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Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 2009 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-1698 Vasario 16-osios –
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo
įtvirtinimą ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanoti:
Vac ys Jank ausk as – Rietavo miškų urėdijos miškų
urėdas, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio globėjas;

kronika

Lietuvos respublikos prezidento Valdo Adamkaus dek
retu Nr. 1K-1699 už drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint
žūvančius žmones Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
apdovanotas Arūnas Samošk a, Kretingos miškų
urėdijos Lenkimų girininkijos girininko pavaduotojas,
2008 m. birželio 1 d. išgelbėjęs tvenkinyje skendusią
mergaitę.

4

Sausio 28-29 d. įvyko kasmetinė Skan
dinavijos ir Baltijos šalių nacionalinių
miško savininkų asociacijų vadovų ap
valaus stalo diskusija, skirta aptarti re
giono ir ES miškų ūkio, ekonomikos bei
politikos aktualijas. Šalių atstovai pristatė
miško savininkų asociacijų veiklos pasie
kimus, kylančias problemas, situaciją me
dienos rinkose ir šalių vyriausybių priima
mus sprendimus, skirtus padėti miško sa
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Raim ond as Juz ik is – Raseinių miškų urėdijos
Viduklės girininkijos girininkas, Lietuvos miškininkų
sąjungos Girininkų bendrijos pirmininkas.

Vyriaus yb ės Kult ūros ir meno premij omis apd o
van ot i 13 Liet uvos kūrėj ų, tarp kur ių – rašytojas,
mišk in ink as, Liet uvos mišk in ink ų sąj ung os garb ės
nar ys Petras Ged iminas Isok as. Jis paraš ė (arba
pareng ė) per 30 knyg ų: „Liet uvos gir ių ir medžioklės
istorija“, „Lietuvos gamtos paminklai“, „Lietuvos miški
ninkai“ (2 t.), „Enc ik
loped in ė mišk o kny
ga”, „Uten os krašto
encikloped ij a”, „Vy
taut as did ys is“, „Kur
lizdelį sukt i“ ir kitas.
Jo knyg os išverstos į
rus ų, vok ieč ių, anglų,
balt ar us ių, moldavų
kalbas.

vininkams ir jų organizacijoms pasaulinės
ekonomikos krizės metu.

Konferencijoje dalyvavo generalinio miš
kų urėdo pavaduotojas G. Visalga.

Vasario 5 d. Vilniuje įvyko Lietuvos eko
nomikos konferencija, kurią inicijavo
žurnalo „Valstybė“ redakcija. Diskutuota
ir bandyta atsakyti į verslui aktualius klau
simus, tokius kaip kreditavimas, kapitalo
pritraukimas, energetinių išteklių kainos,
verslo įsigijimo ir pardavimo galimybės.

Vasario 9 d. Generalinėje miškų urėdijoje
organizuotas pasitarimas dėl prekybos
apvaliąja mediena. Pasitarime aptartos
rinkoje susidariusios apvaliosios medie
nos problemos bei jų sprendimo būdai ir
Prekybos apvaliąja mediena taisyklių to
bulinimo galimybės. Pasitarime dalyvavo

aplinkos ministro patarėjas R. Petrauskas,
Miškų departamento direktorius V. Vaičiū
nas, generalinis miškų urėdas B. Sakalaus
kas, pavaduotojas G. Visalga, Generalinės
miškų urėdijos kolegijos koordinatoriai
regionuose, medienos perdirbėjų aso
ciacijos. Buvo nutarta prekybą apvaliąja
mediena ir toliau vykdyti, vadovaujan
tis galiojančiomis Apvaliosios medienos
pardavimo taisyklėmis bei patikslintomis
apvaliosios medienos pirkimo – pardavi
mo sutartimis.
Vasario 10 d. Verkių rūmuose (Vilniuje )
aplinkos ministras G. Kazlauskas su
sitiko su visuomeninių organizacijų,
verslo asocijuotų struktūrų bei žiniask
laidos atstovais. Jis pristatė pagrindines
ministerijos veiklos kryptis, išklausė įvairių
organizacijų atstovų siūlymus ir pageida
vimus. Visuomenės dalyvavimą priimant
sprendimus, jos teisę gauti informaciją
apie aplinką iš valstybės institucijų, teikti
savo pasiūlymus numato tarptautinė Or
huso konvencija, už kurios įgyvendinimą
atsakinga Aplinkos ministerija.
Vasario 10-12 d. Briuselyje vyko ET sek
retoriato organizuotas Miškų ūkio darbo
grupės posėdis, kuriame iš Lietuvos da
lyvavo Aplinkos ministerijos Miškų depar
tamento Miškų ūkio plėtros skyriaus ve
dėjas D. Dudutis.
Vasario 11 d. aplinkos ministerijoje
lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos
ambasados atstovai Lietuvoje. Ap
tartas rudenį Vilniuje vyksiantis Azijos ir
Europos transporto ministrų susitikimas
bei Šanchajuje rengiama didžiausia pa
saulinė paroda „EXPO 2010“, abiejų vals
tybių bendradarbiavimas aplinkosaugos
srityje: klimato kaitos, energijos taupymo,
teršalų emisijų mažinimo, atliekų perdir
bimo ir kitais klausimais.
Vasario 16-20 d. aplinkos ministras G.
Kazlauskas dalyvavo Jungtinių Tautų

Aplinkos programos (UNEP) Valdan
čiosios tarybos 25-ojoje sesijoje ir pa
sauliniame aplinkos ministrų forume
Nairobyje (Kenija). Ministrai diskutavo
apie tarptautinį aplinkosauginį valdymą,
aptarė pasaulinę ekonomikos krizę, išsa
kė nuomones, kaip kovoti su aplinkos ir
plėtros iššūkiais. Lietuva pasisako už tai,
kad ir krizės metu reikia siekti įgyvendin
ti darnaus vystymosi principus, saugant
pasaulinę aplinką ir kartu sprendžiant
aplinkosaugos problemas. Ekonominiai
sunkumai gali turėti ir teigiamos įtakos
aplinkai: įmonės stengsis mažiau vartoti
energijos, racionaliau naudos medžiagas,
vandenį (plačiau – kitame numeryje).
Vasario 18 d. Briuselyje, Europos miškų
rūmuose Europos Komisijos pareigū
nai, atsakingi už europinės svarbos sau
gomų teritorijų tinklą Natura 2000,
susitiko su ES šalių privačių miško savi
ninkų atstovais. Pasitarimo metu aptar
ta, kaip privačių miškų savininkų požiūriu
šalyse narėse praktiškai įgyvendinami tei
siniai reikalavimai, steigiant bei tvarkant
NATURA 2000.
Vasario 19 d. Briuselyje, Europos miškų
rūmuose vykusiame Europos miško sa
vininkų federacijos Valdybos posėdy
je svarstyti uragano Klausas padariniai
(sausio 25 d. Prancūzijoje ir Ispanijoje
išversta per 44 mln. m3 medienos), si
tuac ija medienos rinkose, ES miškų poli
tikos ir jos įgyvendinimo klausimai (me
džioklė, nelegalios medienos patekimo į
ES rinką užkardymas, miškų sertifikavimo
aktualijos). Posėdyje dalyvavo LMSA pir
mininkas A. Gaižutis.
Vasario 20 d. LŽŪ universitete vykusia
me Lietuvos miškininkų sąjungos pre
zidiumo posėdyje aptarta šalies miškų
urėdijų ekonominė būklė 2009 m. pra
džioje; pranešimą padarė generalinio
miškų urėdo pavaduotojas Z. Truskaus
kas. Svarstyta LMS veiklos 2009 – 2010 m.

programa, pranešėjas – LMS prezidentas
E. Bartkevičius; apžvelgta jaunųjų miško
bičiulių veikla, pranešėjas – JMBS rėmimo
tarybos pirmininkas P. Kanapienis, aptarti
kiti klausimai.
Vasario 25 d. Lietuvos žemės ūkio uni
versiteto Miškų fakultete įvyko Lietuvos
miškininkų sąjungos Girininkų ben
drijos posėdis. Jame dalyvavęs genera
linio miškų urėdo pavaduotojas Z. Trus
kauskas kalbėjo apie 2009 m. miškų ūkio
veiklos prioritetus ir nūdienos aktualijas,
ekonominę situac iją miškų urėdijose bei
galimus sprendimus būklei pagerinti. Ap
tarta girininkijoje vykdomų ūkinių darbų
ir medienos apskaitos programos „Miško
skaita“ raida ir kiti klausimai.
* Šiųmetėje „Gazelė“ apdovanojimų
įteikimo ceremonijoje, kurioje dalyva
vo šalies prezidentas V. Adamkus, ūkio
ministras D. Kreivys ir kiti garbingi sve
čiai, tarp kitų apdovanotųjų, sertifikatai
„Gazelė 2008“ buvo įteikti Kaišiado
rių miškų urėdijai, Kazlų Rūdos mo
komajai miškų urėdijai, Marijampolės
miškų urėdijai, Šilutės miškų urėdijai,
Telšių miškų urėdijai. Prezidentas V.
Adamkus sveikinimo kalboje sakė, kad
šis apdovanojimas liudija, jog įmonė dir
ba skaidriai, veržliai ir sugeba diegti nau
joves. Šį tarptautinį projektą, kurio metu
apdovanojamos sparčiausiai augančios,
pelningai dirbančios Lietuvos smulkio
jo ir vidutinio verslo bendrovės, penktus
metus iš eilės organizuoja laikraštis „Ver
slo žinios“
*VAAI Miškų kontrolės skyrius infor
muoja: vykdant sistemingą valst ybi
nę miškų kontrolę, daugiau dėmesio
skiriant prevencinėms priemonėms ir
privačių miškų savininkų mok ymui bei
konsultavimui, 2008 m. šalies miškuo
se ženk liai sumažėjo neteisėtų kir
timų. Pernai RAAD, miškų urėdijų, na
cionalinių parkų pareigūnai nustatė tik
637 neteisėtus miško kirtimo atvejus,
kuriais išk irsta 8 230 m3 medienos (27
proc. mažiau nei 2007 m.). Privačiuose
miškuose nustat yti 365 neteisėti miš
ko kirtimo atvejai, išk irsta 5958 m3 me
dienos (40 proc. mažiau nei 2007 m.),
valst ybiniuose miškuose nustat yti 272
neteisėti miško kirtimo atvejai, išk irsta
2 272 m3 medienos, nustat yti 35 paga
mintos produkcijos grobimo atvejai,
pagrobta 405 m3 medienos (per 2007
m. atitink amai: 45 ir 819 m3). Už netei
sėtus miško kirtimus bei kitus pažei
dimus administracine tvark a nubausti
3279 asmenys, jiems skirta 679 tūkst. Lt
baudų.
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Dialogas apie miškus

