pakeitus kitokio
mentaliteto ornitologu, doc. E. Purvino
plėtota pelkių tyrinėjimo kryptis tapo ne
bereikalinga. Laimei, pelkėtyra susidomė
ta MA Geologijos ir geografijos institute,
kurio direktorius akad. K. Bieliukas pa
kvietė doc. E.Purviną tęsti tyrimus.
Dauguma jo mokslinių publikacijų
skirta aukštapelkių problematikai. Šiuo
klausimu 1960 m. jis parašė straipsnį
„Aukštapelkių reljefas ir jo reikšmė Lie
tuvos pelkėms rajonuoti“ (anglų ir rusų
kalbomis) XIX tarptautiniam geografų
kongresui Stokholme. Vėliau apdorojęs
gausią ilgamečių tyrimų medžiagą, ją
apibendrino straipsniu „Liūnsarginės
durpės ir jų kilmiavietės Lietuvos TSR
teritorijoje“. Šiam mokslininkui rūpėjo
ir retųjų, ypač reliktinių pelkių, augalų
tolesnis likimas. Tai matyti iš publikaci
jos „Keružinio beržo (Betula nana) hibri
dizacija, prisitaikymas ir jo išsaugojimas
Lietuvos TSR“ (rusų kalba). Jo plunksnai
priklauso ne viena išsami mokslinių eks
pedicijų ataskaita, o rankraščiuose išlikę
nemažai vertingų duomenų.
Botanikas, ekologas
Dirbdamas 1939–1944 m. ŽŪA Botani
Botanikos mokomojoje praktikoje

kos katedros vyresniuoju asistentu, lekto
riumi, adjunktu, docentu, Erikas Purvi
nas pradėjo tirti rūdinius grybus. Šiuos
tyrimus jis tęsė ir vėliau dirbdamas MA
Biologijos, Geologijos ir geografijos ins
titutuose. Apžvelgus docento mokslines
publikacijas, matyti, kad didžiausia jų
dalis pašvęsta pelkėtyrai, durpynams, o
šių tyrimų geruoju „užkratu“ buvo 1939
m. ŽŪA rektorius prof. Vincas Vilkaitis.
Mokslinės publikacijos durpynų, pelkė
tyros, aukštapelkių tematika rašytos iki
1986 m. (per 40 publikacijų), kai docen
tas jau artėjo prie 90-mečio. Nemažai pub
likuota jo praktinių patarimų, kaip mažai
susiskaidžiusias durpes naudoti kraikui,
pagausinti organines trąšas. Nustatyta,
kad Lietuvoje iš visų durpynų apie 1/3
sudaro kraikiniai. Docentas gerai ištyri
nėjo Aukštumalės (Šilutės r.), Šepetos
(Kupiškio r.), Baltosios Vokės (Trakų r.)
ir daugelio kitų rajonų kraikinius durpy
nus, sudaryta jų kartoschema Lietuvoje.
Jo aprašytos Alių, Amalvo, Aukštosios
plynios, Baltosios Vokės, Čepkelių raisto,
Dauparių, Kalniškių tyro, Kanio raisto,
Klimbalės, Laukesos pelkės ir jų augalija.
Jis rašė apie povandeninių augalų fo
tosintezę, tyrinėjo šlapių vietų augalus:
purienas, monažoles, dryžučius, viksvas.
Plačiai tyrinėjo, kodėl besitelkiant van
deniui, augalai bei organinės medžiagos

skaidosi lėčiau nei kaupiasi, susidaro dur
pojai. Jis pabrėždavo, kad durpynų susi
darymą lėmė kiminai, apie 200 žolinių ir
keliolika sumedėjusių augalų, dumblių.
Tolesnis žingsnis – organinių liekanų skai
dymasis, veikiant huminėms rūgštims.
Nuo rūgštumo ir susiskaidymo laipsnio
priklauso durpynų tipas. Tuo remiantis
buvo sudarytas Lietuvos kraikinių, rezer
vatinių ir draustinių durpynų sąrašas, že
mėlapis. „Lietuvos TSR floroje“ docentas
aprašė Juncaginacea augalų šeimą.
Pajūryje jis aptiko į Raudonąją knygą
įtrauktą augalą – trispalvį astrą (Aster tri
polium), tyrinėjo pajūrinę zundą (Eryn
gium maritimum), muilinę guboją (Gyp
sophila paniculata). Šių augalų tyrimams
skyrė ir vasaros atostogų ekspedicijas,
būrė bendraminčius.
LŽŪ akademiją supanti aplinka ir ša
lia esantys gamtiniai – landšaftiniai dari
niai buvo docento tyrinėjimo, studentų
praktikų ir rašinių objektai. Jis tyrinėjo
Kauno marių zonoje randamus savaimi
nių rūšių (apie 650) augalus. Dažnai į
Jiesios draustinį, Kauno marių, Ežerėlio,
Panemunės lankas rinkdavosi jo pakvies
ti Kauno botanikai.
Botaniko žvilgsnis dažnai nukryp
davo į Jiesios landšaftinį draustinį, ku
riame atsispindėjo per dešimtis tūkstan
čių metų susiformavusių upių, upėvage
tekančio vandens išgraužos, užliejama
salpa, terasos, plynaukštė, jų augalija.
Kauno augalijos apylinkių tyrimas buvo
rezultatyvus: parašytos knygos „Kauno
marios“ (1980), „Jiesios landšaftiniame
draustinyje“ (1992).
Kaip ekologo neliko nepastebėti ir
pokyčiai, ištikę augalų bendrijas dėl Kau
no marių vandens sankaupos. Jam rūpė
jo sutvirtinti marių pakrantes augalija,
domėjosi, kokie augalai geriau apsaugo
nuo erozijos. Antra mokslinių publika
cijų ir tyrimų pagal apimtį dalis yra au
galų ekologija, paplitimas, išlikimas. Šiai
tematikai paskirta 14 publikacijų. Erikas
Purvinas labai nerimavo dėl Klaipėdos
uosto teritorijos plėtimo, numatomo til
to ir oro uosto nerijoje statybų, rengė
Mažosios Lietuvos enciklopediją.
Jis buvo darbštumo ir pasišventimo
pasirinktam darbui pavyzdys.
Doc. Edmundas Bartkevičius
Doc. Vitas Marozas
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Rekreacinės infrastruktūros

Rimondo Vasiliausko nuotraukos

apžiūrų rezultatai

urėdijose

Apžiūros komisija Vilniaus miškų urėdijos miškuose
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Siekdama skatinti aktyvesnį ir kokybiš
kesnį miškų pritaikymą visuomenės
reikmėms, Generalinė miškų urėdija
2008 m. organizavo Rekreacinės infra
struktūros valstybiniuose miškuose įver
tinimo apžiūras. Miškų urėdijose jos
vyko rugpjūčio – spalio mėnesiais. Ap
žiūroms organizuoti ir miškų urėdijų
rekreacinei veiklai vertinti buvo sudary
tos 4 komisijos pagal miškų urėdijų miš
kų priskyrimą rekreacijos intensyvumo
lygmenims. Kiekviena miškų urėdija pri
statė vykdomą rekreacinę veiklą, kelis
lankytinus įvairios funkcinės paskirties
rekreacinius objektus natūroje, vykdy
tus kraštovaizdžio formavimo kirtimus.
Aukščiausio rekreacijos intensyvumo (Iojo) lygmens apžiūrų komisija aplankė
ir įvertino 8 miškų urėdijų, aukšto (IIojo) – 15, vidutinio (III-iojo) – 7, žemo
(IV-ojo) – 12 miškų urėdijų rekreacinę
infrastruktūrą.
Kompleksiškai buvo vertinami šie miš
kų urėdijų rekreacinės veiklos kriterijai:
1. Rekreacinės veiklos planavimas
(rekreacinių objektų įrengimas pagal
turimus planavimo ir projektavimo do
kumentus ir jo pagrįstumas, miškų urė
dijos ateities vizija plėtojant rekreaciją).
2. Rekreacinių darbų organizavimas
(objektų įrengimo ir tvarkymo organiza
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vimo principai ir pobūdis, bendradarbia
vimas su kitomis organizacijomis ir spe
cialistais, darbų finansavimas ir pan.).
3. Kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros
ištekliai (gamtinė aplinka ir kraštovaiz
dis, saugomos teritorijos, rekreaciniai
miškai, vandens telkiniai; gamtos, kul
tūros, istorijos, miškininkystės paveldo
objektai ir jų priežiūra).
4. Esama rekreacinė infrastruktūra
ir jos teritorinis išdėstymas (objektų gau
sa, teritorinis išdėstymas, vietos parinki
mas, objektų įvairovės išvystymas, vyrau
jančios rekreacijos formos, rekreacinės
įrangos įvairovė ir kokybė).
5. Rekreacinių teritorijų estetiško
kraštovaizdžio formavimas (specialių
kraštovaizdžio tvarkymo priemonių tai
kymas, objektų aplinkos priežiūra ir tvar
kymas).
6. Vykdomos rekreacinės veiklos in
formacinės sistemos sklaida visuomenėje
(visuomenės informavimas televizijoje,
radijuje, spaudoje, internetinėje svetainė
je, įvairiuose renginiuose, leidiniuose, na
tūroje prie lankytinų objektų ir kt.).
Komisijų darbas bei apžiūrų rezulta
tai buvo analizuojami bei apibendrina
mi spalio 21 d. vykusiame respublikinės
komisijos posėdyje. Konstatuota, kad ap
žiūros vyko sklandžiai, miškų urėdijos

joms parodė didelį dėmesį, tuo pabrėž
damos rekreacinės veiklos svarbą.
Komisijų nariams įvertinti miškų
urėdijų rekreacinę infrastruktūrą kai
kuriais atvejais buvo gana sunku, todėl
neretai konkrečių kriterijų vertinimas
vyko palyginamuoju principu. Apskri
tai visi rekreacinės veiklos įvertinimai
priklausė ir nuo pačių miškų urėdijų pa
siruošimo, nuo pristatymų ir aprašymų
kokybės, apžiūrai parinktų konkrečių
rekreacinių objektų bei kitų faktorių. Ir
vis dėlto vienareikšmiškai buvo pritarta,
kad apžiūros buvo labai naudingos ir pa
čioms miškų urėdijoms, ir jų veiklą verti
nusiems specialistams.
Apžiūrų nugalėtojais pasiūlyta pripa
žinti 18 miškų urėdijų, užėmusių prizi
nes vietas (žr. schemą).
Respublikinė komisija pasiūlė paska
tinti dar 6 miškų urėdijas, kurios apžiū
rų metu pristatė stipriai išreikštas tam
tikras rekreacinės veiklos sritis: Kazlų
Rūdos mokomąją miškų urėdiją – už
rezultatyvų bendradarbiavimą su savi
Varnikų gamtos mokomasis takas (Trakų m.u.)

valdos institucijomis, vykdomą rekre
acinės veiklos informacinės sistemos
sklaidą visuomenėje bei rekreaciniuose
objektuose suformuotą savitą architek
tūrinį stilių; Šiaulių – už kūrybingą
miškotvarkos rekreacinio planavimo
projekto vykdymą, taikant specialiąsias
kraštovaizdžio estetinės aplinkos forma
vimo priemones; Tytuvėnų – už kūrybiš
ką specialiųjų kraštovaizdžio tvarkymo
priemonių vykdymą miškuose bei rek
reacinės informacijos pateikimą miško
muziejuje; Utenos – už atsakingą ir kūry
bišką kraštovaizdžio estetinės aplinkos
formavimą gamtos ir kultūros paveldo
objektų teritorijose; Rokiškio – už nuo
seklų rekreacinės veiklos informacinės
sistemos išvystymą ir originalų pristaty
mą visuomenei bei Kuršėnų miškų urė
diją – už dvasingumo puoselėjimą tvar
kant, prižiūrint ir pritaikant lankymui
Agailių miško bažnytėlę ir jos aplinką.
Nuspręsta paskatinti ir miškų urėdijų
darbuotojus, labiausiai prisidėjusius prie
rekreacinės veiklos vystymo pažangos:
I-ojo lygmens miškų urėdijų grupėje:
Saulių Adomavičių, Druskininkų miškų
urėdijos miškų urėdo pavaduotoją miški
ninkystei, – už veiklumą ir iniciatyvumą
organizuojant rekreacinius darbus bei
bendradarbiaujant su Dzūkijos naciona
linio parko administracija; Igną Kripą,
Kretingos miškų urėdijos Grūšlaukės gi
rininkijos girininką, – už iniciatyvumą
ir galimybių išnaudojimą įrengiant rekre
acinius objektus Grūšlaukės girininkijos
miškuose; Vygantą Mierkį, Trakų miškų
urėdijos miškų urėdą, – už didžiausią
pažangą įrengiant, tvarkant ir prižiūrint
rekreacines teritorijas bei rezultatyviai
bendradarbiaujant su valstybinių parkų
direkcijomis; Marijaną Misevičių, Trakų
miškų urėdijos rekreacijos meistrą, – už
ilgametį ir prasmingą darbą, įrengiant
poilsiavietes bei originaliai pritaikant jas
turiningam lankymui; Gintautą Versekė
ną, Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo
pavaduotoją medienos ruošai ir prekybai,
– už grožio paieškas pritaikant miškus vi
suomenės lankymui.
II-ojo lygmens miškų urėdijų grupė
je: Steponą Kaminą, Telšių miškų urė
dijos stalių dailidę, – už originalius ma
žosios architektūros darbus rekreacinės
įrangos srityje; Joną Koklevičių, Prienų
miškų urėdijos miškų urėdo pavaduoto
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ją miškininkystei, – už ilgametį rekreaci
jos tradicijų puoselėjimą; Edmundą Ko
valčiką, Kauno miškų urėdijos miškų
urėdo pavaduotoją miškininkystei, – už
rekreacinių objektų aplinkos priežiūros
ir tvarkymo, rekreacinių darbų organiza
vimą; Sigitą Švereiką, Švenčionėlių miš
kų urėdijos miškų urėdo pavaduotoją
miškininkystei, – už rekreacinių darbų
organizavimą ir rekreacinių objektų įvai
rovės išvystymą; Giedrių Tamošiūną,
Šiaulių miškų urėdijos miškų urėdo pa
vaduotoją miškininkystei, – už kūrybin
gą miškotvarkos rekreacinio planavimo
projekto vykdymą bei specialiųjų miško
kraštovaizdžio formavimo kirtimų ir žel
dinių taikymą; Stasį Truskauską, Kaišia
dorių miškų urėdijos miškų urėdą, – už
estetinės aplinkos formavimą, kokybišką
informacijos pateikimą leidiniuose, poil
sio vietų miško lankytojams sukūrimą
bei priežiūrą.
III-iojo lygmens miškų urėdijų gru
pėje: Robertą Raimundą Išganaitį,
Jurbarko miškų urėdijos Mantvilių gi
rininkijos girininką, – už funkcionalių
trumpalaikio poilsio vietų įrengimą ir
priežiūrą; Rimą Kazlauską, Ukmergės
miškų urėdijos Kernavės girininkijos
girininką, – už gerai organizuojamą esa
mų rekreacinių objektų priežiūrą; Anta
ną Pakinkį, Marijampolės miškų urėdi
jos Buktos girininkijos girininką, – už
kūrybišką gamtos objektų parengimą

eksponavimui.
IV-ojo lygmens miškų urėdijų gru
pėje: Algį Adomaitį, Joniškio miškų urė
dijos darbininką, – už meninės ir funk
cionalios rekreacinės įrangos sukūrimą;
Joną Rekašių, Rietavo miškų urėdijos
Tverų girininkijos girininką, – už istori
nių ir kultūrinių vertybių puoselėjimą
tvarkant ir prižiūrint Lopaičių Šventvie
tės aplinką (Tverų girininkija); Arvydą
Strazdą, Valkininkų miškų urėdijos miš
kų urėdą, – už pažintinių miško funkci
jų išryškinimą, estetinės aplinkos forma
vimą, kokybišką informacijos pateikimą
leidiniuose, trumpalaikio poilsio vietų
miško lankytojams sukūrimą bei priežiū
ros organizavimą.
Minėtos miškų urėdijos bus apdova
notos diplomais, o darbuotojai – genera
linio miškų urėdo padėkos raštais (pagal
generalinio miškų urėdo 2008 m. lap
kričio 12 d. įsakymą). Miškų urėdams
rekomenduota padėkos raštais paskatin
ti iniciatyvius darbuotojus, labiausiai
prisidedančius prie rekreacinės veiklos
plėtojimo, originalios ir nuoseklios infra
struktūros kūrimo ir priežiūros, aplinkos
sutvarkymo ir puoselėjimo, visuomenės
informavimo bei valstybinių miškų
įvaizdžio gerinimo.
Raimundas Peleckas
Generalinės miškų urėdijos
Miško atkūrimo ir apsaugos
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Jono Barzdėno nuotrauka