aktualijos

LR Seimo pirmininkas A. Valinskas susitiko su Alytaus apskrities miškininkais

6

Alytaus apskrities miškininkai sau
sio pabaigoje Dzūkijos nacionalinio
parko informaciniame centre susitiko
su LR Seimo pirmininku Arūnu Va
linsku, kurį lydėjo Alytaus apskrities
viršininkas Algimantas Bražionis, vy
riausybės atstovas Alytaus apskrityje
Algimantas Pipiras, Varėnos rajono
meras Vidas Mikalauskas, vicemeras
Alvydas Valeiša.
Susitikime dalyvavo Alytaus, Drus
kininkų, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų
miškų urėdijų ir Dzūkijos nacionalinio
parko vadovai bei jų pavaduotojai. Bu
vo aptarti miškų reformos, jų apsaugos
bei priežiūros klausimai. Seimo pirmi
ninkas pasiūlė artimiausiu metu susi
tikti su Aplinkos ministru ir visus klau
simus aptarti detaliau.
Su Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų
merais ir šių rajonų urėdijų bei Dzūki
jos nacionalinio parko direkcijos va
dovais aplinkos ministras Gediminas
Kazlauskas vasario 6 d. susitiko Mar
cinkonyse, Dzūkijos nacionalinio par
ko informaciniame centre.
Susitikime svarstytos galimybės
mažinti valdymo išlaidas, diskutuo
ta dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo,
padalinių jungimo, dėl privačių miškų
priežiūros ir apsaugos. Aptartos gali
mybės, kad girininkijos privačių miškų
savininkams teiktų ne tik konsultavi
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

mo paslaugas, bet ir kitokias, pavyz
džiui, miško atsodinimo. Mat atgavę
miškus ir iškirtę, ne visi savininkai vėl
investuoja į jų atkūrimą. Ministras sa
kė, jog naujas tinklas gal ir nebus ku
riamas, bet darbą reikia atlikti, nes ir
dabar miškininkai prižiūri kelius per
privačius miškus. Urėdijos, teikdamos
savininkams miško priežiūros paslau
gas, iš to galės gauti pajamų.
Dabar miškų urėdijos, organizuo
damos visų nuosavybės formų miškuo
se priešgaisrinę priežiūrą, patiria nuos
tolių. Todėl susitikime buvo svarstyta
galimybė apjungti miškų ir savivaldy
bių priešgaisrines pajėgas. Aptarta mo
kesčio už miško naudojimą įvedimo
galimybė: jį mokėtų ne tik valstybinių,
bet ir privačių miškų naudotojai.
Ministras buvo informuotas apie
įtemptą padėtį medienos rinkoje, kai
medienos kainos nukrito apie 50 proc.
Valstybiniams miškininkams kartais
primetama valdymo efektyvumo stoka.
Tačiau reikia pripažinti, kad pasaulyje
siaučia krizė, ir ne viskas nuo urėdijų
valdytojų priklauso.
Ministras G. Kazlauskas sakė, kad
reformos bus: „Jos bus daromos ne vien
tam, kad įveiktume sunkmetį. Krizė at
ėjo, ji ir praeis. Manau, kad reformų la
biausiai prireiks tuomet, kai išlipsime
iš ekonominės duobės. Reformų imsi

Vytautas Stacevičius
Veisiejų miškų urėdijos specialistas
ryšiams su visuomene

Aplinkos ministro G. Kazlausko, miškininkų ir
Dzūkijos rajonų valdžios dialogas

Ministras Verkių rūmuose Vilniuje visuomenės
atstovus supažindino su pagrindinėmis minis
terijos veiklos kryptimis

Rimondo Vasil iausko nuotrauk a

Rūtos Averkienės nuotrauk a

mės pamažu, pirmiausia atsižvelgdami
į jūsų pasiūlymus ir pageidavimus“.
Susitikime su bendruomenės atsto
vais aplinkos ministras atsakė į gyven
tojams labiausiai rūpimus klausimus,
daugiausia susijusius su ūkinės veiklos
apribojimais saugomose teritorijose.
G. Kazlauskas sakė, kad ūkinės veiklos
apribojimai saugomose teritorijose iš
liks, tačiau nuostolius dėl to patiriantys
gyventojai turėtų gauti kompensacijas,
kaip ir kitose valstybėse.
Ministras akcentavo, kad visos nuo
monės išgirstos, bus analizuojamos ir į
jas bus atsižvelgta priimant sprendi
mus.

Lig
n
a
2009
–
resursų efektyvumui didinti

aktualijos

Lietuvoje už parodą „Ligna 2009“ atsakinga Roma Bernotavičiūtė pradėjo konferenciją

moksliniai tyrimai ir mokymai; medie
na mene; tarptautinės medienos pra
monės asociacijos; forumas „Profesija
bei karjera miškininkystės ir medienos
srityje“; amatų centras dailidėms ir bal
džiams). Pristatyme „Iš medienos gau
nama energija“ bus pateiktos medienos,
kaip kuro, panaudojimo galimybės.
Parodos naujovė – projektas „Vir
tualus miškas“. Ši programinės įrangos
sistema miškų ir medienos ūkio sek
toriams suteiks galimybę „apjungti“
mišką kaip visumą, nes kiekvienam
medžiui sukuriama „skaitmeninė vizi
tinė kortelė“. Duomenys bus pritaikyti
miškų inventorizavimo bazei sukurti,
miškų auginimui ir kirtimui modeliuo
ti bei taps pagrindu naujos rūšies navi
gacinei sistemai miške sukurti.
Parodoje bus organizuotos vežėjų ir
medkirčių varžybos. „Belt Sander Ra
cing“ varžybose, parodoje organizuoja
momis pirmą kartą, dalyviai distanci
niais pultais valdys juostinius šlifavimo
aparatus.
Medžio apdirbimo mašinų asociaci
jos prie VDMA asociacijos Frankfurte
atstovas Dominik Wolfschutz papasa
kojo apie modernių medienos apdirbi
mo mašinų panaudojimą. „Dabar, kai
mažėja medienos gamybos apimtys ir
produkcijos poreikis, laimės tie, kurie
investuos į efektyvią gamybos techni
ką,“ – sakė D. Wolfschutz. Ekonomikai

atsitiesiant ir augant, jie jau bus įgiję
konkurencinį pranašumą. O ekono
miniame sąstingyje išbandyta priemo
nė – anticiklinės investicijos – padės iš
krizės išeiti sustiprėjus, todėl šių metų
parodoje daug dėmesio skiriama tau
pių gamybos technologijų pritaikymo
principams. D. Wolfschutz pastebėji
mu, Vokietijos medienos apdirbimo
mašinų eksportas 2008 m. į Baltijos
šalis ženkliai sumažėjo – į Latviją apie
88 proc., Lietuvą – 23 proc., Estiją – 41
proc.
Apie Lietuvos medienos pramonės
vystymąsi ir perspektyvas pranešimą
padarė Lietuvos miškų ir medienos bei
baldų pramonės rinkos ekspertas prof.
Antanas Morkevičius.
Daugiau informacijos – interneto
svetainėje www.ligna.de.
Rimondas Vasiliauskas

Parodoje Ligna 2007

Autoriaus ir LIGNA nuotraukos

Nepaisant sudėtingos pasaulio eko
nomikos padėties, šių metų gegužės
18-22 d. Vokietijoje, Hannoveryje bus
surengta kas dveji metai organizuoja
ma Miškų ūkio ir medienos pramonės
paroda Ligna 2009. Deutshe Messe
atstovybė Baltijos šalyse, Vokietijos ir
Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje,
Latvijoje, Lietuvoje kartu su parodos
organizatoriais vasario 19 d. Vilniuje
Baltijos šalių žiniasklaidos atstovams
organizavo spaudos konferenciją – pre
zentaciją.
Parodos Ligna 2009 šūkis – Tech
nologijos – resursų efektyvumui. Jis pa
sirinktas neatsitiktinai – pasaulį kre
čiant ekonominei krizei resursų efekty
vumas ūkine, ekonomine bei ekologine
prasme kaip niekad gali tapti aktualus.
O blogėjančių ekonominių sąlygų kon
tekste parodų ir mugių svarba didėja.
Tokios parodos suteikia miškų ūkio
ir medienos pramonei naujus vysty
mo postūmius, supažindina su naujais
technologiniais pasiekimais. Ši paroda
jau daug metų yra viena ryškiausių ša
kos parodų pasaulyje ir pagrįstai laiko
ma rinkos investicijų varikliu. Be šalies
šeimininkės, parodoje gausiai dalyvau
ja Italijos, Austrijos, Ispanijos, Šveicari
jos, Taivanio, Danijos, Olandijos, Suo
mijos, Švedijos ir kitų šalių atstovai.
Ligna 2009 darbuotoja Anja Brok
jans spaudos konferencijoje teigė, kad
parodoje laukiama apie 1 800 dalyvių
(2007 m. dalyvavo 1 832), kurie savo
eksponatus demonstruos apytiksliai
148 tūkst. m2 ekspoziciniame plote.
Ligna Hannover 2009 prista
tomų temų spektras šiemet apims šias
sritis: miškų ūkis ir miškų technika
(mašinos, įranga, staklės ir įrankiai;
transportas, sandėliavimo sistemos ir
logistika; informacinės sistemos; ener
gija iš medienos); lentpjūvių technika;
medienos masyvų apdirbimo techno
logijos; medienos žaliavų ir faneros
gamyba; baldų pramonės technolo
gijos; amatai, mediena ir daugiau;
techniniai medienos pritaikymai;
specialūs pristatymai (miškininkystė;

7
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Sprendžiamos

susiklosčiusios problemos

aktualijos

Gilėjant pasaulinei finansų krizei, di
dėjant statybų sektoriaus nuosmukiui,
neverta tikėtis, kad šalies ekonomika
greitai atsities. Lietuvos ūkio sąstingis
neaplenkė ir miškų ūkio bei medienos
pramonės. Padėtį komplikuoja ne vien
kritusios kainos, bet ir ženklus pirkimų
sumažėjimas. Niekas nesitikėjo tokios
įvykių eigos, todėl pirkėjai dar pernai
lapkritį teikdami pasiūlymus miškų
urėdijoms nurodė, o vėliau pasirašė ap
valiosios medienos pirkimo – pardavi
mo sutartis tokiomis kainomis, kurios
šių metų sausį jau buvo mažesnės. Ge
neralinės miškų urėdijos duomenimis,
šiais metais valstybiniuose miškuose
parduodamos apvaliosios medienos
kaina sausio mėnesį buvo 90 Lt už ku
binį metrą, tai yra 73 Lt mažesnė nei
2008 metų sausį. Palyginus su praeitų
metų sausio mėnesiu ąžuoliniai pjauti
niai rąstai atpigo 80 litų, pušiniai – 98
litais, egliniai – 101 litu, uosiniai – 94
litais, drebuliniai – 94 litais, juodalksni
niai – 98 litais už kubinį metrą. Aplin
kinių valstybių – Lenkijos, Estijos ap
valiosios medienos kaina šiemet sausį
buvo 15-20 proc. didesnė nei Lietuvoje
per tą patį laikotarpį. Kainų mažėjimo
tendencijos išlieka iki šiol.
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Situacijai pagerinti
Iškilusioms problemoms spręsti sausio
29 d. organizuotas Generalinės miškų
urėdijos kolegijos koordinatorių regio
nuose ir miškų urėdų gamybinio susi
rinkimo valdybos išplėstinis posėdis.
Jo darbe dalyvavo generalinio miškų
urėdo pavaduotojai Z. Truskauskas
ir G. Visalga, Medienos perdirbėjų
asociacijos direktorius J. Zimnickas,
regionų miškų urėdijų atstovai.
Trumpai apžvelgęs dabartinę situ
aciją Lietuvos medienos rinkoje, gene
ralinio miškų urėdo pavaduotojas G.
Visalga informavo, kad gauti Vakarų
Lietuvos medienos perdirbėjų ir eks
portuotojų, Medienos perdirbėjų aso
ciacijų, UAB „Stora Enso miškas“, G.
Kaminsko firmos, UAB „Obelių lent
pjūvė“, UAB „Likmerė“, kitų įmonių
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

siūlymai ir prašymai dėl kainų peržiū
rėjimo ir tikslinimo dar iki antrojo pus
mečio konkursų pradžios, kurie numa
tyti š. m. gegužės mėnesį. Susirinkimo
tikslas – pasikeisti informacija, išklau
syti siūlymus.
Alytaus regiono atstovas miškų urė
das R. Prūsaitis teigė, jog situac ija rin
koje yra labai rimta. Neužgaunant pir
kėjų, vis dėlto negalima leisti, kad jie
piktnaudžiautų kaina. O kainas, esant
glimybei, reikia mažinti iki protingos
ribos, kad miškų urėdijos nepatirtų
nuostolių.
Panevėžio miškų urėdas D. Lukoše
vičius abejojo, ar sumažinus medienos
pardavimo kainas suaktyvėtų prekyba.
Gal tą patį ekonominį efektą galima pa
siekti, išlaikant sutartyse numatytąsias.
Raseinių miškų urėdo A. Kilčausko
manymu, trūkstant lankstumo preky
boje miškų urėdijos daug prarado 2007
m., kai kainos kilo kas savaitę. Panaši
situacija pasikartojo 2008 m. pradžioje,
nes kainos tada tikslintos tik kovo vi
duryje. Dabar sąstingis. Vangiai perka
ma pagal seniau sudarytas ilgalaikes ir
pagal šiemet sudarytas ilgalaikes ir pus
metines sutartis.
Rokiškio miškų urėdo R. Kapušins
ko žodžiais, padėtis Šiaurės Lietuvoje
pasikeitė į blogąją pusę, ypač po to, kai
Latvija nusprendė padidinti kirtimų
fondą. Tai turi įtakos medienos kainų ir
pirkimo mastų kritimui šiame regione.
Nutarimų projekte siūlyta nuo kovo
leisti tikslinti apvaliosios medienos kai
nas pirkėjams, proporcingais kiekiais
vykdžiusiems sutartinius įsipareigoji
mus.
Apibendrindamas kalbėjusiųjų siū
lymus, G. Visalga sakė, kad norint kai
nas tikslinti, reikia koreguoti praėjusiais
metais priimtas Prekybos apvaliąja me
diena taisykles. Todėl prekybą tikslinga
tęsti pagal pasirašytas ilgalaikes ar pus
metines sutartis, o likusią medieną par
duoti šalių susitarimu.
Prekybos apvaliąja mediena proble
mos buvo gvildentos ir vasario 9 d. vy
kusiame pasitarime. Jo darbe dalyvavo

Aplinkos ministro patarėjas R. Petraus
kas, Miškų departamento direktorius V.
Vaičiūnas, Miškų ūkio plėtros skyriaus
vedėjas D. Dudutis, Generalinės miškų
urėdijos vadovybė, GMU kolegijos re
gionų koordinatoriai, medienos pirkėjų
bei perdirbėjų asociacijų atstovai.
Susitikimo pradžioje generalinis
miškų urėdas B. Sakalauskas pažymėjo,
jog lyginant su praėjusių metų tuo pa
čiu laikotarpiu miškų urėdijos gavo tik
pusę pajamų. Pernai patvirtintos Pre
kybos apvaliąja mediena taisyklės kri
zės laikotarpiu veikia ne taip efektyviai,
kaip norėtųsi.
Generalinio miškų urėdo pava
duotojas G. Visalga pristatė ir pako
mentavo prekybos apvaliąja mediena
sausio mėn. rezultatus, apžvelgė miškų
urėdijų regionų koordinatorių, medie
nos perdirbėjų ir gamintojų asociacijų
pateiktus siūlymus Prekybos apvaliąja
mediena taisyklėms tobulinti. Išanali
zavus siūlymus, galima daryti išvadą,
kad vienas iš būdų pagyvinti prekybą
yra kainų tikslinimas, antras – ketvir
tiniai konkursai, trečias – aukcionų
organizavimas, ketvirtas – apvaliosios
medienos pardavimas šalių susitarimu.
G. Visalga pakomentavo šių pasiūlymų
galimybes, atsižvelgiant į Prekybos ap
valiąja mediena taisyklių nuostatas.
Medienos prekybos asociacijos di
rektoriaus R. Ašmono nuomone, įmo
nės, dalyvaudamos pusmetiniuose par
davimuose ir pardavimuose pagal ilga
laikes sutartis, teikė realias apvaliosios
medienos kainas. Pasirašydami sutartis
medienos pirkėjai prisiėmė įsipareigo
jimus mokėti netesybas. Asociacijos
nuomone, sutartys gali būti nutraukia
mos, tačiau sutarties šalys, neįvykdžiu
sios įsipareigojimų, privalo sumokėti
10 proc. baudą nuo neįvykdyto sando
rio vertės (Prekybos apvaliąja mediena
taisyklių 54 punktas). AB „Grigiškės“
generalinis direktorius G. Pangonis
pageidavo, esant tokiai ekonominei si
tuacijai, operatyviau reaguoti į rinkos
pokyčius. Miškų departamento miškų
ūkio plėtros skyriaus vedėjas D. Du
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dutis pasiūlė apvaliąją medieną parda
vinėti aukcionuose, vadovaujantis tai
syklių 20-37 punktais.
Miškų urėdų gamybinio susirinki
mo valdybos pirmininkas F. Bakys pa
žymėjo, kad dabar reikalinga lanksti
prekybos sistema. Pasiūlė išnagrinėti
galimybę nutraukti esamas sutartis dėl
susidariusių Force majeure (nenugali
mos jėgos) sąlygų.
Pasitarime nutarta prekybą apva
liąja mediena vykdyti, vadovaujantis
galiojančiomis Prekybos apvaliąja me
diena taisyklėmis, o pasiūlymus dėl jų
tobulinimo pateikti iki 2009 m. vasario
27 d. bei išnagrinėti galimybę sustab
dyti sutarčių vykdymą, susidarius iš
imtiniems atvejams dėl objektyvių nuo
Sutarties šalių nepriklausomų ir Sutar
ties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti
aplinkybių.
Pagalba privačiam sektoriui
Generalinės miškų urėdijos kolegi
jos koordinatorių regionuose ir miškų
urėdų gamybinio susirinkimo valdy
bos išplėstiniame posėdyje taip pat ap
tartas laiškas, kurį Aplinkos ministrui
Gediminui Kazlauskui ir Generaliniam
miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui
pateikė Privačių miškų savininkų aso
ciacija (PMSA). Jame teigiama, jog „is
toriškai susiklostė, kad grąžinus nuosa
vybę, susiformavo ūkiniu požiūriu la
bai mažos miškų valdos: vidutinė valda
nesiekia nė 4 ha. Todėl susidarė tokia