Dabar svarbiausia – visų susitelkimas

urėdijose

Švenčionėlių miškų urėdija pagal prižiūri
mą miško žemės plotą (38381 ha) – viena
didžiausių šalyje. Apie 70 proc. miškų –
saugomose teritorijose. Aplinkos ministe
rijai patvirtinus 2009-2013 m. valstybinių
miškų naudojimo normas, Švenčionėlių
miškų urėdijai leista kasmet iškirsti 124,1
tūkst. m3 medienos iš 323 ha ekvivalenti
nio brandaus miško ploto. Pagrindiniais
kirtimais maksimaliai leidžiama iškirsti
85,8 tūkst. m3, bet švenčionėliškiai gam
tosauginiais sumetimais planuoja kirsti
kiek mažiau – 82,2 tūkst. m3 iš 316 ha. Iki
šiol miškų naudojimas užtikrino urėdijai
ekonominį veiklos stabilumą, leido nema
žai lėšų skirti miško rekreacijai, gamtosau
gai, moksliniams tyrimams, remti JMB
sambūrio veiklą.
Po Seimo rinkimų kasdien per tele
viziją ėmus kalbėti apie neišvengiamą
ekonominę recesiją, sunerimo ir miš
kininkai. Ar iš tiesų krizės šmėkla jau
klaidžioja po Labanoro bei kitas girias,
beldžiasi į miškininkų namus, kaip jai
rengiasi miškų atkūrėjai? Apie tai kalba
mės su ilgamečiu Švenčionėlių miškų
urėdijos urėdo pavaduotoju miškinin
kystei Sigitu Švereika.
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Generalinė miškų urėdija sudarė
ekstremalių situacijų įveikimo pla
ną, kuris bus privalus vykdyti miš
kų urėdijoms, jei nepagerės atsi
skaitymai už parduotą medieną,
nepakils rinkoje medienos kainos,
didės infliacija, bedarbystė. Jei susi
darytų tokia krizinė situacija, ar ke
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tinate 2009 m. atsisakyti kai kurių
miškininkystės darbų?
– Švenčionėlių miškų urėdija 2008 m. dar
„neįžengė“ nė į vieną ekstremalių situaci
jų etapą, tačiau krizės kvėpavimą už nu
garos jau juntame. Suprastėjo medienos
realizacija, pradėjo vėluoti atsiskaitymai
už nupirktą medieną, auga įsiskolinimai.
Su specialistais aptarėme situaciją. Bet
miškų atkūrimui ir apsaugai lėšas 2009
m. mažinsime mažiau (nekirsime šakos
ant kurios sėdime), negu kitose pozicijo
se. Mūsų urėdijoje vyrauja aukšto dega
mumo miškai. Todėl jų apsaugai kasmet
vidutiniškai mineralizuojame 850 km
priešgaisrinių juostų. Mums netiesiogiai
talkina AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir
AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“, sa
vo lėšomis mineralizuodami juostas po
elektros linijomis bei palei geležinkelį.
Numatytus privalomuosius miškų
ūkio darbus 2008 m. įvykdėme – jiems
išleidome per 5 mln. Lt (vien miškų atkū
rimui ir įveisimui – per 1,2 mln. Lt,). Įvei
sėme ir atkūrėme 304 ha miško. Pernai
miško medelyno plėtrai išleidome 120
tūkst. Lt., miško sodmenų išauginimui
– apie 8 proc. privalomiesiems darbams
skirtų išlaidų, pardavėme per 530 tūkst.
vnt. miško sodmenų.
Dabar svarbiausia – visų specialistų
supratingumas, sutelktumas ir taupu
mas, pastangos patirti kuo mažesnius
žalos padarinius.
Ar stabilus buvo pastarasis dešimt
metis miškų urėdijos veikloje?
– Kai 1995 m. pradėjau dirbti miškų urė
do pavaduotoju, Švenčionėlių miškų urė
dijoje dirbo iš viso per 400 darbuotojų,
buvo 17 girininkijų, jose – 65 eiguvos.
2008 m. – 142 darbuotojai. Tiesa, me
delyno ir kitiems sezoniniams darbams
priimame dar papildomai 30-40 darbi
ninkų. Pagal patvirtintą naują struktūrą
turėtų likti 14 girininkijų (vidutinis plo
tas – 3058 ha), jose – 24 eiguliai. Girinin
kijose vienam specialistui priskiriamas
prižiūrėti vidutiniškai 1126 ha valstybi
nio miško plotas.
Buvusio miškų urėdo Prano Ivoškos

paskutiniais vadovavimo metais perėjo
me prie rangos. Pokyčiai tęsėsi, 2003 m.
urėdijos vadovu tapus Nauriui Jotautui.
Optimaliai paskirsčius specialistų darbo
krūvį, vykdant struktūrinių padalinių re
organizaciją, beveik pasiekėme tokį lygį,
kai dirbančiųjų mažinimas galimas tik
atsisakius vienų ar kitų funkcijų vykdy
mo miškų urėdijoje.
Vis dėlto, optimizuojant miškų urė
dijų struktūrą, mano pamąstymu, gal
užtektų nurodyti orientacinį rodiklį, o
kaip suktis, turėtų spręsti pati įmonė. Val
dymo ir kitokius tobulinimo modelius
galbūt pirmiau reikėtų išbandyti Dubra
vos eksperimentinėje, Kazlų Rūdos mo
komojoje miškų urėdijose?
Nuo 2001 m. dirbame pagal patvir
tintą naują miškotvarkos projektą. Pra
dėjome keltis iš ekonominio sąstingio.
Kadangi pastaruoju metu dalies kirtimų
nevykdėme dėl aplinkosauginių reikala
vimų ir kitų priežasčių, susikaupė nema
žai brandžių ir perbrendusių medynų.
Štai Adutiškio ir Antanų girininkijose
dauguma 2009 m. numatomų kirsti bir
žių buvo projektuotos 2007 ir 2008 me
tams. Jau iškirsta dauguma nusakintų
pušynų, menkinusių mūsų medienos
prekingumą (daugiau dar likę saugomo
se teritorijose ir kur neleidžia biržių šlie
jimo reikalavimai).
Nekirsdami tiek, kiek rekomenduo
ja miškotvarka, pereidami prie ne
plynų kirtimų, vis tiek susilaukiame
radikalių gamtosaugininkų priekaiš
tų: tai dėl netinkamo kirtimų laiko
paukščių perimvietėse, nepakanka
mos lizdų apsaugos, tai dėl negyvos
medienos kiekio, kitos ūkinės veik
los miškuose. Kaip šis paradoksas
atrodo, žiūrint iš ilgamečio gamto
saugininko - miškininko pozicijų?
– Bent mūsų miškų urėdijoje su gamto
sauga ir gulame, ir keliamės. Stengiamės
laikytis tvaraus miškų ūkio principų,
organizuojame įvairius pasitarimus,
kviečiamės į juos gamtosaugininkus.
2006 m. surengėme konferenciją „ES
gamtosaugos direktyvų įgyvendinimas
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ir miškotvarkos projekto vykdymas VĮ
Švenčionėlių miškų urėdijos saugomose
teritorijose“. Vykdydami ūkinę veiklą re
gioniniuose parkuose, draustiniuose ir
kitose saugomose teritorijose, išklauso
me parkų direkcijų specialistų pastabų.
Kartu su Labanoro ir Sirvėtos regioninių
parkų darbuotojais miškuose atliekame
biologinių vertybių apskaitą, stengiamės
atnaujinti esamus duomenis apie jas miš
kotvarkos projekte.
Neplynais kirtimais 2000 m. kirto
me 11 proc. pagrindinio naudojimo
biržių, šiemet – jau 44 proc., o regioni
niuose parkuose – iki 60 proc. Tačiau
dalis gamtosaugininkų miške mato tik
saugomo paukščio lizdą, o kartais nepa
stebi ekosistemos kaitos, jiems mažai
rūpi miškų atkūrimas, apsauga. Nesusi
mąstoma, kad sudegus miškui neliks nei
to, nei ano. Dėl gamtosauginių ribojimų
daugumoje kirstinų pušynų taikome va
dinamus B. Labanausko supaprastintus
atvejinius kirtimus, bet išretintų medynų
palajyje suvešėjo smiltyniniai ir kiti len
drūnai, stelbiantys savaimines pušaites.
Pernai LŽŪU užsakėme mokslinį – tai
komąjį darbą „Smiltyninio lendrūno (Ca
lamagrostis epigeios (L.) Roth.) paplitimo
brandžiuose pušynuose neplynų kirtimų
metu tyrimai ir kontrolės rekomendaci
jos“. Tyrimų ėmėsi Ekologijos katedros
darbuotojai (vedėjas doc. Vitas Marozas,
doktorantė Jūratė Ulianskienė). Po trejų
metų tikimės sulaukti šių tyrimų išvadų.
Dėdamiesi ekspertais, kai kurie gamti
ninkai siūlo po kirtimų palikti ne mažiau
kaip 15 ktm/ha negyvos stambios medie
nos, o vietos gyventojai reiškia mums
nepasitenkinimą, kad stinga malkinės
medienos. Aš manau, kad negyvos me
dienos reikia palikti ,,sveikos nuovokos
ribose“ . Jos kiekis neturėtų būti griežtai
reglamentuotas miško plote: vienur gali
likti 20 ktm/ha, kitur pakaks ir 5 ktm/ha.
Paliekama stambi negyva mediena netu
ri kelti pavojaus miškų lankytojams, ūki
nę veiklą vykdantiems žmonėms, nesu
daryti sąlygų plisti kenkėjams, gaisrams.
Norint praktiškai pasiekti pagal gamti
ninkų reikalavimus paliekamos negyvos
medienos kiekį kiekviename miško hek
tare, reikėtų keletą metų iš vis nevykdyti
sanitarinių kirtimų.
Iš tiesų paradoksalu, kad visa orni
tologų kritika nukreipta į valstybinius

urėdijose
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Iškirstų sakintų pušynų vietoje įveista nauja miško karta
(Antaliedės girininkijoje kartu su girininku Jonu Barzdėnu)

miškininkus, nors paukščiai peri ir pri
vačiuose miškuose, laukų žėliniuose, pie
vose, vandens telkiniuose, karjeruose.
Pasigendu gamtininkų konstruktyvios
diskusijos šiuo klausimu ir su miško kir
tėjais, medienos perdirbėjais, privačių
miškų ir žemių savininkais.
Per pastarąjį dešimtmetį dažnai ma
tome Jus įvairiuose miškininkų ren
giniuose, esate energingas, veiklus
LMS, Vyriausiųjų miško atkūrimo
specialistų bendrijos veikloje, taip
pat skatinate būti visuomeniškais ir
girininkus. Tai vidinis poreikis, noras
profesiškai tobulėti ar šis visuome
niškumas iš pareigybinio reikalo?
– Dar studijuodamas 1966-1971 m.
miškininkystę LŽŪA įsitraukiau į visuo
meninę veiklą – vadovavau fakulteto
viešosios tvarkos palaikymo draugovei.
Pradėjęs 1972 m. dirbti miškininku
Švenčionių rajono žemės ūkio valdybo
je, dalyvavau Lietuvos gamtos apsaugos
draugijos veikloje, buvau renkamas ra
jono skyriaus pirmininko pavaduotoju.
Nuo 1992 m. dirbdamas Švenčionėlių
miškų urėdijoje, vėl buvau įtrauktas į
visuomeninę veiklą. Kadangi nesu nei
medžiotojas, nei žvejys, matyt, nuošaly
je nuo visuomeninės veiklos jau nelik
siu. Ši veikla praplečia profesinį akiratį,
naujoves aptariame su bendradarbiais,
diegiame praktiniame darbe. Mūsų giri
ninkai ne kartą tapo įvairių LMS konkur
sų prizininkais.
Tačiau, atvirai pasakius, slogiai nutei
kia tebeklestintis biurokratizmas, popieriz
mas, priverstinis tūnojimas už tarnybinio

stalo. Kad ir toks pavyzdėlis. Teikdami pa
raišką gauti paramą iš ES fondų, per neap
dairumą neįrašėme vieno dokumentėlio.
Jį pateikėme keliomis dienomis vėliau.
To pasekmė – paraiška atmesta. Ar būtų
sugriuvusi Nacionalinė mokėjimų agen
tūra, ES fondas, jei, ištaisius trūkumus,
paraiška būtų priimta kitiems metams,
o nereikalautų teikti iš naujo? Kol kas tik
kalbomis lieka paramos administravimo
procedūrų supaprastinimas. Pastaruoju
metu daug laiko teko skirti valstybinių
miškų teisinei registracijai, kadastriniams
plotų matavimams, išryškėjusioms žemės
reformos klaidoms taisyti.
Neseniai pažymėjote dar vieną as
meninės brandos tarpsnį. Kuo įsi
minė šis prabėgęs brandaus vyro
dešimtmetis?
– Karjeroje ir šeimoje didelių pakitimų
neįvyko, metai kaip akimirka prabėgo
bedirbant miškų labui. Tik atsigręžęs
pastebiu – sodintas miškas ir vaikai
praaugo mane. Baigę universitetuose
mokslus sūnūs Mindaugas, Gediminas
ir dukra Sigita jau dirba, o jaunėlė Lo
reta dar studijuoja ekonomiką LŽŪU.
Todėl ir tėčiui malonu čia atvykti į LMS
renginius, kitus miškininkų suėjimus,
prisiminti savo studijas.
Pasinaudodamas proga, noriu padė
koti visiems, sveikinusiems su asmenine
sukaktimi, ir palinkėti, kad 2009-ieji ne
tik baugintų, bet ir džiugintų išmintingais
sprendimais bei naujais sumanymais.
Vaclovas TrepĖnaitis