padėtis, kad dalyje stambesnių valdų
ūkininkaujama labai intensyviai, o ki
tose neūkininkaujama visai. Priežastys
labai paprastos – savininkai dažniau
siai gyvena toli nuo savo valdos, o dėl
mažo valdos dydžio ir generuojamų
pajamų nemato reikalo ūkininkauti sa
vo miške.
Šiuo metu sukurta stipri konsulta
vimo ir kontrolės struktūra – Regioni
nių aplinkos apsaugos departamentų
miškų kontroles skyriai. Jie teikia visa
pusišką miško savininkų konsultavimą
miškininkystės ir teisiniais klausimais,
kontroliuoja savininkų veiklą. (...) Da
bar mums trūksta kvalifikuoto, patiki
mo partnerio. Partnerio, kuris galėtų
nupirkti ir nukirsti brandaus miško
biržes, atlikti miško ugdymo darbus,
pasodinti naują mišką, prižiūrėti val
dos būklę.
Siūlomos kurti privačių miškų gi
rininkijos niekaip nepagerins susida
riusios padėties. Visų pirma ši sistema
kainuos didžiulius pinigus ir turės būti
finansuojama iš valstybės biudžeto. (...)
Antra, privačios girininkijos bus nu
tolusios nuo miško savininkų, sunkiai
prieinamos. Trečia, sunkiai įsivaizduo
jama privačios girininkijos veiklos sfe
ra, darbas ir apimtys.
Geriausiai problemas padėtų iš
spręsti privačių miško savininkų ir
valstybinių miškų urėdijų bendradar
biavimas, o ne naujų struktūrų kūri
mas. Miškų urėdijos turėtų pasiūlyti

paslaugų paketą smulkiesiems miško
savininkams – pradedant miško atkū
rimu, baigiant medienos realizavimu,
pasinaudojant urėdijų prekybine sis
tema. Šiuo atveju laimėtų abi pusės.
Savininkai turėtų patikimą, paprastą
alternatyvą miško priežiūrai. Urėdijos
taip pat laimėtų – papildomos apimtys
ir pajamos leistų plėsti bazę, investuoti
į naujas technologijas ir personalo mo
kymą.“
Susirinkusiųjų nuomone, nors ne
mažai paslaugų miškų urėdijos miško
savininkams teikia nemokamai, tačiau
toks PMSA pasiūlymas priimtinas. Da
bar miškų urėdijos savo lėšomis orga
nizuoja miško savininkų mokymo kur
sus ir konsultavimą, visų nuosavybės
formų miškuose tiesia ir prižiūri miško
kelius, gesina miškų gaisrus, organi
zuoja priešgaisrinę apsaugą.
Tokią nuomonę susitikime su miš
kininkų bendruomene Trakuose išreiš
kė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas J. Šimėnas, apie tai disku
tuota su Aplinkos ministru G. Kazlaus
ku susitikime su Alytaus regiono miškų
urėdais bei savivaldybių atstovais.
Kaip sakė Jurbarko miškų urėdas
F. Bakys, tai bene vienintelis būdas pa
dėti privačių miškų savininkams atku
riant miškus, nes dabartinė padėtis šio
se valdose – didžiulė Lietuvos nelaimė.
Tik apie ją kažkodėl mažai arba visai
nekalbama.
„MG“ inf.

aktualijos
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Šalinami neteisėti statiniai
7-8 d.) išmontuota. Spėjama, kad šių
statinių išardymo darbus organizavo
patys šeimininkai. Jie tikriausiai įverti
no tą aplinkybę, kad patiems likviduo
ti nelegaliai pastatytus objektus pigiau,
nei atlyginti valstybei išlaidas už tokių
veiksmų vykdymą.
Aplinkos ministras Gediminas Kaz
lauskas išreiškė pasitenkinimą, kad šei
mininkai suprato klydę ir patys ištaisė
savo klaidas. „Šiuo pavyzdžiu turėtų
pasekti ir kiti gyventojai ar įmonės,
kurie neleistinoje vietoje pastatė tvo
ras ar kitus statinius, pastatus, kurių
statybos buvo vykdomos be reikiamų
dokumentų ar kitaip pažeidžiant ga
liojančias tvarkas ir reglamentus. Ne
teisėtoms statyboms nuolaidų nebus.

Tokie statiniai bus nugriauti, o pa
žeidėjai nubausti įstatymų nustatyta
tvarka,“ – sakė aplinkos ministras.
AM inf.

Laurų gyvenvietę saugojusių neteisėtų objektų
vietoje – sutvarkyta aplinka
Nemenčinės miškų urėdijos archyvo nuotrauk a

Pasirodė pirmieji Aplinkos ministeri
jos kovos su nelegaliomis statybomis
rezultatai. Vasario 6 d., vykdant aplin
kos ministro pavedimą, buvo nutempti
du nelegaliai Kuršių nerijoje stovėję va
gonėliai, vienas iš kurių priklausė vers
lininkui R. Zujevui. Taip buvo baigta
ne vienerius metus trukusi savavališkai
pastatytų vagonėlių istorija Kuršių ne
rijoje.
Tai, matyt, privertė susirūpinti sa
vavališkų statinių savininkus. Generali
nė miškų urėdija Aplinkos ministerijai
pranešė, kad didelį rezonansą visuome
nėje bei žiniasklaidoje sukėlusi Laurų
gyvenvietėje (Nemenčinės miškų urė
dija) neteisėtai pastatyta tvora ir sargo
namelis po vieno savaitgalio (vasario

Biokurui tinkančių

miško kirtimo atliekų išteklių įvertinimas

Lietuva turi labai ribotus vietinio iškas
tinio kuro šaltinius, todėl didžiąją dalį
jo įsiveža iš užsienio: Rusijos, Kazach
stano, Ukrainos ir Lenkijos. Energetinė
sistema, kurios dalį sudaro vietinį ku
rą naudojančios energetikos įmonės,
lankstesnė ir patikimesnė, ne tokia jaut
ri trikdžiams, kurių priežastis gali būti
įvairios krizinės situacijos: staigūs kuro
kainų pokyčiai, iškastinio kuro tiekimo
pertrūkiai.
Augalinės biomasės, o kartu ir miš
ko kirtimų atliekų naudojimas energe
tinėms reikmėms, lyginant su iškastiniu
kuru, turi nemažai privalumų – mažė
ja priklausomybė nuo importuojamų
energijos šaltinių, sukuriamos papildo
mos darbo vietos, biomasė yra neutrali
CO2 emisijų požiūriu. Pagrindinis bio
masės, kaip biokuro, trūkumas – bran
gios ruošos technologijos ir riboti bio
masės plotai.
Iki šiol mažai išnaudotais biomasės
resursais laikomos miško kirtimo atlie
kos – medžio kelmo antžeminė dalis;
susmulkinta pjūvių mediena; viršūnės;
šakos, išskyrus likvidines šakas; smulkių
medžių, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje
yra 5 cm ir mažesnis, stiebai; nuopjovos,
atsirandančios pjaustant medžių stie
bus, ir padarinių sortimentų užlaidos.
Jų naudojimas kiekvienais metais vis di
dėja, tačiau išlieka klausimai: koks kir
timo atliekų potencialas, kiek jų galima

Miško kirtimo atliekų ruoša biokurui

paimti iš miško, nepažeidžiant gamto
sauginių ir technologinių reikalavimų?
Nors į šiuos klausimus bandyta atsakyti
ne kartą, bet mes pabandysime pateik
ti savo skaičiavimus. Duomenys apie
potencialius miško kirtimo atliekų kie
kius buvo renkami dviem būdais. Pir
miausia surinkti duomenys apie 2006
m. kiekvienoje miškų urėdijoje pagrin
diniais ir tarpiniais kirtimais gautus
medienos kiekius, apie rąstų sortimen
tavimą bei apie kirtimo metu gautus

1 pav. Potencialūs teoriniai (1084 tūkst. m3) ir miškų urėdijų (850 tūkst. m3)
pateikti kirtimo atliekų kiekiai pagal apskritis, tūkst. m3
Klaipėdos
Utenos
Tauragės
Alytaus
Marijampolės

miškininkystė

Telšių
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Šiaulių
Panevėžio
Vilniaus
Kauno
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kirtimo atliekų ir nelikvidinių šakų
kiekius. Taip pat buvo sukurtas miško
kirtimo atliekų skaičiavimo algoritmas
ir paskaičiuoti teoriniai potencialūs
miško kirtimo atliekų kiekiai kiekvie
noje miškų urėdijoje.
Miškų urėdijų pateiktais 2006 m.
duomenis, valstybiniuose miškuose kas
met galima gauti 850, 4 tūkst. m3 miško
kirtimo atliekų (1 pav.). Panašius duo
menis pateikia ir Valstybinė miškotvar
kos tarnyba. Didžiausi kirtimo atliekų
kiekiai sukaupti Kauno (150,6 tūkst. m3)
ir Vilniaus (137,9 tūkst. m3) apskrityse.
Čia dominuoja III ir IV grupės miškai
ir kertama nemažai minkštųjų lapuočių,
todėl susidaro nemaži potencialių kirti
mo atliekų kiekiai (1 pav.).
Paskaičiavus teoriškai, potencialias
miško kirtimo atliekas, valstybiniuose
miškuose jų būtų 1084 tūkst. m3 arba
1,27 karto daugiau už miškų urėdijų pa
teiktus 2006 m. duomenis. Taip yra dėl
nepakankamo duomenų ir matemati
nių modelių, naudojamų medžių rūšių
biomasės išteklių skaičiavimui, tikslu
mo. Mes įvertinome tik valstybiniuose
miškuose susidarančių potencialių miš

Vaclovo Trepėnaičio nuotraukos

Biokurui išvežti reikia gerų miško kelių

Utenos
Tauragės
Alytaus
Marijampolės
Telšių
Šiaulių
Panevėžio
Vilniaus
Kauno

2 pav. Teoriniai ir kirtimo atliekų kiekiai (490 tūkst. m3),
įvertinus augimo sąlygas pagal apskritis, tūkst. m3

skričių miškuose. Juose dominuoja L
hidrotopų augavietės, kurios sudaro apie
70 proc. visų medynų ploto. Mažiausiai
prarandama Utenos (22,56 proc.) ir Vil
niaus (32,56 proc.) apskrityse, kur vy
rauja N hidrotopo augavietės.
Šie paskaičiuoti miško kirtimo at
liekų nuostoliai dėl augimo sąlygų nėra
pastovūs. Jie priklauso nuo konkrečių
metų meteorologinių sąlygų. Jei metai
bus drėgni, valksmų stiprinimui bus su
naudota daugiau atliekų, o jei keli metai
iš eilės bus sausi, miško kirtimo atliekų
kiekis, tinkantis kurui, padidės. Atliekų
kiekis priklausys ir nuo tais metais at
liekamų kirtimų vietos. Be to, kasmet
keičiasi kirtimų apimtys. Prognozuoja
ma, kad jos didės: 2001-2010 m. – 6,3
mln. m3 , 2011-2020 m. – 7,5 mln. m3
ir 2021- 2030 m. – 8,3 mln. m3, todėl
kirtimo atliekų taip pat daugės. Atlie
kų kiekis priklausys ir nuo tais metais
kertamų medynų rūšinės sudėties. Jeigu
bus kertama daugiau minkštųjų lapuo
čių, tai kirtimo atliekų bus daugiau, ne
gu kertant pušynus ar kietųjų lapuočių
medynus.
Potencialios miško kirtimo atliekos
gali sumažėti ne tik dėl augimo sąlygų,
bet ir dėl technologinių procesų. Lietu
voje rąstų miške niekas nežievina, žievė
kartu su padarinių sortimentų užlaido
mis „išvažiuoja“ kartu su padarine me
diena, dažniausiai rąstais. Jie nužievi
nami ir supjaustomi lentpjūvėse, o at
liekos sudeginamos savose katilinėse.
Žievės tūrio susidaro nemažai (8–14
proc.), todėl miške realiai paimamų
kirtimo atliekų kiekis labai sumažėja.
Naujame LST CEN/TS 14588 stan
darte kirtimo atliekos apibrėžiamos kaip
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ko kirtimo atliekų kiekius. Atsižvelgiant
į tai, kad valstybiniai miškai užima apie
pusę visos respublikos miškų ploto, ga
lime daryti prielaidą, kad Lietuvos miš
kuose yra sukaupta apie 1,7- 2,2 mln. m3
potencialių miško kirtimo atliekų (su
kelmais).
Miško kirtimo atliekų naudojimą
medienos kurui kai kuriose miško auga
vietėse riboja tai, kad iš dalies augavie
čių negalima išvežti atliekų, o drėgnes
nėse augavietėse jos reikalingos valks
moms tvirtinti. Tikslių duomenų apie
atliekų kiekius, reikalingus valksmoms
stiprinti, nėra, todėl, remiantis atliktais
panašiais darbais ir rekomendacijomis
(V. Mikšys, 2006, A.Tebėra, 2005), miš
ko kirtimo atliekų skaičiavimuose nau
dojome tokias reikšmes: Nae, Ša, Šae, La
bei U ir P hidrotopų augavietėse kirti
mo atliekos neimamos, likusiose Š ir N
hidrotopų augavietėse medienos kurui
panaudojama 90 proc. kirtimo atliekų
(valksmų stiprinimas nereikalingas); L
(išskyrus La) ir Pn hidrotopų augavie
tėse medienos kurui panaudojama 50
proc. kirtimo atliekų.
Pagal nurodytus principus buvo at
liktas kirtimo atliekų skaičiavimas (re
zultatai pateikti 2 pav.).
Didžiausi kirtimo atliekų nuostoliai
dėl augimo sąlygų susidaro Panevėžio
(54,11 proc.) ir Telšių (50,38 proc.) ap
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„medienos biomasės dalis: atliekos, gau
tos kertant medžius, ir apima medžių
viršūnes su šakomis“, o žievė ir užlaidos
priskiriamos prie pramoninių medienos
atliekų – medienos biomasės atliekos,
susidarančios apdirbant medieną, taip
pat popieriaus ir celiuliozės pramonėje
(žievė, kamštienos atliekos, nuopjovos,
lentkraščiai ir t.t.)“.
Panaši situacija yra su kelmais, kurių
antžeminė dalis priskiriama prie poten
cialių miško kirtimo atliekų, tačiau rea
liai Lietuvoje jų niekas nerauna miške,
taip dar labiau sumažėja realiai paima
mų kirtimo atliekų kiekis.
Norint apskaičiuoti, kiek sumažėja
potencialių miško kirtimo atliekų dėl
augimo sąlygų, dėl technologinių pro
cesų (visų kirtimo atliekų surinkti ne
įmanoma), dėl žievės bei kelmų medie
nos praradimo, reikia atlikti platesnius
realiai paimamų miško kirtimo atliekų
kiekio tyrimus. Visa tai įvertinus, realiai
paimti miško kirtimo atliekų kiekiai tu
rėtų būti žymiai mažesni už potencialius
kiekius.
Generalinės miškų urėdijos duome
nimis, 2006 m. miškų urėdijos pardavė
73,6 tūkst. m3 miško kirtimo atliekų,
2007 m. – 58,3 tūkst. m3 , 2008 m. – 71,6
tūkst. m3. Šiemet prognozuojama par
duoti 101 tūkst. m3. Viena iš pagrindinių
priežasčių, dėl kurių nepanaudojami li
kę kirtimo atliekų ištekliai, – jų ruošos
kaštai yra didesni nei produkcijos kaina.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kir
timo atliekų resursų tikrai yra, tik juos
reikia išmintingai paimti bei naudoti.
Dr. Marius Aleinikovas
Lietuvos miškų instituto
direktoriaus pavaduotojas mokslui

Pas kolegas Slovakijoje
Pasibaigus Generalinės miškų urėdijos
organizuotai valstybinių miško mede
lynų apžiūrai, nustatyta, kurie medely
nai geriausiai atitinka medelynų mo
dernizavimo programos reikalavimus.
Dešimties miškų urėdijų, kurių mede
lynai įvertinti geriausiai, darbuotojai,
dalyvaujantys šios programos įgyven
dinime, apdovanoti pažintine dalykine
kelione į Slovakiją. Kartu su jais šioje
kelionėje teko dalyvauti ir man.
Miškai Slovakijoje užima 41 proc.
teritorijos, jų bendras plotas – 1,932
mln. ha, iš kurių 0,707 mln. ha (36
proc.) sudaro valstybinės, 0,226 mln.
ha (12 proc.) privačios nuosavybės
miškai, likusieji – bendruomenių, savi
valdybių ir bažnyčių miškai.
Miško dauginamosios medžiagos
ruoša, perdirbimu, sandėliavimu, au
ginimu ir prekyba šioje šalyje gali už
siimti juridiniai ir fiziniai asmenys,
užsiregistravę Miško dauginamosios
medžiagos kontrolės centre ir turintys
sertifikatą. Profesinės kompetencijos
sertifikatai išduodami tik fiziniams as
menims. Juridiniai arba fiziniai asme
nys gali būti registruojami tuomet, kai
samdo šiuos sertifikatus turinčius dar

buotojus. Reikalavimai sertifikatui gau
ti tokie: miškininkystės, agronominis
arba biologinis išsilavinimas, išlaikyti
specialūs egzaminai ir dalyvavimas pe
riodiškai rengiamuose papildomuose
kursuose. Praėjusių metų gale Slovaki
joje buvo įregistruoti 289 privatūs, 142
juridiniai ir 44 privatūs asmenys, sam
dantys licencijuotus specialistus. Serti
fikatas gali būti panaikintas, nustačius
teisės aktų pažeidimus. Pirmosios rim
tos sankcijos dėl miško dauginamosios
medžiagos kilmės reikalavimų pažeidi
mų Slovakijoje pritaikytos 1951 m., kai
buvo sudeginta 6 t paprastosios pušies
kankorėžių, nustačius, kad Giraltovie
ce jie surinkti nuo paskirų 3-4 m aukš
čio pušų.
Mūsų delegacija lankėsi Valstybinė
je Semenoles Liptovsky Hradok selek
cijos ir sėklininkystės įmonėje. Pagrin
dinės jos darbo kryptys – sėklinės ba
zės priežiūra, sėklų ruoša ir laikymas,
sodmenų auginimas medelynuose ir
miško medžių genetinės medžiagos iš
saugojimas genų banke. Administraci
ja įsikūrusi Liptovsky Hradok mieste
lyje, čia pastatyta aižykla, genų bankas
ir sėklų saugyklos – šaldytuvai. Įmonės
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padaliniai – 13 medelynų visoje Slova
kijoje, kurių bendras plotas – 317 ha
(57 proc. visų šalies miško medelynų
ploto). 2008 m. juose išauginta 27 mln.
lapuočių ir 50 mln. spygliuočių bei 3
mln. konteinerinių sodmenų.
Įmonė įkurta 1921 m., kai nuspręs
ta statyti pirmąją aižyklą. Iki tol kan
korėžiai geležinkeliu būdavo gabenami
aižyti į Čekiją, o iš ten sėklos vežamos
atgal į Slovakiją. Liptovsky Hradok ai
žykla pradėjo veikti 1923 m. Susidūrus
su problema – darbų sezoniškumu, jau
1924 m. įsteigtas 1 ha daigynas, pradėta
supirkinėti grybus, miško uogas, vais
tinius augalus. Derliaus metais būdavo
superkama po 5-6 t grybų per dieną, o
aviečių sultys, mėlynių ir kitokios uo
gienės buvo žinomos visoje Slovakijoje.
Ši veikla vystyta iki 1951 m. lapkričio,
kai aižyklą nuniokojo gaisras. Po 4 mė
nesių nuo pakartotinio gaisro aižykla
nukentėjo dar stipriau. Liko neišaižyta
daug kankorėžių, kurie buvo perdir
bami iki 1956 m. Per tokį ilgą laiką la
bai nukentėjo sėklų kokybė. Tuo metu
padidėjo sėklų poreikis: nuo 1948 m.
pradėta atkurti karo nualintus miškus
ir veisti naujus, labai tankius želdinius.
Tačiau septintajame dešimtmetyje pra
sidėjo sėklų poreikio mažėjimas, kai
medelynų plotus padidinus iki 20 ha ir
pradėjus diegti bei įsisavinus pažangias
sodmenų išauginimo technologijas, iš
to paties sėklų kiekio buvo išauginama
daugiau sodmenų. Ir vėl grįžta prie pa
pildomų darbų: pašarų arkliams ir miš
ko žvėrims ruošimo. Pastaraisiais me
tais pagaminama apie 25 vagonus pa
šarų, kuriems, be specialiai perkamos
žaliavos, sunaudojamos ir sėklų ruošos
atliekos. Iš vytelių, šiaudų ir išaižytų
kankorėžių kasmet nupinama ir par
duodama nuo 10 iki 150 tūkst. vainikų.
Daugiausia į Vokietiją parduodami iš
aižyti kankorėžiai, specialiai surinktos
samanos, šakos, paparčiai bei spygliai.
Tačiau pagrindinė aižyklos veikla –
spygliuočių kankorėžių aižymas. Didė
ja ir lapuočių sėklų ruoša – gero bukų
derliaus metais pasiekia beveik pusę