Dubičiuose,

prie sienos su Baltarusija

urėdijose

Sengirėje auga 140-ies metų medžiai
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Pietiniame Lietuvos pakrašty, pačiame
pasienyje su Baltarusija plyti Varėnos
miškų urėdijos Dubičių girininkijos
miškai, regėję šio krašto skaudžių isto
rinių peripetijų, išgyvenę (kaip ir visa
Lietuva) rusų, nuo 1918 m. – lenkų oku
pacijas. Dauguma Dubičių ir aplinkinių
kaimų gyventojų – lietuviai, asimiliavęsi
su lenkais ir baltarusiais, dažnai perėmę
ne tik gerąsias kaimyninių tautų gyven
senos tradicijas... Vietovė garsi tuo, kad
per 1863 m. sukilimą čia vyko kautynės
su caro kariuomene. Sukilėliai, vadovau
jami L. Narbuto, mūšyje pralaimėjo, žu
vo ir jų vadas. Kautynių vieta įamžinta
paminkline lenta, pastatyti keli tautodai
lininko, medžio drožėjo Antano Česnu
lio stogastulpiai.
Miškai čia grybingi, gausiai lankomi
turistų ir miško gėrybių rinkėjų. Daug
šlapių ir ne itin našių miškų. 7,5 ha išskir
tos 7 kertinės miško buveinės. Girininki
MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

jos teritorijoje įsteigtas Tabalio botaninis
draustinis, Pelesos bei Katros botaniniai
– zoologiniai draustiniai. Miškuose gyve
na juodieji gandrai, gervės, lututės, kurti
niai. Pastarųjų apsaugai pagal programą
Natūra 2000 išskirta pusketvirto šimto
hektarų. Daugelyje miško sklypų auga
augalai, įrašyti į Raudonąją knygą.
Apie miškus
Dubičių girininkijos veiklos teritorijoje
yra 2546 ha valstybinės reikšmės miškų.
Kultūrinės kilmės medynai sudaro 12,5
proc. visų medynų ploto. Girininkas
Jonas Algirdas Barysas, šias pareigas ei
nantis daugiau nei 40 metų, aiškina, jog
taip yra dėl ypatingų miško augimo są
lygų ir rūšinės sudėties. Ir nors daugiau
siai, kaip ir visur Dzūkijoje, girininkijoje
auga pušynų, bet yra ir eglynų, uosynų,
beržynų, juodalksnynų. Daug šlapių
augaviečių. Todėl atsodina tik trečdalį

iškirstų biržių, o du trečdalius palieka
savaime atsikurti. „Ir atsikuria“, – sako
girininko pavaduotojas Darius Barysas,
Jono sūnus. „Užsisėja nuo kirtimo metu
paliekamų sėklinių medžių, nuo greti
mos miško sienos. Grynų pušynų neso
diname: mišriname su juodalksniais,
eglėmis, beržais. Pakraščiais įvairių krū
mų sodiname,“ – pasakoja girininko pa
vaduotojas Darius.
Dėl miškų atkūrimo, ypač pušynų,
Dubičių miškininkai gerokai sunerimę.
Uždraudus „Fastaką“, pušų želdinių sodi
nimas nemenkai komplikuosis: sodinti
bus galima tik trečiais po kirtimo me
tais, o per tą laiką ne tik straubliuko ne
bebus toje vietoje, bet ir suvelėnės dirva,
pasipils žolės, suaugs drebulių atžalos.
Žinoma, tai įveikiami sunkumai, bet jie
reikalauja papildomų darbo ir finansi
nių sąnaudų.
„Eglynus, augančius durpiniame dir
vožemyje, sausomis vasaromis puola
tipografas. Keista, bet tipografas šiemet
pasirodė rugsėjį. Matyt, dėl to, kad rug
sėjis buvo neįprastai šiltas“, – sako Jonas
Algirdas Barysas.
Apie gaisrus
Dubičiuose I-os degumo klasės miškų
– net 40 proc. II-os – 30 proc., vasarą
ypatingą dėmesį Dubičių miškininkai
skiria priešgaisrinei apsaugai. Todėl ne
nuostabu, kad praėjusį gaisrams palan
kų sezoną kilo tik 1 miško gaisras.
Dubičių miškus apžvelgia Rudnios
girininkijoje pastatytas gaisrų sekimo
bokštas. Bet dėl daugybės klaidingų pra
nešimų, kai pučia priešingos krypties vė
jas, ne vienas apie 20 km ilgio girininko
išvykimas į gaisrą buvo nereikalingas. Pa
aiškėdavo, kad dega Baltarusijos pusėje.
Tad nutarė girininkas Jonas pasistaty
ti bokštą prie girininkijos. O kadangi na
mai visai greta, tai – ir prie namų. Kaip
tarė, taip padarė. Ėmė ir pasistatydino,
gerų pažįstamų padedamas, 20-ies metrų
aukščio bokštelį girininkijos kieme. Tai

vus tokiam medžioklės būdui, Jonas iš
būrelio pirmininko pareigų atsistatydi
no. „Man medžioklė – tai medžioklė su
varovais“, – sako patyręs medžiotojas.

Varėnos m. u. Dubičių girininkas J. Barysas (dešinėje) su pavaduotoju D. Barysu

buvo 1974 m., kai gauti bet kokius limi
tus girininkui buvo neįmanoma. Nuo ta
da nė karto nebuvo klaidingai iškviestas
į gaisrą, nes įsilipęs į savo bokštelį, visada
tiksliai nustatydavo, iš kur dūmai rūksta.
Apie kirtimus
Tiek metų dirbdamas vienoje girinin
kijoje, girininkas Jonas Algirdas savo
sodintame miške jau kerta retinimo kir
timais. Miškotvarkos nustatyta 9200 m3
metinė kirtimo norma girininkijoje ne
iškertama. Iš 7000 m3 praktiškai iškerta
mo tūrio, pusė – tarpiniu naudojimu. Iki
1970 m. girininkijoje kirto daugiausia
tūrio ugdymo kirtimais. Jų pažiūrėti net
du kartus į Dubičius buvo atvykęs mi
nistras Algirdas Matulionis. „Gerai įver
tindavo“, – prisimena Jonas Barysas. Da
bar pagrindinio naudojimo biržes kerta
daugiausia plynai. Girininkas sako, kad
vadinamaisiais Labanausko kirtimais ga
lima kirsti Nb augavietėje, o Na – ne. Jie
neturi, kur taikyti šiuos dabar madingus
(ir turbūt gamtai palankius) kirtimus.
Užėjus kalbai apie gamybą, girininkas
sakė, jog negerai, kad girininkijoje dirba
ne tie patys rangovai. Bet į šlapius miškus,
kur pelkiniuose pušynuose vidutinis me
Autorės nuotraukos

Girininkijos pasididžiavimas – maumedynas

džio tūris – apie 0,15 m3, kirtėjai nesiver
žia. Kerta čia tik tam, kad kitose girininki
jose gautų ir pelningesnių biržių.
Pakankamai esant plynų biržių, o jose
– pakankamai pašaro briedžiams, labai
sumažėjo pastarųjų miškams daroma ža
la. Girininkijoje per metus repelentais te
pa ne daugiau kaip 2 ha miško želdinių.
Apie medžioklę
Kaip patyręs medžiotojas, medžiojantis
jau 33-ejus metus, Jonas Barysas turi
savo nuomonę ir apie žvėris, ir apie me
džioklės būdus. Girininkas pasigyrė, kad
pietiniame girininkijos pakrašty, Balta
rusijos pasienyje, gyvena vilkai ir lūšys.
Pernai per medžioklę su varovais net 7
lūšys buvo išvarytos iš slėptuvių. Bet stir
nų tuose miškuose sumažėjo.
Beveik 30 metų J. Barysas buvo Dubi
čių medžiotojų būrelio pirmininkas, per
ilgą medžiotojo karjerą yra sumedžio
jęs net 19 vilkų. Jis medžioklę supranta
kaip sportą, kaip pabuvimą gamtoje su
bendraminčiais. O pasimėsinėjimas iš
bokštelio, prieš tai žvėris prisipratinus
pašarais, jam nepriimtinas ir nesupranta
mas. Laimikis garantuotas, nelieka jokio
netikėtumo ir sėkmės faktoriaus. Įsivyra

Apie girininką
Kelią į miškus Jonas Barysas pradėjo vos
20-ies metų Lynežerio girininkijoje. Po
3-ejų metų buvo paskirtas girininku į
Dubičius. Girininkijos plotas tuomet
buvo 5600 ha, dirbo 9 darbuotojai, daug
darbininkų. Darbus jiems planuodavo
girininkas, kontroliavo ir atlyginimus
išmokėdavo.
Girininko žinioje dar buvo miško
daigynas, sodmenimis aprūpindavęs 4
girininkijas. Be miško darbų, Jonui Al
girdui Barysui teko statyti girininkijos
pastatą, įrenginėti pievas ir ganyklas.
Kurį laiką Rudnios vidurinėje mokyklo
je jis dėstė miškininkystės discipliną, o
1990-1992 m. buvo išrinktas Kaniavos
apylinkės deputatu.
Jonas Algirdas – trečios kartos miški
ninkas. Jo tėvas Izidorius 30 metų eigu
liavo Merkinėje, senelis tuos pačius miš
kus prižiūrėjo 40 metų. Jonas Algirdas,
sutikęs žavią bibliotekininkę Janiną, susi
laukė dviejų sūnų. Dabar jie – jau ketvir
tos kartos Dzūkijos miškų prižiūrėtojai:
Arūnas – Zervynų girininkas, Darius
dirba čia pat girininko pavaduotoju.
Geriausias darbo įvertinimas turbūt
yra tada, kai pagiria tiesioginis viršinin
kas. O Varėnos miškų urėdas Pranas
Celevičius sakė: „Girininkas Barysas
– ilgiausiai vienoje vietoje dirbęs girinin
kas visoje Varėnos miškų urėdijoje. Gi
rininkija nelengva, darbai specifiniai ir
nelengvi, bet jam niekada netrūko kom
petencijos ir iniciatyvumo.“
Jūratė Rečiunienė

„Po retinimo pušų šakos netruks nukristi“, – sako girininkas
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Pagerbtas Veisiejų girininkas
Devinti metai, kai Veisiejų miesto ir kaimo seniūnijų ben
druomenės renkasi aptarti metų rezultatus. Ir šiemet erdvi
Veisiejų verslo ir technologijos mokyklos salė vos sutalpino
susirinkusiuosius. Veisiejiškiai džiaugėsi sulaukę Seimo nario
Justino Karoso, Lazdijų rajono mero Artūro Margelio, savival
dybės tarybos narių, svečių iš Lenkijos, Punsko valsčiaus.
Aptarus metų rezultatus, pagerbti geriausiai savo darbus
seniūnijoje atliekantys žmonės. Rajono meras Artūras Mar
gelis įteikė Padėką Veisiejų girininkijos girininkui Rolandui
Čakui už miškų puoselėjimą ir naujovių diegimą praktinia
me darbe. Pavyzdžiui, kad išsaugotų įveistus pušų želdinius,
girininkas juos mišrino su paprastaisiais bukais, kurių dalis
skirta žvėrių pašarui (žr. nuotr.).
Sakoma, kad miškas tamsus ir žmogų jame pamatyti sun
ku. Kažin, ar tai teisingas posakis? Kai mūsų darbai džiugina
visuomenę, esame pastebėti.

urėdijose

Vytautas Stacevičius
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ES parama –
žinantiems, ko nori ir siekia

privatūs miškai

Pastaruoju metu vis dažniau tenka ben
drauti su miško savininkais, kurie pagei
dauja pasinaudoti ES finansine parama,
tačiau daugelis jų nusiteikę gauti viską,
daug ir be jokių pastangų. Vos ne kas
dien tenka išgirsti klausimą: kiek man
pinigų priklauso gauti iš Europos Sąjun
gos? Tačiau paklausus – už ką, miško
savininkai įsižeidžia, net supyksta: kam
per televiziją reklamuoja tą paramą, kad
jos gauti negalima. Paramą tikrai galima
gauti, tik pirmiausia reikia tiksliai žino
ti, už ką jos bus prašoma. Galbūt miško
savininkas turi nemažą sklypą jaunuo
lyno ir norėtų jį tinkamai sutvarkyti?
O gal miško valda patenka į europinės
svarbos tinklą ,,Natura 2000“ ar savinin
kas nori netinkamą ūkininkauti žemės
sklypą apželdinti mišku? Taigi prieš kaž
ko reikalaujant, miško savininkui reikia
nuspręsti, pagal kokią priemonę jis pre
tenduos gauti paramą. Ir, žinoma, įdėti
šiek tiek pastangų. Pagal 2007-2013 m.
Kaimo plėtros programą privačių miškų
savininkai gali pretenduoti į paramą net
pagal 9 priemones.
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Keli praktiniai patarimai
Pirmasis žingsnis, kurį turėtų atlikti miš
ko savininkas, galvojantis apie galimybę
pasinaudoti ES parama, persižiūrėti na
muose, ar visi nuosavybės dokumentai
yra tvarkingi. Antra, ar miško valdos
ribos pažymėtos natūroje ir kadastro
žemėlapyje (šio dalyko nereikėtų painio
ti su geodeziniais matavimais). Valdos
plotas turi būti ne mažesnis nei 1 ha, iš
skyrus atvejus, kai želdoma žemė šalia
miško. Jei valda priklauso keliems savi
ninkams, reikėtų gauti kitų savininkų
notarinį sutikimą, jog jie neprieštarauja
numatomai veiklai.
Nė vienas miško savininkas negalės
pretenduoti į ES paramą, neįregistravęs
valdos žemės ūkio ir kaimo verslo regist
re. Tai galima padaryti toje seniūnijoje,
kurios teritorijoje yra miško valda.
MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