Tatrų kalnų papėdėje įrengtas
valstybinis miško medelynas

Originalus informacinis stendas – rodyklė

2004 m. rudens audros padariniai
Tatrų nacionaliniame parke

gamybos apimčių. Įmonėje Semeno
les Liptovsky Hradok perdirbama pa
čios įmonės paruošta ir iš sertifikuotų
ruošėjų supirkta sėklinė medžiaga, tei
kiamos mokamos kankorėžių aižymo,
sultingų vaisių perdirbimo ir sėklų lai
kymo šaldytuvuose, priešsėjinio sėklų
apdorojimo paslaugos.
1993 m. nupirkta ir įdiegta BCC
visa kankorėžių aižymo, sėklų nuspar
ninimo, valymo (įskaitant negyvų sėk
lų atskyrimo Prevac prietaisą) ir iš
džiovinimo linija. Kadangi Slovakijoje
sodmenys auginami ir konteineriuo
se, svarbu pasiekti kuo didesnį sėklų
daigumą. Todėl aktualu išvalyti ne tik
tuščias, bet ir negyvas sėklas, kurių me
chaniškai atskirti nei orapūtėmis, nei
gravitacinėmis sėklų valymo mašino
mis neįmanoma. Tai galima padaryti
tik naudojant Prevac prietaisą, kurio
Lietuvoje neturime.
Apžiūrėjome mechanizuotą gilių
apdorojimo liniją. Gilės išplukdymui
pilamos į metalinio tinklo konteine
rius, kurie nardinami į vandens vonias,
po to mechanizuotai iškeliami. Po iš
plukdymo gilėms taikoma termoterapi
ja prieš grybą Ciboria batschiana. Gilės
2-3 val. mirkomos +410 C temperatūros
vandenyje. Kadangi temperatūra turi
būti labai tiksli, nes žemesnėje užkratas
nežūva, o aukštesnė pavojinga gilėms,
naudojamos specialios vandens vonios
su keliais termodavikliais. Gilių pavir
šiui padžiovinti naudojami metaliniai
konteineriai su tinkliniais dugnais, ku
rių apačioje pučiamas oras. Prieš laiky
mą gilės beicuojamos.
Šioje saugykloje per žiemą laikomų
gilių drėgnumas palaikomas nuo 38
proc. iki 45 proc. (nukritus drėgnumui
iki 36 proc., jos žūva). Gilės laikomos
-30C temperatūroje. Prie tokios tem
peratūros gilėse maksimaliai sulėtina
mi gyvybiniai procesai. Esant dideliam
sėklų drėgnumui, net ir minusinėje
temperatūroje jie vyksta gana intensy
viai. Per dvi savaites gilės gali sunaudoti
visas deguonies atsargas. Todėl būtina
pasirūpinti, kad iš gilių talpų pasišalin
tų susikaupęs perteklinis anglies dvide
ginis ir patektų deguonies. Šaldytuve
gilės laikomos plastmasinėse statinai
tėse. Jų viduryje įstatomas apie 10 cm
skersmens ilgesnis už statinaitės aukštį
perforuotas vamzdis, užtikrinantis du
jų apytaką (CO2/O2). Statinaitės apri

šamos polietilenu, per kurį iškišamas
įstatytojo vamzdžio galas.
Gilės laikymui gali būti maišomos
su įvairiu substratu. Tam tinka smėlis
ar persijotas žvyras (jų trūkumas – di
delis svoris), durpės pasižymi antisep
tinėmis savybėmis (iš jų sunkiau išsi
joti giles), medžio (ypač spygliuočių)
pjuvenos, perlitas. Slovakijoje prakti
kuojama giles laikyti 1-2 žiemas plast
masinėse statinaitėse be substrato. Il
giau negu per žiemą laikomoms gilėms
būtina taikyti termoterapiją, papildo
mai beicuoti. Slovakijoje ši technologi
ja taip ištobulinta, kad 2 žiemas laiko
mų gilių daigumas nukrenta tik apie 20
proc. Vis tik daugiau kaip 1/3 surinktų
gilių sėjama iš rudens.
Buko sėklos šaldytuvuose minus
o
7 C temperatūroje išlaikomos 5, maksi
maliai – 7 metus. Mažalapės liepos sėk
los laikomos plius 3oC temperatūroje 2,
maksimaliai – 3 metus.
Artimiausias ir vienas didžiausių
Slovakijos valstybinis medelynas įkur
tas Jochy gyvenvietėje už 14 km nuo
Liptovsky Hradok. Medelynas įkurtas
1983 m. ir buvo moderniausias Slova
kijoje. Užmojų būta didelių – aukšti,
erdvūs administraciniai ir gamybiniai
pastatai, didžiulis sodmenų šaldytuvas.
Medelynas įsikūręs 830 m virš jūros ly
gio, jo plotas – 36 ha (20 ha – produ
kuojantis). Pastatyti 2 stikliniai, žiemą
šildomi šiltnamiai šaknydinimui bei
dekoratyvinių sodmenų auginimui ir
6 polietileniniai šiltnamiai konteine
riniams sodmenims auginti. Medely
ne dirba direktorius, 2 pavaduotojai ir
7 darbuotojai. Sezoniniams darbams
samdoma papildomai. Didžiuliuose
sodmenų šaldytuvuose žiemą sandė
liuojami kalėdiniai medeliai.
Apsilankėme Hladomer medelyne,
daugiausiai produkcijos realizuojan
čiame Valstybinei Topolčanky miškų
įmonei. Šioje įmonėje, kurios plotas –
Dekoratyvinių augalų dauginimas gyvašakėmis
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Topolčanky dekoratyvinių augalų medelynas

92 621 ha, (miškų 32 429 ha, iš jų vals
tybinių – 25 300 ha), kasmet atkuriama
apie 200 ha miškų. Sodmenis šiai įmo
nei dar neseniai augino 12 medelynų, o
dabar – tik Hladomer medelynas. Pas
tarojo plotas – 18 ha, iš jų 12,5 ha –pro
dukuojantis. Pastatyti 6 šiltnamiai po
35 m2. Metinė produkcija – 1,5-2 mln.
sodmenų, iš kurių 0,5 mln. – kontei
neriniai. Atkuriant mišką 1 ha sodina
ma 5-6 tūkst. sodmenų su atvira arba
8-10 tūkst. – su uždara šaknų sistema.
Nors į 1 ha su uždara šaknų sistema
sodmenų pasodinama daugiau, slova
kų teigimu, ekonomiškai tai apsimoka
dėl trumpesnės sodmenų auginimo
trukmės, nes sėjinukai yra vienmečiai
arba dvimečiai. Kadangi vietovė kal
nuota, net ir vienos miško įmonės reik
mėms naudojami sodmenys patenka į
5 kilmės rajonus pagal aukštį. Slovaki
joje vertikaliam perkėlimui nustatytos
8 aukščio zonos (kas 200 metrų). Jei
patikrinimo metu medelynų darbuo
tojai negali tinkamai įrodyti sodme
nų kilmės, tokios siuntos naikinamos.
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Tatrų kalnuose pastatyta Oravos pilis
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Griežtai sekant siuntų kilmę, bet dar
neišsprendus iki galo sodmenų etike
tavimo klausimų, naudojama originali
priemonė – skirtingų siuntų sodmenys
išrovus surišami skirtingų spalvų špa
gatu.
Sodmenims auginti naudojama 7
eilučių (Lietuvoje priimta 5 eilučių)
technologija. Dažniausiai, kaip ir Lie
tuvoje, naudojama „Egedal“ technika.
Topolčanky miškų įmonėje me
džioklės tradicijos siekia XVII a. Ap
žiūrėjome puikius medžioklės rūmus,
kurie įkurti Habsburgų dinastijos pa
statytuose rūmuose. Čia surinkta puiki
trofėjų kolekcija, teikiamos medžioto
jų apgyvendinimo paslaugos, ruošiami
aukščiausio lygio priėmimai, specialiai
gaminami žvėrienos patiekalai. Rū
mus supa 30 ha parkas. Šalia pastaty
tas vienintelis žvėrienos cechas Slova
kijoje, kuriame per metus apdorojama
apie 140 t mėsos. Žvėriena fasuojama
į vakuumines polietilenines pakuotes,
sandėliuojama šaldikliuose -30oC tem
peratūroje. Įmonė turi leidimą tiekti