Toliau miško savininkas turi išsiaiš
kinti, kokių dar reikės papildomų doku
mentų, norint teikti paraišką paramai
gauti. Dažniausiai tokius dalykus pade
da padaryti akredituoti konsultantai.
Beveik visiems pretendentams į ES
paramą miškų sektoriuje teks pasireng
ti miškotvarkos projektą. Norintiems
įveisti mišką pagal priemones „Pirmas
ne žemės ūkio paskirties ir apleistos že
mės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“ arba „Pirmas žemės ūkio paskir
ties žemės apželdinimas mišku“, reikės
miško įveisimo projekto, kurį parengia
kvalifikuoti miškininkai.
Besiruošiantiems įveisti naujus miš
kus neretai iškyla keblumų dėl miško
sodmenų. Supaprastinus šios priemonės
administravimo taisykles, išliko reikala
vimas būtinai turėti sodmenų kilmės ir
jų įsigijimo (jei pirko) dokumentus. Taip
pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog no
rintys įveisti mišką žemės ūkio paskir
ties žemėje, privalo tą plotą deklaruoti
tiesioginėms išmokoms ne mažiau nei
2-ejus metus. Į šią paramą gali preten
duoti ir tie miško savininkai, kurie jau
apsodino sklypą mišku, tačiau tai turėjo
būti padaryta ne anksčiau kaip 2007 m.
rugsėjo 19 d.
Parama neteikiama iškirstų
miškų atkūrimui
Daugelis miško savininkų klausia: ar į
šią paramą gali pretenduoti tie, kas miš
ką iškirto ir jį pagal galiojančius teisės ak
tus reikia atkurti. Čia vienareikšmiškas
atsakymas – ne. Europos Sąjunga skiria
paramą tik naujų miškų plotų įveisimui,
o vėliau jų apsaugai ir priežiūrai. Įgyda
mas nuosavybę, miško savininkas gauna
ne tik teises, bet ir pareigas, viena jų – lai
kytis nustatytų Miško atkūrimo ir įveisi
mo nuostatų reikalavimų.
Miškų aplinkosaugos išmokos
Norintieji pretenduoti į paramą pagal

priemones „Miškų aplinkosaugos išmo
kos“ ir „Natura 2000 išmokos“, turėtų ži
noti, kad parama bus skirta tik tuomet,
jei miško valdoje, kuriai bus prašoma pa
ramos, esančio medyno amžius pasiekęs
III arba IV grupės miškų brandos am
žių. Kad būtų aiškiau, galima paminėti,
jog IV grupės miškuose brandą pasieku
siu beržynu laikomas medynas, sulaukęs
ne mažiau kaip 61-erių, pušynas – 101erių, eglynas – 71-erių, drebulynas – 41erių metų. Atitinkamai III grupės miške
medyno amžius turėtų būti ne mažesnis
nei: pušynas – 111, eglynas – 81-eri, ber
žynas – 61-eri, drebulynas – 41-eri me
tai. Šiuos duomenis miško savininkas
gali sužinoti Lietuvos miško savininkų
asociacijos teritoriniuose skyriuose, re
giono aplinkos apsaugos departamento
miškų kontrolės skyriuose, miškų urėdi
jose, girininkijose, kreipdamiesi į jas pa
gal miško buvimo vietą.
Siekiant, jog kuo daugiau miško savi
ninkų galėtų naudotis ES parama, 2008
m. lapkritį papildytos Vidinės miškot
varkos projektų rengimo taisyklės. Su
daryta galimybė miško savininkui gauti
leidimą kirsti mišką neplynais pagrindi
niais kirtimais vietoje suprojektuotų ply
nų, nepatikslinus vidinės miškotvarkos
projekto. Savininkui nereikės keisti miš
kotvarkos projekto, norint vietoj plyno
pagrindinio kirtimo vykdyti neplyną ir
už tai gauti ES paramą pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 m. priemonę
,,Miškų aplinkosaugos išmokos”.
Kitos paramos priemonės
Privačių miškų savininkai tai pat ga
li pretenduoti į tokias paramos sritis,
kaip „Pelno nesiekiančios investicijos
miškuose“, „Žemės ūkio ir miškininkys
tės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“,
„Miškininkystės potencialo atkūrimas
ir prevencinių priemonių įdiegimas“, ta
čiau tai yra priemonės, kurios reikalauja
daugiau savininko investicijų.
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Tiems miško savininkams, kurie jau turi anksčiau minėtus
dokumentus, tačiau nežino, kaip teisingai užpildyti prašymus
paramai gauti, kokių dar papildomų dokumentų gali prireikti,
norint pateikti paraišką paramai gauti, padės dar viena KPP
2007-2013 metų programos priemonė – „Naudojimasis konsul
tavimo paslaugomis“. Žemės ūkio ministerijos akredituoti kon
sultantai, jau ne vienerius metus dirbantys specialistai, patars
ne tik dokumentų tvarkymo klausimais. Pagrindinė jų veiklos
sritis – suteikti kuo daugiau praktinių ir teorinių žinių apie tva
rų ūkininkavimą miškuose. Visą sutarties su konsultantu laiką
miško savininkas gaus konkrečius atsakymus ir paaiškinimus,
kaip tvarkytis miške, kaip spręsti vieną ar kitą problemą. Iki
šiol savininkas už panašias paslaugas turėdavo mokėti iš savo
lėšų, dabar 80 proc. lėšų. kompensuos ES.
Netiesiogiai privačių miškų savininkai galės pasinaudo
ti dar viena KPP 2007-2013 m. programos veiklos kryptimi
– „Profesinis mokymas ir informavimas“. Lietuvos miško sa
vininkų asociacija parengė programą, kuri suteikia galimybę
miško savininkams dalyvauti 5 dienų mokymo kursuose pagal
Privačių miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo
perspektyvinę programą. Neturintiems galimybių lankyti 5 die
nų kursų, bus surengta per 30 lauko (miško) dienų bei semina
rų. Baigusieji šiuos kursus ar dalyvavusieji miško dienose gebės
ūkininkauti savo miško valdoje, pažinti pagrindines medžių
rūšis, naudotis miškotvarkos projektais, atkurti iškirstą mišką
ir įvertinti jo atkūrimą, suprasti miško ugdymo kirtimų reikš
mę, atrinkti kirstinus medžius neplyniems kirtimams, pareng
ti kirtimų dokumentaciją, apskaičiuoti apvaliosios medienos ir
nenukirsto miško turį. Informacijos apie šiuos mokymus miš
ko savininkai gali teirautis LMSA skyriuose, apie juos taip pat
bus pranešta regioninėje spaudoje.
Neatidėkime paraiškų pateikimo
paskutinėms jų priėmimo dienoms
Dar viena dažnai pasitaikanti problema, kurią tenka spręsti
susitikus su privačių miškų savininkais, tai įprotis tvarkyti ir
pateikti dokumentus paramai gauti paskutinėmis paraiškų rin

kimo dienomis. Jei pretendentas rimtai galvoja apie galimybę
gauti ES paramą, jis turėtų visus reikiamus dokumentus pra
dėti tvarkytis likus ne savaitei, dviems iki paraiškų surinkimo
pabaigos, o gerokai anksčiau. Informaciją apie paraiškų surin
kimo grafikus galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA) internetiniame puslapyje. Jei neturite galimybės nau
dotis internetu, preliminarius paraiškų surinkimo terminus
galite sužinoti LMSA skyriuose arba pas akredituotus konsul
tantus. Miško želdinimo ar miškotvarkos projektą parengti ir
suderinti su atitinkamomis institucijos užtruks beveik mėnesį.
Sodra, Valstybinė mokesčių inspekcija pažymas, jei tokios rei
kalingos, išduoda per 10 dienų. Valdos įregistravimas Kaimo
verslo registre užtrunka iki 3 dienų. Pažymą iš saugomos terito
rijos direkcijos gausite ne vėliau kaip per 15 dienų. Todėl galvo
jantiems paraiškas teikti 2009 m. pavasarį jau dabar patartume
pradėti tvarkyti dokumentus.
Pretendentai turėtų atkreipti dėmesį, jog paraiškos NMA
teikiamos ne pagal savininko gyvenamąją vietą, o pagal vieto
vę, kur yra valda. Jeigu jūsų miško valda įregistruota, pavyz
džiui, Inturkės seniūnijoje Molėtų rajone, paraišką reikės teikti
NMA Utenos teritoriniam skyriui.
Nereikėtų pamiršti, jog paraiškų vertinimas trunka taip pat
ne vieną dieną. NMA teritorinis skyrius gali pareikalauti pa
pildomų dokumentų arba vertindamas paraišką į pagalbą gali
pasitelkti nepriklausomus ekspertus.
Populiariausios paramos priemonės
Populiariausia išlieka paramos priemonė „Pirmas žemės ūkio pa
skirties žemės apželdinimas mišku“ (žr. nuotr.). NMA 2008 m.
gruodžio 1 d. duomenimis, 2007-2008 m. surinktos 227 paraiš
kos. Antroje vietoje – aplinkosauginės ,,Natura 2000“ išmokos,
į jas pretenduoja 202 pareiškėjai. Trečioje vietoje – „Pirmas ne
žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties
žemės apželdinimas mišku“ (paduotos 194 paraiškos). Pagal šias
priemones jau patvirtinta paramos už daugiau nei 4, 7 mln. litų.
LMSA inf.

Aplinkosauga ir STIHL –
vienoje gretoje

Šiandien daug kas siekia gaminti eko
logiškus gaminius – nuo maisto iki me
chanizmų – ir savaip stengiasi saugoti
supančią aplinką, vadovaudamiesi nu
statytais atitinkamais reikalavimais,
normomis ir kitais teisiniais kriterijais,
tam pasitelkiant naujausius mokslo
bei technologijų pasiekimus.
Griežti reikalavimai nustatomi ir vi
daus degimo variklių išmetamosioms
dujoms (angliavandenilių ir azoto oksi
dų kiekiui). Ypač jie griežti kai kuriose
vakarinėse JAV valstijose, neatsilieka
ir ES šalys. Automobilių gamintojai
kone pirmieji, kurie susiduria su šiais
apribojimais. Daugelio iš mūsų neste
bina jų deklaruojami duomenys, kad
vienas ar kitas automobilio modelis
atitinka Euro-3, Euro-4 ar Euro-5 reika
lavimams išmetamųjų dujų kiekiams.
Kad pasiektų šiuos rodiklius , konstruk
toriai turi padirbėti iš peties.
Mažieji mechanizmai, kuriuos val
do vienas žmogus (kai kuriais atvejais
– du), taip pat sulaukė savo eilės. Į šią
grupę patenka mums gerai pažįstami
įrenginiai aplinkos, sodybų priežiūrai
– motoriniai pjūklai, žoliapjovės, krū
mapjovės ir kiti, turintys vidaus degi
mo variklius. Nuo 2004 m. JAV pradėti
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taikyti nauji normatyvai EPA II (Envi
ronmental Protection Agency) ir CARB
II (California Air Resources Board), apri
bojantys iki tam tikrų dydžių šių įren
ginių oro taršą angliavandeniliais ir
azoto oksidais. Europoje šios normos
sugriežtintos nuo 2005 m. vasario, įve
dant EU I reikalavimus (1 pav.).
Visi minėti mechanizmai bei reika
lavimai jiems aplinkosauginiu požiūriu
skirstomi į grupes pagal darbinį variklio
tūrį : 20–50 cm³ ir daugiau nei 50 cm³.
Nuo šių metų vasario ES, o kartu ir
mūsų šalyje, įsigaliojo naujieji norma
tyvai EU II mažiems vidaus degimo
varikliams, turintiems 20– 50 cm³
darbinį tūrį. Dar po metų tai atsitiks
ir galingesniems mechanizmams. Ką
tai reiškia šių įrenginių gamintojams?
Be abejo – naujas užduotis konstruk
torių biurams (jeigu tokie yra), naujas
išlaidas inovacijoms, naujų techninių
sprendimų paieškoms, norint likti
ES rinkose. Įsigaliojus šiems apriboji
mams gamintojui neleidžiama pateik
ti ES rinkai šių normų neatitinkančių
gaminių su mažu darbiniu variklio tū
riu. Galingesniems varikliams apriboji
mai įsigalios nuo kitų metų pradžios.
Dabar ES rinkoje gali būti platinami

tik įrenginiai, įvežti (pagaminti) iki nu
rodytų datų. Visas pereinamasis laiko
tarpis, kai rinkoje galimi seni ir nauji
mechanizmai, pasibaigs atitinkamai
2011 ir 2012 m. vasario mėn. Po šių
datų ES šalyse visai nebus leidžiama
prekyba mažais mechanizmais, neati
tinkančiais EU II normų oro taršai.
Vedantieji gamintojai, kurių asorti
mente yra mažieji motoriniai mūsų pa
galbininkai, šiems kardinaliems poky
čiams ruošėsi nuosekliai, techniniais
sprendimais įgyvendindami ne tokias
„drastiškas“ ekologiniu požiūriu nor
mas EU I. Ypač daug dėmesio tam sky
rė ir skiria didžiausia motorinių instru
mentų gamintoja STIHL. Pagrindas
minėtiems pokyčiams – naujo, ekspe
rimentinio – konstrukcinio padalinio
su labai ribotu lankymu įkūrimas. Kaip
teigia vis dar vienos šeimos valdomos
įmonės vadovai, šio padalinio sukūri
mas – pati didžiausia finansinė STIHL
investicija nuo jos egzistavimo pra
džios (1926 m.).
Siekiant užsibrėžto tikslo – pirmau
ti inovacijose, kad ir kokie uždaviniai
rinkoje būtų keliami, STIHL konstruk
toriai ėjo nuo paprastų sprendimų iki
kardinalių pokyčių. Visų pirma nuo
pat motorinių įrenginių gaminimo
pradžios STIHL stūmokliai turi du san
darinimo žiedus. Taip pasiekiamas di
desnis suspaudimo skaičius cilindro
degimo kameroje ir ilgiau išlieka aukš
tas variklio eksploatacijos eigoje. De
gios dujos geriau sudega, palikdamos
mažiau nuodingų medžiagų.
Pirmieji konstrukciniai pakeitimai
motoriniuose įrenginiuose, susiję su
išmetamų sudegusių dujų grynini
mu, buvo atliekami karbiuratoriuje,
ribojant darbinių (ir laisvos eigos) sū
kių reguliavimo galimybę. Tokiu būdu
nustatomos reguliavimo varžtų pasu
kimo ribos, kartais visai nelieka darbi
nių sūkių reguliavimo – paliekamas
degalų kanalo laidumas, atitinkantis
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2 pav. - Elektrinis purkštukas karbiuratoriuje.

vidutinius rekomenduojamus maksi
malius alkūninio veleno sūkius. Taip
sumažinama galimybė dirbtinai įtako
ti degiojo mišinio „pariebinimą“, kai į
aplinką patenka didesnis nuodingų
medžiagų kiekis bei nelieka tikimybės
dirbančiajam, neturinčiam karbiura
toriaus reguliavimo patirties, paklysti
šioje preciziškoje užduotyje.
Toliau išrandamas cilindras, kurio vi
duje yra ne dvi prapūtimo angos (būti
nas dvitakčių variklių cilindrų konstruk
cinis elementas), bet keturios. Degios
dujos, judėdamos jais, daug geriau su
maišo savo komponentus (kuro mišinį
ir orą), iki jas uždegant cilindre. Kiek vė
liau atliekami pakeitimai ir uždegimo
ritėje – pradedamos montuoti „protin
gos“ ritės, turinčios mikroprocesorius.
Jų užduotis – riboti maksimalius alkūni
nio veleno sūkius ir automatiškai keisti
uždegimo ankstinimo kampą, priklau
somai nuo variklio apkrovos (vidutinės

3 pav. - Centrinio purkštuko karbiuratoriuje valdymas

galios motoriniai pjūklai Stihl MS 270,
280 bei profesionalūs MS 341, 361, krū
mapjovės ir kiti įrenginiai).
Pagaminamas pirmasis katalizato
rius – išmetamųjų dujų neutralizatorius
– dvitakčiam varikliui, montuojamas
pirmiausiai į profesionalius motorinius
pjūklus. Eksploatuojant tokius įrengi
nius, naudotojai susiduria su panašio
mis problemomis, kaip ir automobilių
savininkai: būtini aukštos kokybės de
galai ir alyvos, be to, katalizatorių reikia
keisti, jo kaina yra aukšta.
Degimo proceso variklyje tobulini
me STIHL eina dar toliau ir į motorinio
pjūklo STIHL MS 280-I karbiuratorių
pradeda montuoti elektrinį purkštu
ką vietoje įprasto reguliavimo varžto
„H“ (2 pav.).
Jis veikia panašiu principu, kaip ir au
tomobilinis centrinis įpurškimas – kuro
patekimas į karbiuratorių (3) per purkš
tuką (4) valdomas elektros impulsų, šiuo

(motorinio pjūklo) atveju patenkančių
žemos įtampos laidais (5) iš uždegimo
ritės (2) mikroprocesoriaus (3 pav.).
Šiam procesui valdyti smagraty
je (1) įmontuoti papildomi pastovūs
magnetai.
Aišku, automobilyje ši seka žymiai
sudėtingesnė ir sąlygojama daugiau
etapų bei pakopų, tačiau motorinia
me pjūkle svarbiausia yra tai, kad kuro
patekimas preciziškai paskirstomas,
atsižvelgiant į variklio darbo režimą
(apkrovą), įvertinant visus galimus
veiksnius (alkūninio veleno sūkius,
pjovimo grandinės apkrovą, oro filtro
užterštumą ir kt.). Be to, purkštuko val
dymo elektronika ritėje įvertina ir kito
mikroprocesoriaus, reguliuojančio už
degimo ankstinimo kampą, duomenis.
Taigi degusis mišinys gauna efekty
viausią sudėtį, esant bet kokiam varik
lio darbo režimui.
Nuodingų medžiagų paskleidimo
į aplinką mažinimui motorinių įrengi
nių gamybos praktikoje dažnai naudo
jamos visos minėtos priemonės arba
kelios iš jų. Nors šie sprendimai arba
keliai į juos nėra pigūs, tačiau dažnai
nepakankami, norint atitikti ypač griež
tus normatyvus EU II išmetamoms du
joms mažiems varikliams – 20–50 cm³
darbo tūrio. Ypač tai svarbu mažos
galios žoliapjovėms ir krūmapjovėms,
kurių rinkoje (mūsų šalyje kol kas sta
tistika priešinga) parduodama žymiai
daugiau negu motorinių pjūklų.
(Tęsinys kitame numeryje)
Eduardas Derenka
Mocevičiaus firmos „Ginalas“
techninis konsultantas

Šis bei tas apie

kiškių ,,krizę“
Klimatas keičiasi. Žiema vėluo
ja. Krizė už lango dantis šiepia.
Senasis Seimas taip ir išsiskirs
tė, neįvykdęs pažadų sutvarkyti
Medžioklės įstatymą. Kas dar
blogesnio?
Kiškių medžioklių laimikiai
katastrofiškai prastėja! Negi
viskas taip blogai? Nė velnio!!!
Mes, medžiotojai, kaip ir miški
ninkai, kaip ir žemdirbiai, kaip
ir gamtininkai, geriau už kitus
žinome: po niūraus lapkričio
visada ateina Kalėdos, bet ko
kią žiemą visada pakeičia pava
saris, bet kokį nuopuolį visada
seka pakilimas, nes gamta
amžina. Sveiki sulaukę šventų
Kalėdų, sveiki įžengę į Naujus
metus. Nei plauko, nei tauko!

medžioklė

Eugenijus Tijušas
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kėse. Kiškių medžioklės sezono atidary
mas tada būdavo tikra mūsų kolektyvo
šventė. Į pirmąją kiškių medžioklę suva
žiuodavo ir senas, ir jaunas. Tiesa, laimi
kiai gausūs nebūdavo – per visą sezoną
nubildindavome porą, trejetą dešimčių
kiškelių, bet sezono atidarymo šventė bū
davo. O dabar ir šventės nebeliko. Kokia
čia šventė, kai viso sezono laimikis – trys
ar penki ilgaausiai.
Tikrąjį kiškių medžioklės malonu
mą patyriau tik susipažinęs su kolegoms
suvalkiečiais. Mano medžioklės bendra
žygiai Sužionių parapijoje dar ir dabar
vadina mane didžiausiu melagiu, kai kaž
kada išklausė pasakojimą apie kiškių me
džioklę Šunskų apylinkėse, kurios metu
trisdešimt medžiotojų išguldė septynias
dešimt du zuikelius. Tokia sėkminga me
džioklė buvo tik viena, bet dvidešimt,
trisdešimt skeltalūpių per medžioklę Su
valkijoje ir šiais laikais – joks stebuklas.
Galite suprasti mano būseną, kada, jau
įsivaizduodamas esąs kiškių medžioklių
asas, pakliuvau į Lenkiją, Slovakiją, Čeki
ją, Vokietiją ir iš tenykščių medžiotojų su
žinojau, kad šimtas kiškių per medžioklę
– tai ,,šaize“ (vok. š...). Profesorius Tadas
Ivanauskas savo knygoje ,,Pasaulio žvėrys“
rašo: „... medžioklinė šių kraštų literatūra
mini medžioklę, per kurią vieną dieną 24
medžiotojai nušovė 1804 kiškius...“
JONO BARZDĖNO nuotraukos

Žodis skaitytojui

Pilkasermėgis arimų ir dirvonų bajoras,
dorų sodininkų baubas, populiarus tau
tosakos personažas, kalėdinio medžioto
jų stalo puošmena – kiškis arba zuikis,
nelygu, kuriame Lietuvos krašte šaukia
mas, turbūt gardžiai nusikvatotų, paskai
tęs ar pasiklausęs apie mus ištikusią kri
zę. Krizė pilkųjų kiškių pasaulyje tęsiasi
daugiau, kaip pusę šimtmečio.
Apie septyniasdešimtuosius praėjusio
amžiaus metus savo tėviškėje, Kupiškio
rajone esančiame Skapiškio miestelyje,
nuolat girdėdavau kaimyno medžiotojo
pasakojimus apie šaunias kiškių medžiok
les Pandėlio apylinkėse. Pandėlys – mies
telis šalia Biržų, ant Kupiškio ir Rokiškio
rajonų sandūros. Nuo Skapiškio iki Pan
dėlio – penkiolika kilometrų. Dabar tai
juokingas atstumas, o tada kaimo žmo
gui tai buvo rimta išvyka. Bet kaimynas,
nepaisydamas nei atstumo, nei žmonos
priekaištų, nuolat traukdavo pas Pandė
lio bendraminčius, o grįžęs girdavosi
gausiais kiškių medžioklių laimikiais.
Praėjus beveik trims dešimtmečiams
ir aš pradėjau svečiuotis pas Pandėlio
medžiotojus. Išgirdę apie mano kaimy
no pasakojimus jie tik liūdnai lingavo
galvomis ir guodėsi: kiškių mes jau nebe
medžiojame, va lapių – tai turime.
Prieš dvidešimt metų pradėjau me
džioti Vilniaus rajone Sužionių apylin

31

medžioklė

MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

Kiškių sumedžiojimas Lietuvoje 1925-2006 metais

1925

1965

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

2004

2005

2006

200000 Apytikris

59100

26448

5100

4566

5527

12187

10271

8606

8728

5546

4269

Prieš keletą metų Čekijoje kiškiai vos neapvertė autobu
so su mūsiškiais medžiotojais! Gražią balandžio pradžios pa
vakarę, keliaudami į Miuncheno medžioklės ir žūklės mugę,
pusiaukelėje tarp Prahos ir Pilzeno, derlingose Bohemijos
žemėse, išvydome želmenų laukus, pilnus antrąsias savo ves
tuves keliančių kiškių. Lietuvaičiai medžiotojai taip įsiaudri
no skaičiuoti abipus plento išsirikiavusius kiškių būrius, kad
jiems draugiškai bepuldinėjant nuo vienos autobuso pusės lan
gų prie kitos, autobuso vairuotojai ėmė nerimauti dėl mūsų
transporto priemonės stabilumo.
Padriki mano įspūdžiai iliustruoja dvi tendencijas: anks
čiau kiškių Lietuvoje buvo žymiai daugiau, o kituose rytų ir
centrinės Europos kraštuose jie gerokai gausesni ir dabar.
Dabartinės kartos Lietuvos medžiotojams nebeįmanoma
net įsivaizduoti, kad tik prieš aštuoniasdešimt metų, truputį
daugiau, kaip trejetas tūkstančių jų senelių (tiek tada Lietuvoje
buvo medžiotojų) kasmet pripyškindavo pora šimtų tūkstan
čių ilgaausių. Taip, taip – aš nesuklydau – 200 000. Šis skaičius
ne iš piršto laužtas. Praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pa
baigoje Ūkio ministerija skelbė, kad kasmet iš Lietuvos ekspor
tuojama apie 17 tonų ,,žalių“ kiškio kailiukų. 10 tokių kailiukų
sveria 1 kg. Skaičiuokite – tai jau 170 000 kiškelių. Reikia many
ti, kad mūsų seneliai pasilikdavo kokį kailiuką ir sau. Štai jums
ir 200 000. O pernai trisdešimtūkstantinė Lietuvos medžiotojų
armija, ,,tesukrapštė“ tik 3624 zuikelius. Va čia tai ,,krizė“!!! Ją
gerai iliustruoja jūsų dėmesiui pateikiama lentelė ,,Kiškių su
medžiojimas Lietuvoje 1925 – 2006 metais“.
Kad ir kaip būtų liūdna, kaip ir mūsiškė, taip ir kiškių ,,kri
zė“ turi globalų pobūdį. Lenkijoje per pastaruosius keturiasde
šimt metų kiškių skaičius sumažėjo net devynis kartus: nuo
beveik puspenkto milijono iki pusės milijono individų.
Kas gi darosi su vienu iš populiariausių medžioklės objektų
visoje Europoje. Apie tai – jau kitais metais.
Eugenijus Tijušas

Vielos tinklai
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Dėl buvusio danielių paplitimo
A. Kamičaičio straipsnyje „Danielius
– dievų numylėtinis“ (2008 m., 10 nr.),
remiantis 1969 m. išleista mūsų knyge
le „Miškas ir elniniai“, nurodoma, kad
tuo metu danieliai buvo sutinkami 27
miškuose ir 5 girininkijose, o bendras jų
skaičius – didesnis nei 200 žvėrių. Šiuos
duomenis paėmėme iš tuometinio Vals
tybinio gamtos apsaugos komiteto skel
biamų žvėrių ir paukščių apskaitos suves
tinių. Kadangi daugelyje miškų danieliai
gyveno kartu su tauriaisiais elniais, A.
Kamičaitis daro kategorišką išvadą: „Va
dinasi, danieliais buvo laikomi dėmėti
tauriųjų elnių jaunikliai. Tiktai aštunta
me dešimtmetyje iš naujo atvežus į Lie
tuvą danielių, V. Padaigos išvardintuose
miškuose (tai yra žvėrių apskaitos popie
riuose) jie tyliai tylutėliai, nepalikę jokio
pėdsako, išnyko“. Kad danieliai galėjo bū
ti painiojami su dėmėtais tauriųjų elnių
jaunikliais ir jų paplitimas bei gausumas
yra neaiškus, zoologas P. Bluzma rašė
dar 1988 m. (Lietuvos kanopiniai žvė
rys. V., 1988). Kas apie danielius rašyta
kituose šaltiniuose?
G. Isokas knygoje „Gaudžia ragas“
(V., 1981) rašo: „XVII a. daug danielių
laikoma didikų žvėrynuose (pvz., Rad
vilų – 600). XIX a. antroje pusėje keli
šimtai danielių laikyta Raseinių ir Telšių

nant 1953–1960 m. tauriųjų elnių ir da
nielių apskaitos duomenis, jų gausumo
santykis įvairiais metais svyravo nuo 2:1
(1953–1955 m.) iki 4:1 (1959 m.). Elnių
kasmet pagausėdavo nuo 7 iki 26 proc.,
o danielių – nuo 4 iki 10 proc., nors tre
jus metus iš septynių jų sumažėjo nuo 10
iki 20 proc. Minimu laikotarpiu didėjant
tauriųjų elnių mažėjo danielių.
XX a. 7-ame dešimtmetyje, važinė
jant ekspedicijose po Joniškio ir Šiaulių
miškus, miškų ir medžioklės ūkio senbu
viai specialistai patvirtino, kad pokario
metais danielių dar būta Joniškio, Šiau
lių ir Kuršėnų miškuose. Gruzdžių ir
Švendrės miškuose pavieniai danieliai
sutinkami iki šiol, o prieš penkerius me
tus jų dar būta ir Joniškio miškuose.
Manoma, kad Jurbarko miškuose jų
buvimas painiojamas su dėmėtais taurių
jų elnių jaunikliais. Dubravos girioje 1954
m. buvo išleisti 24 dėmėtieji elniai, 1966
m. jų čia būta apie 65, vėliau 50–60. Bet
apie 1990 m. jie išnyko dėl kryžminimosi
su tauriaisiais elniais, kitų priežasčių.
Danielių likučiai pokario metais
buvusiose paplitimo vietose taip pat pa
mažu sunyko. Tačiau neatlikus gilesnės
studijos, negalima teigti, kad tuo metu
jų išvis ten nebuvo.
Prof. Vytautas Padaiga