žvėrieną į kitas Europos Sąjungos šalis.
Mėsos galiojimo terminas – 2-eji me
tai. Ekonominė krizė atsiliepė ir žvėrie
nos paklausai, tad planuojama apdirbti
apie 20 t mėsos mažiau.
Apsilankėme ir Topolčanky stumb
ryne. Visi stumbrai įrašyti į tarptautinę
kilmės knygą, kurioje užregistruojamas
jų tarptautinis numeris ir vardas. Slo
vakijos stumbrai turi vardus, praside
dančius raidėmis SI. Lietuvoje, Pašilės
stumbryne gyvenančiųjų vardai prasi
deda raidėmis GI. Šiuo metu pasauly
je priskaičiuojama apie 3 500 stumbrų.
Šiuolaikinė banda yra valdoma kaip
dvi atskiros linijos, atstovaujančios
skirtingų porūšių stumbrams. Lietuvos
ir Slovakijos stumbrai yra skirtingų li
nijų atstovai. Slovakijos stumbrai – tai
Belovežo girios palikuonys. Kita lini
ja, kurios atstovai gyvena ir Lietuvoje,
kilusi iš Vakarų Kaukazo ir Prioksko –
Terasinės draustinio Rusijoje. Trečiojo
porūšio – Vengrų (Karpatų) stumbrai
išnyko, nepalikdami nė vieno palikuo
nio.
Slovakijoje į laisvę išleista 5 stumbrų
grupė. Lietuvoje laisvėje gyvena apie 50
stumbrų. Nuo 1997 m. Slovakijoje or
ganizuojamos komercinės medžioklės;
jau sumedžiota 12 stumbrų. Licencija
kainuoja 12 tūkst. eurų, medžiotojui
atitenka trofėjai ir oda. Mėsa keliauja į
žvėrienos cechą. Paskutinis sumedžio
tas stumbras buvo stambiausias – svėrė
net 1 200 kg.
Paskutiniąją viešnagės Slovakijo
je dieną buvo suorganizuota trumpa
išvyką į kalnus. Tatrų nacionaliniame
parke pamatėme 2004 m. lapkričio 19
d. vėtros padarinius, kai per 5 valandas
buvo suniokota 330 tūkst. ha miškų.
Vėjo greitis siekė 200 km/val. Suga
dinta 5,4 mln. m3 medienos. Palygini
mui, 2003 m. Slovakijoje iš viso iškirsta
6,652 mln. m3. Slovakijos miškininkai
susidūrė su didele problema – kaip ge
riau atkurti vėtros nusiaubtus miškus.
Kelionės programa buvo įvairi, to
kios išvykos praplečia specialistų aki
ratį. Kai ko pasimokėme, bet bendras
įspūdis susidarė toks, kad mūsų urė
dijų medelynuose šeimininkaujama
atsakingiau ir pažangiau, išauginami
kokybiškesni sodmenys, racionaliau iš
naudojami pajėgumai.
Jūratė Laukineitienė
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Kad šaltose saugyklose
sėkmingiau išsaugotume miško sodmenis.
Patarimai
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Laikymo tara
Vandens garavimo šaltiniai šaldytuve.
Vandens garavimo šaltinis šaldymo pa
talpoje yra saugomi augalai, kadangi jie
gali turėti 40-95 proc. vandens. Be van
dens pačiuose augaluose, daug jo būna
ant augalų paviršiaus ir žemėse, kurios
neišvengiamai lydi augalus. Todėl auga
lus reikia supakuoti į drėgmės garavimą
sulaikančią tarą.
Plastikinių ir popierinių maišų
savybės. Supakuotų į garavimą su
laikančias medžiagas augalų vandens
nuostoliai nesiekia 1 proc. Pakuoti ga
lima į polietileninius maišus arba į 3-jų
sluoksnių popierinius, kurių vidinis
sluoksnis impregnuotas. 3-jų sluoksnių
popieriniai maišai geresni, nes oro tar
pai užtikrina geresnę šiluminę izolia
ciją. Juose temperatūra pastovesnė nei
polietileniniuose.
Norint augalus kuo ilgiau išlaiky
ti, maišų negalima laikyti tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestose vietose.
Dėžės, paletės. Sodmenys su užda
ra ir atvira šaknų sistema Lenkijoje pa
talpinami į medines 1,5x2x1 m dydžio
dėžes ar specialias paletes, išklotas po
lietileno plėvele. Kad neišdžiūtų, šaknys
apipilamos drėgnomis pjuvenomis ar
durpėmis. Prieš dedant į šaldyklą, dėžės
su spygliuočių sodmenimis apvynioja
mos celofanu. Jame padaromos angelės
vėdinimuisi. Aklinai supokuoti drėgni
medeliai negali normaliai vėdintis, dėl
to pradeda pelyti.
Patogūs metaliniai padėklai. Pir
mieji metaliniai padėklai Lenkijoje
buvo 160x120 cm dydžio ir sustiprinti
vertikaliais 215 cm ilgio keturkampiais
vamzdžių profiliais. Sekančioje parti
joje tokių pat išmatavimų palečių pro
filiai jau buvo sutvirtinti dvimetriniais
apvaliais vamzdžiais, kurie, kaip parodė
praktika, yra patvaresni ir saugesni.
Tarpai tarp laikomų augalų. Šal
dymo patalpoje gerai oro cirkuliacijai
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užtikrinti tarp palečių paliekami 10-15
cm tarpai. Tokie pat tarpai paliekami
tarp sienos ir palečių eilių. Nuo lubų iki
palečių viršaus turi būti ne mažiau, kaip
70-80 cm. Paletes su augalais reikia pra
dėti statyti po šaldymo agregatais.
Paruošimas sodinimui
Atšildymas. Po medelių išėmimo iš
šaldymo patalpos, ypač jei buvo saugo
mi žemesnėje negu 0º C temperatūroje,
jie turi būti pamažu atšildomi vėsiose ir
vėdinamose patalpose. Laikant augalus
prie žemesnės temperatūros, užtrunka
jų paėmimas realizacijai, nes reikia il
gesnio laiko sodmenims atšilti. Augalų
negalima išimti iš polietileninių ir kitų
įpakavimų, kol ant šaknų ir kitų augalo
dalių yra ledo.
Medelyne darbai organizuojami
taip, kad darbuotojai turėtų laiko pre
kiniams medeliams paruošti ir jiems
patalpinti į aukštesnę temperatūrą ne
gu šaldykloje. Kitu atveju medelis, ku
ris yra ramybės būsenoje, pasodinus
pradės vegetuoti tik po kelių dienų, nu
silps, nes pajus žymų stresą dėl staigaus
aplinkos sąlygų pokyčio.
Drėgmės trūkumas. Augalai po
saugojimo šaldyklose jautriai reaguoja į
drėgmės trūkumą. Išimti dažnai reika
lauja apipurškimo vandeniu, o pasodi
nus – gausaus laistymo. Prieš sodinant,
šaldytuve laikyto medelio šaknis reko
menduojama 5-6 val. pamerkti į vande
nį. Tai ypač aktualu, sodinant vėliau, kai
būna labai šilta.
Pagalbinės patalpos
Rūšiavimo patalpa. Labai svarbu įsi
rengti tinkamo dydžio ir patogiai įreng
tas iškastų sodmenų rūšiavimo ir pa
kavimo patalpas. Jos panaudojamos ir
ankstyvą pavasarį sodmenims laikyti
iki persodinimo arba žiemą įvairiems
darbams. Didelėse halėse, net neap
šildomose, žiemą esant dideliems šal
čiams, oro temperatūra laikosi 5-10ºC
aukštesnė negu lauke.

Pagalbinė patalpa laikymui iki
rūšiavimo, atvėsinimui. Prie rūšiavi
mo patalpos patartina turėti pagalbines
patalpas. Jos turi būti apsaugotos nuo
saulės. Įrengiamas ventiliatorius, kad
naktį į vidų trauktų atvėsusį orą ir atvė
sintų laikomus augalus. Patalpos dydis
turi būti toks, kad tilptų rūšiuoti skir
tų augalų vienos savaitės poreikis. Kad
laikomi augalai neišdžiūtų, jie turi bū
ti supakuoti. Jei temperatūra patalpoje
bus žemesnė už +5ºC, joje galima auga
lus išlaikyti 1-2 savaites. Šioje patalpoje
galima atvėsinti augalus prieš ilgalaikį
saugojimą šaldytuve, sumažinant jų au
dinių temperatūrą iki + 5ºC.
Etileno dujų pavojus
Etileną (C2H4) augalai gali kaupti tam,
kad pagreitintų savo mirusių ar mirš
tančių bei infekcijos apimtų dalių ne
tekimą. Tarsi saviamputacija, jis pa
deda atsikratyti pažeistų augalo dalių:
spyglių, lapų, vaisių, žiedų. Etilenas yra
ir augalų brendimo hormonas. Mede
lynų sodinamoji medžiaga yra labai
jautri netgi nedideliam etileno kiekiui
atmosferoje. Net ir labai maža koncen
tracija, kaip 1 ppm (0,0001 proc.) gali
neigiamai atsiliepti tiek pumpurams ir
ūgliams, tiek ir augalų šaknims. Jis gali
labai suvėlinti pumpurų sprogimą arba
sukelti augalų žūtį.
Etilenas gali išsiskirti sodmenų lai
kymo metu. Šios dujos susidaro, degi
nant benziną ir dyzelinį kurą, o taip pat
ir pūvant augalinėms medžiagoms. Eti
leno susidarymo rizikai sumažinti au
galų laikymo patalpose reikėtų naudoti
tik elektra varomus mechanizmus.
Pastebėtos problemos
laik ant sodmenis
mūsų šaldyklose
Plastikinių ir popierinių maišų „bė
dos“. Maiše laikomų eglės pikirantų
spygliai gali apipelyti arba paruduoti ir
nubirti, bet pumpurai dažniausiai lieka
gyvi. Labiau nukenčia vidurinis ryšulys.