Medžioklės reikmenys
Savigynos priemonės
Sportiniai ginklai
Drabužiai medžiotojams bei
aktyvaus laisvalaikio mėgėjams
Šaudymas, varžybos, medžioklės
organizavimas
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apskrityse, dvarų miškuose. XIX a. gale
jų atvežta į Beržėnų mišką netoli Šiaulių,
kur jie įsikūrė ir plito“. „Vadovas Lietuvos
žinduoliams pažinti“ (V., 1964) rašoma:
„Spėjama, kad į Lietuvą danieliai buvo at
gabenti XVII a. į didesnių dvarų parkus,
o sulaukėjusių individų atsirasdavo ir
miškuose. Šiuo metu danielių vėl randa
ma Joniškio, Jurbarko, Šiaulių ir kituose
rajonuose... Iš viso priskaitoma apie 140
vienetų (p. 322–323). T. Ivanauskas kny
goje „Pasaulio žvėrys“ (V., 1968) taip pat
rašo: „Apie 230 danielių dabar gyvena Jo
niškio, Jurbarko ir Šiaulių miškuose“.
J. Prūsaitė „Lietuvos žinduoliai“ (V.,
1972) apie danielius rašo: „Paplitę Akme
nės, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliš
kio ir Jurbarko rajonų miškuose. 1970
m. – apie 300“.
J. Elisonas „Mūsų šalies žinduoliai“
(K., 1932) rašo: „Paskutinės danielių
liekanos, Didžiojo karo mums paliktos,
žuvo, jau Nepriklausomybę atgavus, dėl
menkos tų liekanų priežiūros Raudond
vario miškuose“.
1934 m. atlikta pirmoji žvėrių ir
paukščių apskaita parodė, kad Lietu
vos miškuose dar buvo išlikę 30 danie
lių (1939 m. jų skaičius išaugo iki 55).
1948–1960 m. apskaitų duomenimis,
danielių pagausėjo nuo 21 iki 140. Lygi
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Vilniuje, Kalvarijų g. 21/17,
Kaune, K. Donelaičio g. 33,
Telšiuose, S.Nėries g. 8/26,
Kėdainiuose, Parko skg. 4,

Jurbarke, Vasario 16-osios g. 10b,
Plungėje, Palankės g. 1,
Tauragėje, Vytauto g. 54/44,
Zarasuose, D.Bukanto g. 3,

Kretingoje, Vytauto g. 71,
Nauja parduotuvė Panevėžyje,
Klaipėdos g. 143a, PC Babilonas 2
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Autorės nuotraukos

Kalėdinė gerumo šviesa
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko
legija gruodžio viduryje organizavo jau
nųjų miško bičiulių renginį „Žiemos ir
miško prakalbinti“, į kurį susirinko ne
tik naujametinių puokščių komponuo
tojai, bet ir jaunieji literatai – konkurso
„Miško balsai“ laureatai.
Nuo labo ryto kolegijos aktų salėje
moksleiviai iš visų šalies kampelių kom
ponavo puokštes, padedami ir palaikomi
kartu atvažiavusių mokytojų ir miškinin
kų. Gausias komandas atsiuntė Šilutės,
Švenčionėlių, Valkininkų, Šakių, Kaišia
dorių, Kauno, Kazlų Rūdos ir, žinoma,
Dubravos miškų urėdija, kuri buvo viena
iš renginio rėmėjų (kiti rėmėjai: Aplinkos
ministerija ir leidykla „Lututė“).
Sveikinimo žodyje KMAI kolegijos
direktorius doc. Albinas Tebėra sakė, jog
į šventę susirinko žmonės, kuriems daug
duota, kurių samprata apie gėrį gali išsi
skleisti įvairiausiom spalvom. Dauguma
iš jų miške mato didelį dvasingumą. Dė
kodamas jiems už pateiktus kūrinėlius,
direktorius skatino ir toliau kurti, kurti,
kurti. Juk, pasak valkininkietės miškinin
kės ir poetės Eugenijos Strazdienės miško
balsą ne visi vienodai suvokia. Tad ir kū
riniai buvo saviti ir skirtingi.
Po trijų valandų, skirtų puokštėms
MŪSŲ GIRIOS / 2008 / 12

komponuoti, kolegijos salė ne tik sužibo,
bet ir pakvipo Kalėdų dvasia. Renginio
svečiai: LR Seimo narė Vaidevutė Mar
gevičienė, Donatas Jankauskas, Švietimo
ir mokslo ministerijos darbuotoja Aušra
Birėtienė, Generalinės miškų urėdijos
atstovai Petras Kanapienis ir Eglė Man
kevičienė, žurnalistai negalėjo atsigėrė

ti netradicinių kompozicijų įvairove ir
moksleivių fantazija.
Ir vis tik komisijai teko atrinkti 10
kompozicijų, gavusių daugiausiai žiūro
vų balsų. Tai kolektyviniai darbai: Pa
luknio Medeinos vidurinės mokyklos;
Kupiškio Povilo Matulionio pagr. mo
kyklos JMBB „Atžalynas“ bei Birštono
gimnazijos 1c klasės mokinių žiemos
puokštės; individualūs darbai: B. Bas
tytės, G. Kontrimaitės (Kretingos M.
Daujoto vid.), G. Bagdonytės (Švenčio
nių profesinio rengimo centro JMBB
„Ąžuolynas“); S. Dainauskaitės (Jonavos
Senamiesčio gimn.); D. Skamarakaitės
(Valkininkų vidurinė); A. Balkelytės, L.
Balkelio (Onuškio vid. JMBB „Bebriu
kas“), E. Juzėnaitės (Panevėžio gam
tos mokykla); M. Eidukytės (Švėkšnos
Saulės vidurinė mokykla). Komisijos
siūlymu, laureato diplomas ir atminimo
dovanėlė dar įteikta Tauragės Jovarų pa
grindinės mokyklos JMB būrelio kolek
tyviniam darbui.
Šią renginio dalį galima įprasminti
Mosėdžio gimnazijos 8 b klasės mokinės
žodžiais: „Sena eglė su džiaugsmu stebi
šalia besistiebiančią gražuolę dukrą. Bet

Išradingi kompozicijų kūrėjai naudoja netradicines medžiagas:
audeklą, plastiko pluoštą, net makaronus...
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Kai susimaišo metų laikai, „šiltesnės“
tampa ir kalėdinės puokštės

Apdovanojimus nugalėtojams įteikė KMAIK direktorius doc. Albinas Tebėra

prieš šventes, kai į girią atklysta žmonės su
kirviais, motinos širdis apmiršta iš baimės.
Jei tik galėtų, savo šakomis eglutę užsto
tų... Praėjo, šį kartą praėjo pro šalį. Eglė
lengviau atsiduso... iki kitų metų.“. Taigi
skatindami saugoti mišką, jaunieji kom
ponuotojai panaudojo daugybę netradi
cinių, sintetinių medžiagų arba negyvųjų
miško produktų: sausų šakų, nukritusių
lapų, kankorėžių, medžių kempinių ir kt.
Jie parodė, kad šventinę nuotaiką galima
sukurti ir be eglės šakos...
Trečioji renginio dalis – poezijos
konkurso „Miško balsai“ rezultatų pa
skelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas.
Vertinimo komisijos pirmininkė Elvyra
Aleksejūnienė susirinkusiesiems papa
sakojo, kad savo mintis apie mišką, apie
žmogaus ir medžio draugystę eilėmis
išdėstę jaunieji miško bičiuliai konkur

sui pateikė 450 poezijos darbų iš 130-ies
mokyklų. Komisija laureatais atrinko 16
moksleivių ir dar 15-os jaunųjų poetų
darbus nutarė paskelbti leidinyje „Miško
balsai“. E. Aleksejūnienė komisijos vardu
padėkojo poezijos konkurso dalyviams,
jų mokytojams ir mokyklų vadovams,
paskatinusiems moksleivius dalyvauti
konkurse ir mokančius jaunimą grožiu
pasidalinti su kitais. Prasmingą padėką
mokytojams ir šio renginio organizato
riams išsakė LRS narė V. Margevičienė
„Mokytojas yra tas žmogus, kuris paryš
kina ir padeda atsiskleisti Žmoguje Die
vo duotai dovanai“.
Abiejų konkursų laureatams direkto
rius A. Tebėra įteikė padėkos raštus, pri
zais apdovanojo L. Marmaitė – Snitkienė,
savo kūrybos knygomis – E. Strazdienė.
Pasibaigus apdovanojimų ceremo

Eglės Mankevičienės nuotrauka

Renginyje dalyvavo LRS nariai V. Margevičienė (pirmoje eilėje – pirma iš kairės) ir D. Jankauskas

nijai, kurios metu koncertavo kolegijos
saviveiklininkai, vyko praktinis užsiė
mimas „Kūčių, šv. Kalėdų papročiai“,
kurį vedė Kmaik lektorė dr. Daiva Šeš
kauskaitė.
Renginys baigėsi Gerumo akcija
– šventės dalyviai vežė savo kompozici
jas į senelių globos namus. „Atsivežėme
septynias puokštes seneliams. Vyks
tame jau trečius metus iš eilės“, – sakė
švenčionėliškė Onutė Gylienė. Ir kitų
miškų urėdijų atstovai su šefuojamais
moksleiviais ėmė savo puokštes, sėdo į
autobusus, dėkojo renginio šeimininkui
Albinui Tebėrai bei koordinatorei Lai
mai Jakaitienei ir vyko į globos namus
pasidalinti šventės džiaugsmu. Kad ir
Naujieji metai šviestų gerumu.
Jūratė Rečiūnienė
Įamžinti nuotraukose norisi visas puokštes

Į gamtą –

laisvą minutę

Edmundo Bartkevičiaus nuotrauka

su fotoaparatu
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Iškylaudami miške, dažnai pasiimame ir
fotoaparatą. Aš su fotoaparatu nesiskiriu
jau daugiau nei 30 metų, todėl mėginsiu
pradedantiesiems trumpai papasakoti
apie gamtos fotografiją.
Fotoaparatai. Vienareikšmiškai pa
tariu rinktis skaitmeninį fotoaparatą.
Pasiūla didžiulė, tad pasirinkti nebus
paprasta. Profesionalūs fotografai nau
dojasi tik veidrodiniais firmų Canon ar
Nikon fotoaparatais. Neretai į juos orien
tuojasi ir mėgėjai. Dažnai nusivilia, nes
profesionali technika reikalauja ir pro
fesionalių žinių bei papildomų išlaidų
komplektuojant objektyvų rinkinį. Pra
dedantiesiems siūlyčiau ne veidrodinius
fotoaparatus, kainuojančius 1000 – 1900
Lt. Fotografavimui gamtoje ypač tinka
ultrazumais vadinami fotoaparatai. Jie
turi makro režimus – leidžia fotogra
fuoti gėlę, drugį stambiu planu iš 1 cm
atstumo ir čia pat, po poros sekundžių
jau galima su 10-ies kartų arba dar dides
niu priartinimu gaudyti dangumi sklen
džiantį erelį. Veidrodinius fotoaparatus
jie pranoksta kompaktiškumu, objekty
vų šviesumu, patikimesniu vaizdo stabi
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lizavimu bei begarsiu veikimu, o tai ypač
svarbu fotomedžioklėje. Iš tokių fotoapa
ratų paminėtini Olympus 570UZ, Canon
Powershot S3IS, S5IS ir ypač Fujifilm Pi
nepix S100Fs. Pastarojo didele – 17 mm
– matrica, tai užtikrina gerą vaizdo koky
bę. Pagrindinis kompaktinių fotoapara
tų trūkumas – dideli triukšmai (spalvo
tos dėmės), esant prastam apšvietimui.
Todėl matricos dydis labai svarbus.
Peizažų fotografavimas. Tai foto
mėgėjui prieinamiausias žanras. Tačiau
peržiūrint nuotraukas dažnai tenka
nusivilti: išbalęs dangus, per dideli kon
trastai, pajuodę šešėliai su dingusiomis
detalėmis. Verta prisiminti, kad gerai
nuotraukai tinkamas apšvietimas – tik
porą valandų po saulėtekio ir tiek pat
prieš saulėlydį. Svarbu išnaudoti rūką,
šerkšną – būtent šie gamtos reiškiniai
ypač pagyvina peizažus. Naudotini kuo
platesnio matymo kampo objektyvai. Te
kantis vanduo, kriokliai puikiai atrodo
fotografuojant nuo stovo labai ilgu išlai
kymu, maksimaliai uždarius diafragmą,
bet su kompaktiniais fotoaparatais tai su
dėtinga dėl didelio triukšmų lygio.
Žiemos veidrodžiai

Makro nuotrauka. Tai žiedų, vabz
džių, rasos lašų fotografavimas iš labai
arti. Daugumas kompaktinių fotoapa
ratų turi makro režimą fotografuoti iš
10-50 cm, esant automatiniam (auto)
nustatymui bei supermakro režimą foto
grafavimui iš 1 – 10 cm, esant rankiniam
(M) nustatymui. Fotografuojant iš arti
verta naudotis štatyvu, rinktis nevėjuotą
dieną, nes net menkiausias vėjas judina
lapus, žiedus, ir nuotraukose jie tampa
neryškūs. Būtina sekti, į ką fokusuoja
fotoaparatas, nes dažnai automatika
prašauna pro šalį – sufokusuoja į foną,
o pati gėlė lieka neryški. Fotografuojant
veidrodiniais fotoaparatais, naudotinos
makroblykstės – žiedinis apšvietimas
apie objektyvą. Taip nesusidaro šešėliai.
Foto medžioklė. Ko gero azartiš
kiausia fotografavimo gamtoje rūšis.
Naudojant kompaktinį fotoaparatą pa
geidautina, kad jis turėtų bent 8x didini
mą. Marketingo tikslais ant fotoaparato
paprastai rašomas ne realus didinimas
(priartinimas), bet skirtumas tarp ma
žiausio ir didžiausio didinimo. Taigi 12x
užrašas ant fotoaparato dažniausiai reiš
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Autoriaus nuotraukos

kia maždaug 420 mm židinio nuotolio atitikmenį juostiniame
fotoaparate, t.y. maždaug 8x realų priartinimą.
Dažniausias foto medžiotojo „trofėjus“ – paukščiai. Fo
tografavimą prie lizdų siūlyčiau palikti profesionalams orni
tologams, nes nežinant paukščių elgsenos subtilybių, net ir
labai atsargiai elgiantis, galima padaryti daug žalos. Net gera
nuotrauka neverta retų paukščių vados žūties. Iš slėptuvių
paukščius sėkmingai galima fotografuoti tuokvietėse bei maiti
nimosi vietose. Paprastai naudojamos 90x90 cm dydžio ir 1,2
m aukščio kubo formos medžiaginės slėptuvės su karkasu iš
metalinių vamzdelių. Priekyje ir šonuose daromos skylės ob
jektyvui bei 10x10 cm langeliai iš akytos medžiagos. Paukščiai
sėkmingiausiai fotografuojami anksti ryte arba vakare.
Žvėrys – sunkus objektas. Daugumas jų turi puikią uoslę.
Fotografui tenka pasirūpinti, kad vėjas pūstų nuo žvėries, o ne
atvirkščiai. Kadangi reikalingas ir palankus apšvietimas, opti
malių variantų gali ir nebūti. Kvapų problema išsprendžiama
naudojantis bokšteliais, kaip tikroje medžioklėje, tačiau iš aukš
tai nufotografuotas žvėris neatrodo taip patraukliai, kaip foto
grafuotas nuo žemės. Stiprus vėjas yra fotografo sąjungininkas:
jis greitai nubloškia kvapus, puikiai slopina triukšmą.
Dauguma žvėrių aktyvesni tik ryte ir vakare, tad fotogra
fui tenka susitaikyti su šviesos trūkumu, naudoti štatyvą, jei
fotografuojama iš slėptuvės ar bokštelio, bei monopodą, jei fo
tografuojama sėlinant. Naudojantis ultrazumais, dažnai išsiver
čiama be štatyvų, nes jų vaizdo stabilizavimas pirmiausia dėl
šviesių objektyvų patikimesnis negu veidrodinių fotoaparatų.
Briedžiai, elniai, stirnos lengviau fotografuojami rujos me
tu. Lapes paprasčiau fotografuoti prie urvų su jaunikliais. Šiuo
atveju bokštelis nebūtinas, užtenka slėptuvės ant žemės.
Vaizdo apdorojimo programos šių dienų fotografui – ne
prabanga, o būtinybė. Vienos programos skirtos minimaliam
nuotraukų redagavimui bei jų archyvavimui kompiuteryje, ki
tos – visapusiškam vaizdo koregavimui, kai tarp nuotraukos
ir piešinio ribos lyg ir nebelieka. Iš paprastesnių, daugiau ar
chyvavimui negu apdorojimui skirtų programų galima pami
nėti daugeliui žinomas Picasa 2 (nemokama), ZoomBrowser,
Olympus Master . Sudėtingesnės – Ulead Photo Express, Paint.
Net, rimčiausios – Adobe Photoshop (kaina beveik 3000 Lt) bei
analogiška nemokama – GIMP, skirta Linux aplinkai, bet yra
versijų ir Windows operacinei sistemai.
Ką tenka koreguoti? Pirmiausia nuotraukos dydį. Foto
grafuoti bent jau kompaktiniais fotoaparatais visad verta tik
maksimalios kokybės nustatymais. Siuntinėjant nuotraukas in
ternetu, jei jos nebus spausdinamos, verta jas mažinti (be abe
jo, išsaugant originalą) iki maždaug 1000x700 pikselių dydžio.
Taip nuotrauka ne tik greičiau persiunčiama, bet iš dalies ir
apsaugoma nuo plagijavimo.
Dažnai tenka koreguoti šviesumą, kontrastą, spalvingumą.
Patarčiau nepersistengti su paskutiniais dviem rodikliais. Spal
vingumą paprastai galima didinti iki 15 proc., kontrastą – 5-8
proc. Padidinus daugiau, nuotraukos praras natūralumą.
Daugelis fotoaparatų fotografuoja tik 4x3 kraštinių santy
kiu. Popieriuje nuotraukos paprastai spausdinamos 2x3 kraš
tinių santykiu. Pvz.,10x15 cm, 20x30 cm. Todėl prieš nešant
nuotraukas spausdinti jas verta apkirpti vaizdo redagavimo

laisvą minutę
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programoje. Dažnai tai galima atlikti tiesiog fotoaparate. Ne
apkirpus namuose, fotoateljė tai atliks savo nuožiūra. Kerpant,
kaip ir fotografuojant reikėtų laikytis pagrindinės kompozici
jos taisyklės – nuotrauka geriau žiūrisi, jei pagrindinis objek
tas yra ne centre, bet nuotraukos trečdalių susikirtimo taške.
Objektas turi tilpti visas ir nesiliesti prie nuotraukos kraštų.
Pasvirusios nuotraukos tiesinamos iki tiesios horizonto linijos,
jei jis akivaizdžiai matomas. Paprastai programoje užtenka įra
šyti norimą pasukimo kampą bei kryptį.
Daugelyje nuotraukų netikėtai pamatome tai, ko nenorėtu
me matyti. Šiukšlės, elektros stulpai, kažkokios griuvenos, foto
grafo šešėlis peizažuose tikrai nesužavės žiūrovo. Jeigu šie ob
jektai nuotraukos pakraštyje – juos galima nukirpti, tačiau tai
dažnai sugriauna nuotraukos kompoziciją, todėl verta išmokti
naudotis daugelyje redagavimo programų esančiu klonavimo
spaudu. Į dėmės, šiukšlės vietą perkeliamas vaizdas iš kitos
nuotraukos dalies arba net kitos nuotraukos. Dažniausiai tai
atliekama su ALT klavišu, nurodžius šaltinio vietą, vėliau nau
dojantis pele tiesiog užpiešiant dėmę ar nepageidautiną detalę.
Klonavimo spaudas dažniausiai turi spaudo dydžio ir skaidru
mo pasirinktį. Piešiama ant išdidintos nuotraukos geriausia
92-95 proc. skaidrumu.
Sėkmės fotografuojant.
Jonas Barzdėnas
Švenčionėlių miškų urėdijos
Antaliedės girininkijos girininkas

Bronislovas Vikonis
1940 06 25 – 2008 11 28

Gruodžio pirmąją dar rudeniškai ošiantis
Kairėnų kapinių pušynas prie Vilniaus am
žinam poilsiui priglaudė netikėtai išėjusį
Anapilin LŽŪA Miškų ūkio fakulteto 1963
m. laidos absolventą Bronislovą Vikonį,
kilusį iš Rokiškio rajono Juodupės seniūni
jos. Bronislovui buvo 68-eri.
Jam nebuvo lemta ilgai gyventi, bet pa
liktos ženklios žymės profesinėje karjero
je, kurioje būta pakilimų ir laikinų atsitrau
kimų, savos nišos ieškojimo. Užaugintos ir
išmokslintos dvi atžalos – sūnus Giedrius
ir dukra Audronė, sulaukta kelių anūkų.
Daugelis velionį pažinojo kaip energingą,
reiklų, neieškojusį žodžio kišenėje įvairia
pusį specialistą, principingą kontrolierių,
visuomenininką, sodininką.
Baigiant 1958 m. Juodupės vidurinę,
vietos pedagogai vylėsi, kad jų auklėtinis
Bronius studijuos vokiečių kalbą. Bet Lat
vijos pasienyje prie Paduobio miško užau

Aidas Bakys

išėję negrįžti

1977 10 29 – 2008 12 04
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Einant 32-uosius gyvenimo metus, gruo
džio 4 d. staiga nustojo plakusi Nemenči
nės miškų urėdijos miško apsaugos inži
nieriaus Aido Bakio širdis. Negrąžinamą
netektį patyrė bendradarbiai, šeima, arti
mieji ir giminės.
Aidas gimė ir augo panemunės Gelgau
diškio miestelyje, Šakių rajone. Baigęs 1998
m. Kauno aukštesniąją miškų mokyklą ir įgi
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gusiam staliaus sūnui labiau prie širdies
buvo miškininkų darbas, kaimo žmonių
jiems rodoma pagarba. Jis norėjo būti į
juos panašus.
Jau stodamas 1958 m. į LŽŪA, Bronius
suprato, kad pasirinktas profesinis kelias
nebus lengvas – teko atlaikyti didžiulę sto
jančiųjų konkurenciją, rimtai kibti į moks
lus, imtis visuomeninės veiklos, išbandyti
ir žurnalistinius gebėjimus. Pirmasis pripa
žinimas atėjo trečiame kurse: jam patikėjo
vadovauti fakulteto studentų mokslinei
draugijai, o akademijos savaitraščio ,,Že
mės ūkio specialistas“ redaktorius leido
redaguoti, maketuoti studentiško gyveni
mo puslapius.
Jauną absolventą 1963 m. pabaigoje
paskyrus Kauno miškų ūkio Padauguvos
girininku, B. Vikoniui teko parodyti savo
kietą būdą – tramdyti miškavagius, įvesti
pašlijusią drausmę girininkijos kolektyve,
tvarkyti aplinką, pastatus. Vietos gyvento
jai girininką praminė juoduoju raiteliu: gi
rininkijos juodbėris arklys buvo vienintelė
patikima susisiekimo priemonė pelkėtuo
se miškuose. Sunkoka karjeros pradžia su
formavo principingą charakterį, kuris pra
vertė vėliau dirbant inžinieriumi Jurbarko
miško pramonės ūkyje bei 1970-1995 m.
– Miškų ūkio ministerijoje rūpinantis miš
kų ūkių gamybinių objektų ir gyvenviečių
plėtra, materialiniu aprūpinimu, finansais.
Čia jis išaugo nuo vyresniojo inžinieriaus
iki Kapitalinės statybos skyriaus viršinin
ko. Daug dėmesio skyrė darbuotojų savi
tarpio santykiams ir socialinėms proble

moms, nevengė visuomeninio darbo.
Neperdėtai galima sakyti, kad beveik
visuose per pastarąjį dešimtmetį renovuo
tuose miškų urėdijų administraciniuose ar
naudojamuose gamybiniuose pastatuose
yra B. Vikonio ranka įdėta kertinė plyta. Jis
atsiskleidė kaip sumanus vadybininkas,
darbų organizatorius ir praktikas. Ir pats
pasistatė mūrinį sodo namą, jį įsirengė.
Atėjus ministerijų reorganizacijų me
tui, B. Vikoniui teko pereiti dirbti valstybės
kontrolieriumi, privačioje statybų bendro
vėje, o 1997 m. pabaigoje vėl sugrįžti pas
buvusius kolegas į Generalinę miškų urėdi
ją vyresniuoju ekonomistu. Vėliau (20022004 m.) iki pensijos jis dirbo Kaišiadorių
miškų urėdijoje vyresniuoju ekonomistu.
Broniaus niekada netraukė medžio
ti – jam buvo gaila gyvūnų. Laisvalaikiu
meistravo sode, mėgo grybauti, turėjo
pastabią akį – miške nepraeidavo pro krei
vuolį medelį ar šaką, drožinėjo. Pastaruoju
metu Bronius gyveno savam sode, mėgo
skaityti knygas. Bet jautėsi vienišas...
Duodamas interviu 60-mečio proga,
Bronius, lyg nujausdamas nebeilgą savo
gyvenimo kelią, sakė: ,,Teatleidžia man ko
legos už kartais išsakytą kandžią repliką,
kritiką, pakeltą balsą, pamokymą“... Nieko
jau nepakeisime – toks buvo miškininkas
Bronislovas Vikonis.
Nuoširdžią užuojautą velionio žmonai,
sūnui ir dukrai, anūkams reiškia buvę ben
dramoksliai, bendradarbiai, sodininkai.

jęs miškininkystės technologo kvalifikaciją,
1998-2001 m. mokėsi Vokietijoje, Tiuringi
jos aukštojoje miškų ūkio mokykloje. Čia
įgijo miškų inžinieriaus kvalifikaciją.
Nuo 2002 m. balandžio iki šių metų ba
landžio pabaigos šešerius metus dirbo Ne
menčinės miškų urėdijos Liepynės girininki
joje eiguliu, pastaruoju metu – urėdijos miš
ko apsaugos inžinieriumi. Dirbdamas nuo
2003 m. studijavo LŽŪU ekologijos ir aplin
kotyros magistrantūroje, 2006 m. ją baigė.
Kaip miškininkas, didelį dėmesį Aidas
skyrė prižiūrimos teritorijos miškų apsau
gai, daug pasidarbavo rekreacinėje veik
loje, glaudžiai bendradarbiavo su Vilniaus
miesto savivaldybės miškininkais. Per
trumpą savo karjerą jis suspėjo pasodinti
Vilniaus miesto teritorijoje per 20 ha jau
no miško, padėjo likviduoti per pusšimtį
miške kilusių gaisrų.
Aidą pažinojome kaip sąžiningą, stro
pų, pareigingą darbuotoją, tvirto charak
terio, plačios erudicijos ir aukšto intelekto

žmogų, gebėjusį bendrauti su visais sutik
tais. Laisvai kalbėjo vokiečių, rusų ir lenkų
kalbomis. Jis domėjosi miškininkystės,
aplinkosaugos naujovėmis bei Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės istorija, mėgo
lankytis istorinėse vietose, turėjo siekį pla
čiau pažinti tolimesnius Europos kraštus,
daugelyje jų spėjo pabuvoti. Savo papras
tumu, geranoriškumu, organizuotumu tar
si užburdavo kolegas.
Jis labai mylėjo savo šeimą – žmoną
Rimantę ir mažutę dukrelę Miniją, kuri
Tėvelį pažins tik iš nuotraukų. Reikšdami
nuoširdžiausią užuojautą Jo šeimai, arti
miesiems, visada atsiminsime Aidą kaip
kuklų, draugišką, pakilios sielos žmogų,
rūpestingą jį supusiems žmonėms.
Ištvermė ir įkvepiantis vyro ir tėvo atmi
nimas telydi gilų sielvartą patyrusią jauną
Bakio šeimą. Jų skausme tepadeda mūsų
palaikymas ir geri nuoširdūs prisiminimai.

Vaclovas Trepėnaitis

Nemenčinės miškų
urėdijos kolektyvas

Šiemet rašėme
Aktualijos
Z. Truskauskas, R. Vasiliauskas.
Neramūs, bet darbais sėkmingi metai, I-5;
B. Sakalauskas, R. Vasiliauskas.
Rūpinantis valstybiniais šalies miškais, II-4;
M. Lazdinis. Medienos produktų
viešųjų pirkimų politika ES, II-10;
A. Kuliešis. Pasaulinė miškų
apskaita – 2010, III-4;
L. Sindaraitė. Girininkų
bendrijos taryboje, III-6;
R. Vasiliauskas. Naujos asociacijos –
už skaidrią prekybą mediena, III-8;
V.Trepėnaitis. LMS 10-ame
suvažiavime, V-4;
F. Žemulis. Girių prižiūrėtojams
tenka susiveržti diržus, V-8;
M. Lazdinis. Globalizacijos poveikis
miškų ūkiui: dabartis ir perspektyvos, VI-4;
R. Vasiliauskas. Estijos valstybiniai
miškai – permainų kryžkelėje, VI-16;
B. Sakalauskas, R. Vasiliauskas.
Miškininkystės darbų apimtys nemažės, VIII-4;
J. Rečiūnienė. XVIII-asis Baltijos šalių
miškininkų sąjungų forumas, IX-6;
A. Paulauskas. Kad funkcionuotų
moderni ir konkurencinga ūkio šaka, X-4;
Pasirengiant sunkumams, XI-6;
J. Šimėnas, R. Vasiliauskas. Miškai reika
lingi kaip gamtinis vienetas, XII-4;
M. Jankus. Ko sunerimę
miško augintojai, XII-7.
Miškininkystė
N. Kupstaitis. Europos milijonai –
Lietuvos miškams, I-9; II-7;
Z. Bitvinskaitė. Aptartos miško
selekcijos, sėklininkystės ir miškų
atkūrimo aktualijos, I-10;
V. Naureckaitė. Rekreacijos
planavimas miškotvarkoje, I-16;
R. Ozolinčius, V. Bareika. Beržų
fenologija: tikėti – netikėti atradimai, II-16;
M. Jankus. Kiek pakaktų negyvos
medienos miške?, II-20;
Trumpos rotacijos plantacinių
želdinių veisimas, III-10;
R. Ozolinčius. Turtas,
kurį prarandame, III-12; IV-12;
A. Kuliešis. Miško kirtimai urėdijų
miškuose 1987-2006 m. ir naudojimo
perspektyvos 2009-2013 m., IV-8;
R. Matyženok. Ligų ir kenkėjų
žalą miškams galima sumažinti, IV-14;
K. ČESNAVIČIUS, A. PLIŪRA. Naujovės
Latvijos miškų atkūrime,V-12;
J. Danusevičius, B. GRYBIENĖ.
Pamirštas medis, V-15;
V. Lygis. Miško patologų europinio
tinklo FORTHREATS dalyvių susitikimas
Lietuvoje, VI- 7;
G. Kulbokas, V. Dumčienė. Nacionalinės
miškų inventorizacijos dešimtmetis, VI-10;
V. Trepėnaitis. Susirūpinta retų ir dekoraty
vių medžių genetiniu paveldu, VI-12;
V. Trepėnaitis. Lietuvos mokslų akademijo
je – apie tausojantį miškų naudojimą, medie
nos poreikį verslui ir gamtosaugą, VII-4;
S. Mizaras. Miškų ūkio ekonominės
politikos problemos, VII-6;
J. Danusevičius, V. Verbyla.

Ar pažangos jau nereikia?, VII-10;
R. Matyženok. Kur dingsta
eglių sėklos, VII-12;
J. Ruseckas. Tarptautinis pelkių
kongresas Airijoje, VIII-8;
E. Riepšas, S. Žebrauskas, A. Aučina.
Miško sodmenų auginimo naujovės
Lenkijoje, VIII-10;
V. Vasiliauskas. Komposto paruošimas.
Patarimai, VIII-14; IX-16;X-14; XI-16;
S. Mizaras. Medienos nenaudojimo
saugomose teritorijose ekonominės
pasekmės, IX-14;
J. Pašilaitis. Nauja grėsmė šalies
spygliuočiams, X-8;
R. Ozolinčius.
Malkinė miškininkystė, X-10;XI-11;
G. Urbaitis. Liepos sėjinukų
auginimo ypatumai, X-12;
K. Armolaitis. Konferencija
„Klimato kaita ir miško ekosistemos“, XI- 4;
V. Trepėnaitis. Būtina tobulinti
ES paramos administravimą, XI-12;
Č. Švetkauskas. Kiek gaminome,
suvartojome ir išvežėme medienos
ir jos produktų?, XII- 9.
Mokymas
J. Šepetienė. Akademiką
T. Ivanauską prisimenat, I-28;
E. Bartkevičius. Dviejų fakultetų
dekanas, III-20;
J. Rečiūnienė. Visų mūsų Janina, IV-16;
A. JURKONIS. Lietuvos medkirčių
čempionate dėmesys latvių vyrams
ir lietuvaitei, V-30;
E. Riepšas, E. Bartkevičius,
R. Žalkauskas. Miškotyros
doktorantūros studijos Baltijos šalyse, X-18;
A. Jurkonis. 28-ajame pasaulio
medkirčių čempionate, XI-3.
Urėdijose
J. Rečiūnienė. Už galimybę tobulėti, I-20;
V. Trepėnaitis. Centralizuota
medienos apskaita – girininkui
laisvos rankos kitiems darbams, I-22;
J. Pašilaitis. Nenori atsilikti
nuo kaimynų, I-24;
V. Trepėnaitis. Stabiliai einanti
į priekį, II-26;
J. Rečiūnienė. Dirbdami
su visuomene, II-28;
Praėjusių metų veiklos rezultatai, III-14;
J. Rečiūnienė. Druskininkų miškams –
ypatingą priežiūrą, III-16;
V. Trepėnaitis. Prisikelianti naujam
gyvenimui, III-18;
K. Braziūnaitė.Vilnijos miškuose, IV-18;
J.Rečiūnienė. Miškininko laimė – gražiai au
gantis miškas, IV-20;
V. Trepėnaitis. Biržiečiai siūlo
tikslinti miškotvarkos projektą, V-18;
G. Didžiapetrienė. Miškas buvo
geriausias mokytojas, V-20;
J. Rečiūnienė. Nesibaigiantiems
darbams miškuose, V-24;
V. Trepėnaitis. Gyvenimo negandų
užgrūdintas, VI-24;
K. Šakūnas, R. Vasiliauskas. Matant
darbo ir karjeros perspektyvą, VII-16;
J. Girinas. Medienos apskaitos
paradoksai, VII-19;
J. Rečiūnienė. Nauji šilutiškių miškai, VII-20;

L. Čekauskienė. Kad girininko triūsas
nebūtų perniek, VIII-18;
V. Trepėnaitis. Pakeitęs joniškiečių
požiūrį, VIII-20;
J. Rečiūnienė. Labanoro girios
talentas, VIII-22;
V. Trepėnaitis. Kaip įgyvendintas paruošia
masis medelynų programos etapas, IX-20;
V. Trepėnaitis. Miško medžių
genetinio paveldo kaupimo
ir išsaugojimo aktualijos, X-20;
R. Peleckas. Tęsiame valstybinių
miškų sertifikavimą, X-22;
J. Rečiūnienė. Gamtosaugos
ir miškininkavimo darna XI-20;
V. Trepėnaitis. Biokuro ruoša
Trakų miškuose, XI-22;
E. Barniškis. Išbandyta kompiuterinė
programa medelynams, XI-24;
R. Peleckas. Rekreacinės
infrastruktūros apžiūrų rezultatai, XII-18;
V. Trepėnaitis. Dabar svarbiausia –
visų susitelkimas, XII-20;
J. Rečiūnienė. Dubičiuose,
prie sienos su Baltarusija, XII-22.
Privatūs miškai
N. Kupstaitis. Privačių miškų politika
Rytų ir Centrinės Europos valstybėse, I-26;
A. Balčius, V. Trepėnaitis. Kelerių metų
įdirbis duoda vaisių, II-30;
A. Gendrolius, V. Trepėnaitis.
Miško darbų nekeisčiau į statybas, III-26;
V. Trepėnaitis. Kaip miško savininkui
nepasiklysti tarp dvejų ministerijų?, IV-28;
Z. GLAZKO. Per 5 metus neatkurtų
privačių miškų atkūrimo savininkų
lėšomis tvarka, V-30;
A. Rukas-Daujotis. Želdinių įveisimo
rizika permetama savininkui, VI-26;
M. Lankininkas. Kada reikalingi miško
valdų geodeziniai matavimai, VIII-26;
V. Vasiliauskas. Kaip gimė teisė pirkti
mišką už investicinius čekius, IX-27;
Pasibaigus konkursui ,,Pavyzdingai
tvarkoma miško valda“, XI-32;
ES parama – žinantiems
ko nori ir siekia, XII-26.
Medžioklė
R. Baleišis. Šernas – ,,kultinis“
žvėris Lietuvoje, I-30;
V. Ribikauskas. Miškininkai visiškai išstum
ti iš medžioklės proceso reguliavimo, I-34;
V. Logminas. Padėkime uoksiniams
paukščiams, II-34;
a. Ulevičius. Lapės šalia mūsų, II-36;
V. Logminas. Tetervinai, III-30;
V. Ribikauskas. Ar verta šernus
šaudyti prie šėrimų vietų?, III-34;
A. Kamičaitis. Elnias, IV-36;
A. ULEVIČIUS. Bebras – kertinė rūšis besikei
čiančiame Lietuvos kraštovaizdyje, V-32;
V. Logminas. Mūsų antys, VI-30; IX-28;
A. Kamičaitis. Stirna, VII-26;
V. Padaiga. Dėl elninių žvėrių apskaitos
pagal ekskrementus, VII-30;
V. Ribikauskas. Apie medžioklės
terminus ir kitus reglamentus, IX-32;
A. Kamičaitis. Danielius – dievų
numylėtinis, X-30;
L. Balčiauskas. Vilkas, XI-34;
E. Tijušas. Šis bei tas apie kiškių ,,krizę“, XII-30.
V. PADAIGA. Dėl buvusio danielių paplitimo, XII-32.
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nauji leidiniai
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Sveikiname gimusius

sausį

girininkijos miško darbininką Kazimirą Brasiun, 7 d. – Valstybinio
miškotvarkos instituto jaunesnįjį taksatorių Romualdą Stankevi
čių, Zarasų miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio šaltkalvį-autoelektriką Vidmantą Dičiūną, 9 d. – Šakių
miškų urėdijos Lekėčių techninio padalinio šaltkalvį Vitą Kačinską,
Telšių miškų urėdijos elektriką Vilmantą Pabrėžą, 20 d. – Joniškio
miškų urėdijos Satkūnų girininkijos girininką Rimantą Butvilą, 21
d. – Šilutės miškų urėdijos Žemaičių Naumiesčio girininkijos traktori
ninką Zigmantą Birbalą, 22 d. – Šilutės miškų urėdijos prekybos
vadybininkę Vidą Dambrauskienę, 28 d. – Mažeikių miškų urėdi
jos Žerkščių medelyno darbininkę Julijoną Zerveckienę, 31 d.
–Kretingos miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio medienvežio automobilio vairuotoją Stasį Lengviną.

Su 60-uoju gimtadieniu

Su 30-uoju gimtadieniu
Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį Panevėžio miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio meistrą Mindaugą
Kutėlą, 3 d. – Šakių miškų urėdijos inžinierių miško ruošai ir darbų
saugai Gintarą Bacevičių, 4 d. – Anykščių miškų urėdijos medely
no darbininką Šarūną Vercinską, 5 d. – Ukmergės miškų urėdijos
Širvintų girininkijos eigulį Romaną Turbą, 9 d. – Šakių miškų urė
dijos Plokščių girininkijos miško darbininką Rimantą Tamulaitį,
15 d. – Pakruojo miškų urėdijos medienos ruošos ir darbų saugos
inžinierių DAINIŲ JANELIŪNĄ,16 d. – Šalčininkų miškų urėdijos Visin
čios girininkijos eigulį Tadeuš Ulanovski, 30 d. – Ignalinos miškų
urėdijos informatikos specialistą Egidijų Blaževičių, 31 d. – Šalči
ninkų miškų urėdijos Jašiūnų girininkijos girininko pavaduotoją Ja
roslavą Aleksiuką.

Su 40-uoju gimtadieniu
Sausio 1 d. šią sukaktį pažyminčią Ukmergės miškų urėdijos vyriau
siojo buhalterio pavaduotoją Loretą Kanapeckienę, 2 d. – Telšių
miškų urėdijos Šateikių girininkijos girininko pavaduotoją Juozą
Daukšą, 5 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos Žaslių girininkijos girinin
ką Aidą Stepankevičių, 6 d. – Šiaulių RAAD Mažeikių rajono agen
tūros vyriausiąjį specialistą Žilviną Gauronskį, 10 d. – Zarasų miš
kų urėdijos urėdo pavaduotoją miškininkystei Dainių Baroną, 16
d. – Kupiškio miškų urėdijos urėdo pavaduotoją miškininkystei To
mą Pūką, 23 d. – Ukmergės miškų urėdijos vidaus audito tarnybos
vadovę Daivą Daugėlienę, 28 d. – Rietavo miškų urėdijos Girėnų
girininkijos girininką Audrių Piniką.

datos

Su 70-uoju gimtadieniu
Sausio 2 d. šią sukaktį pažyminčią buvusią Lietuvos miškų instituto
mokslo darbuotoją Prancišką Danusevičienę, buvusį Druskinin
kų miškų urėdijos ilgametį Latežerio girininkijos girininką Edvardą
Vilčinską, 5 d. – buvusį Lietuvos miškų instituto vyresnįjį mokslo
darbuotoją dr. Alvydą Barkauską, 6 d. – Anykščių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio tekintoją-suvirinto
ją Stanislovą Jakštonį, 24 d. – buvusį Zarasų miškų urėdijos ilga
metį miško ruošos punkto viršininką Povilą Vainių, 28 d. – buvusį
Radviliškio miškų urėdijos ilgametį eigulį Vytautą Grigaliūną.
Sausio 26 d. sukanka 75-eri buvusiam Biržų miškų urėdijos ilgame
čiam vyriausiajam miškininkui Stasiui Atraškevičiui.

Su 80-uoju gimtadieniu

Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį Prienų miškų urėdijos kūriką-kiem
sargį Juozą Babravičių, 3 d. – Ukmergės miškų urėdijos Giedraičių

Sausio 6 d. šią sukaktį pažymintį buvusį Trakų miškų urėdijos ilgame
tį vyriausiąjį buhalterį Eugenijų Deinoravičių, 11 d. – buvusį ilga
metį Rokiškio miškų urėdijos darbuotoją Algimantą Petrą Lape
lį, 28 d. – buvusį ilgametį Lietuvos miškų instituto vyriausiąjį mokslo
darbuotoją, direktorių, habil. dr., prof. Mečislovą Vaičį.

Naujos pareigos

menčinės miškų urėdijoje medelyno viršininke-ryšių su visuomene
specialiste.

Su 50-uoju gimtadieniu
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Sausio 1 d. šią sukaktį pažymintį Dubravos EMM urėdijos traktorininką
Alfonsą Gudaitį, Joniškio miškų urėdijos statybų darbininką Algi
mantą Adomaitį, 3 d. – Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių girininki
jos eigulį Juozą Lementauską, 6 d. – Šilutės miškų urėdijos Žemait
kiemio girininkijos eigulį Algirdą Šukliauską, 15 d. – Prienų miškų
urėdijos Išlaužo girininkijos darbininkę rekreacijai Nijolę Morkūnie
nę, 18 d. – Prienų miškų urėdijos traktorininką Praną Deleckį, 19 d.
– Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio apskaitininkę Valentiną Česnavičienę,
Prienų miškų urėdijos šaltkalvį-brigadininką Joną Vitunską, 26 d.
– Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos girininkijos girininką Petrą Sušins
ką, Jurbarko miškų urėdijos miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio tekintoją Jurgį Martišių, 31 d. – Joniškio
miškų urėdijos miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio vairuotoją-traktorininką Povilą Rapkauską.

Generalinėje miškų urėdijoje:
Eglė Mankevičienė, g. 1972 m., neakivaizdžiai 2004 m. baigusi
LŽŪU magistrantūros studijas, įgijusi miško ekologijos ir aplinko
tyros magistro kvalifikacinį laipsnį, 2008 m. gruodžio 1 d. paskirta
Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąja specialiste. Prieš tai dirbo Ne
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Tytuvėnų miškų urėdijoje:
Steponas Jautakis, dirbęs Kelmės girininkijoje eiguliu, nuo 2008
m. rugsėjo 30 d. atleistas šalių susitarimu.
Ramūnas Jonikas, dirbęs mechaniku, nuo 2008 m. rugpjūčio 14
d. atleistas p aties prašymu.