Šio reiškinio pagrindinė problema – sod
menų „nuvarginimas“ iki patalpinimo į
šaldytuvą. Kaip tai įvyksta? Šiltesniu oru
į uždarą maišą supakuoti sodmenys in
tensyviai garina drėgmę. Drėgmės laše
liai kaupiasi ant maišo sienelių ir spyg
lių. Spygliai pašunta. Sušilę augalai ne
tik išgarina drėgmę, bet ir pradeda in
tensyviai naudoti sukauptas maisto me
džiagas. Maišo viduje padidėjusi drėg
mė ir šiluma sudaro palankias sąlygas
saprofitiniams grybeliams vystytis. Jie
ima parazituoti streso alinamų medelių
audinius. Kuo šiltesnis oras, kuo ilgiau
maišuose supakuoti sodmenys nepa
tenka į šaldytuvą ir neatvėsta iki ramy
bės būsenos temperatūros, tuo labiau
medeliai nusilpsta. Labiau pažeisti au
diniai ima pūti, skiriasi nuodingos me
džiagos (etilenas), dėl to medeliai dar
labiau silpsta. Viduryje maišo medeliai
pažeidžiami intensyviau, nes ten labiau
sušyla ir sudrėksta, o patekę į šaldytuvą,
viduryje vėliau atvėsta už pakraštinius.
Šaldytuve maišo vidinė sienelė pasiden
gia ledu; kuo storesnis jo sluoksnis, tuo
daugiau iš augalų išgarinta drėgmės.
Pavasarį medeliai gali panašiai per
kaisti ir pašusti, kai išimti iš šaldytuvo
iki pasodinimo laikomi maišuose atvi
rai, t.y. nepridengti nuo tiesioginės sau
lės šviesos. Kuo ilgiau iš šaldytuvo išimti
medeliai nepasodinami, tuo labiau nu
silpsta.
Augalas audiniuose sukaupia maisto
atsargas, kurios naudojamos išauginti
naujiems ūgliams, spygliams ir lapams.
Tol, kol augalas yra ramybės būklėje, šių
medžiagų suvartojimas mažas. Bet jis
didėja, kylant oro temperatūrai. Naudo
damas atsargas augalas netenka masės.
Tas suvartojimas išskiria šilumą, kuri
vėl didina suvartojimą – taip praside
da gyvybinis procesas. Jei augalai, kurių
augimą reguliuoja temperatūra, laikomi
prie aukštesnės nei 0ºC temperatūros,
tai jie auga ir yra naudojamos maisto
atsargos. Jeigu augalas neturi galimybės
vykdyti fotosintezės, tai maisto medžia
gų atsargos neatstatomos ir nepadidėja
augalo masė.
Tą procesą galima apriboti tik že
momis temperatūromis. Prie 0ºC su
vartojimas (respiracija) yra nežymus.
Žemiau -0,25ºC jis sustoja ir nebūna
masės netekimo. Iškasti ir supakuoti
medeliai turi kuo greičiau patekti į šal
dytuvą, nes, kaip rodo praktika, saulė

tą dieną uždaryto maišo vidus aprasoja
„akimirksniu“. Maiše šutimo išvengi
mui siūlau dedamus sodmenis sustatyti
vienu sluoksniu šaknimis į dugną, kad
išgarinta drėgmė nesikauptų, maišo ne
užrišti iki patalpinimo į šaldytuvą.
Suvėluotai apsaugomos šaknys iš
kastiems sodmenims. Maišuose lai
komų sodmenų šaknys būna sausos.
Tai nutinka, jei iškasimo, rūšiavimo ir
pakavimo metu nuo šaknų nugaruoja
drėgmė ir jos padžiūna. Sodmenys turi
būti apsaugoti nuo saulės, vėjo ir šalčio,
todėl iškasti medeliai tuoj pat turi būti
laikinai apkasami žemėmis arba sude
dami į lauko konteinerius, kurie užden
giami drėgmę sulaikančia medžiaga ir
užpavėsinami.
Laikino prikasimo dirvoje pavojai.
Sodmenys, ypač spygliuočiai, trumpai
gali būti laikomi prikasti auginimo vie
toje ar glaudžiai sukrauti į krūvą šak
nimis į vidų. Šį metodą tinka naudoti
rudenį, kai didelė oro drėgmė. Dažnai
dėl įvairių aplinkybių laikymo laikas
užsitęsia ir sodmenys išdžiūsta ar žūsta
nuo karščio, nors iš pažiūros jie ir atro
do sveiki. Tik juos pasodinę į dirvą pa
matome, kad nesprogsta pumpurai arba
nudžiūna pradėję augti ūgliai.
Rudeninis laistymas. Sausą rudenį
iki iškasimo reikia intensyviai laistyti
numatytus šaldytuve laikyti sodmenis,
kad medeliai apsirūpintų drėgme. Tai
ypač svarbu spygliuočiams.
Vėlyvo pasodinimo stresas. Kuo
vėliau pavasarį, t.y. kuo labiau atšilus
orams, pasodiname šaldytuve laikytus
sodmenis, tuo didesnį stresą jie gali pa
tirti. Pavasarinės šalnos ir grybinės li
gos gali dar suaktyvinti sodmenų žūtį.
Išsaugoti pasodintus sodmenis padeda
gausus laistymas ir pavėsinimas.
Sodmenys turi kvėpuoti. Negali
ma pamiršti, kad sodmuo – gyvas or
ganizmas. Ir esant miego stadijoje jam
būtinas šviežio oro patekimas, nors ir
mažais kiekiais. Todėl oro cirkuliacijos
palaikymui žalią vešlią antžeminę dalį
turintiems augalams maiše reikėtų pa
daryti kelias skylutes ūglių zonoje.
Mintys prieš miegą
Brangus malonumas. Mūsų klimato
zonoje sodinamosios medžiagos ruoši
mas panaudojant šaldyklas yra brangus
malonumas, tačiau tai gali atsipirkti.
Dėl to reikia tinkamai išnaudoti šal

dyklų pajėgumą ir žinoti tinkamiausias
medelių rūšis, kurias geriausios būk
lės sėkmingai galima būtų išsaugoti iki
sodinimo. Niekada nedėkite į šaldymo
patalpas daugiau augalų, negu leidžia
šaldymo agregatas. Šaldanti įranga turi
išlaikyti pastovią temperatūrą ir saugo
mai sodinamąjai medžiagai nesukelti
pernelyg didelės transpiracijos. Tai pa
siekiama užtikrinus padidintą santykinę
oro drėgmę.
Taupyti pavojinga. Technologinių
procesų metu neapgalvotas taupymas
gali pridaryti daug žalos. Netaupykime
sodmenų pokuotei ir jų apsaugai nuo
pavytimo. Jei medelius „nuvarginsime“
dar iki patenkant į šaldytuvą, neapsimo
kės saugyklose juos leisgyvius laikyti per
žiemą. Pasistatėme šaldytuvą, tai turime
susitaikyti su jo eksploatacijos dideliais
kaštais ir sodmenų kokybiško paruoši
mo bei saugojimo brangumu.
Spygliuočius saugoti sudėtinga.
Saugyklose sudėtingiausia laikyti vis
žalius augalus. Kuo vešlesnė antžeminė
dalis, tuo augalas daugiau netenka van
dens ir sukauptų maisto medžiagų. Vi
sos pastangos turi būti nukreiptos joms
išsaugoti. Jei persodinsime pasilpusį la
puotį, tai jis išaugins mažesnį asimilia
cinį aparatą, mažiau garins, kol prigis ir
sustiprės. Pasodinus pasilpusį spygliuo
tį, žalioji antžeminė dalis lieka tokia, ko
kia buvo iki iškasimo. Jei ji pakankamai
negauna drėgmės ir maisto medžiagų,
medelis „iš bado“ ilgai vargsta (pasodin
ta eglutė „tupi“ 2-3 metus).
Laikymo trukmė šaldytuve. Ramy
bės būklėje augalai gali būti laikomi ilgai,
jei patalpoje su reguliuojama temperatū
ra ir drėgme jiems sudarysime optima
lias sąlygas. Taip juos galima išsaugoti
metus ar dvejus, bet ar tikslinga?
Idealus persodinimas ir stresai.
Idealiausia, kai nuo sodmenų iškasimo
iki pasodinimo praeina ne ilgiau nei vie
na para. Visą laiką medelius reikia sau
goti nuo tiesioginių saulės spindulių ir
išdžiūvimo. Augalo patirti stresai turi
kaupiamąjį poveikį per visą jo kelionę
nuo augimo vietos iki pasodinimo. To
dėl kuo labiau augalą „nuvarginame“,
tuo mažesnė tikimybė, kad jis persodin
tas vešliai augs.
Virgilijus Vasiliauskas

Miško sanitarinės apsaugos tarnybos
direktoriaus pavaduotojas
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Rekreacinės veiklos
apžiūrai pasibaigus

urėdijose
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Dėl rekreacinės
infrastruktūros
Kokios mintys kilo dėl individualių rek
reacinių projektų techninio projektavi
mo, jo kokybės? Dėl įvairių priežasčių
trūkstant pakankamos pasiūlos ir rin
koje esant tiems patiems projektuoto
jams, šie projektai suvienodėja, praran
da originalumą, tiražuojasi ir išsisėmus
kūrybingumui nukenčia. O gal čia toks
planuotojų ar organizatorių sumany
mas, idėja, kad rekreaciniai įrenginiai
turi būti vienodi. Galbūt jie turėtų net
argumentuotą paaiškinimą, kodėl taip
reikia. Truputį keista, kad daug vieno
dų darbų sutikome būtent saugomų
teritorijų miškuose, o juk saugomų te
ritorijų institucija bent ankščiau labai
akcentuodavo kultūrinį savitumą vals
tybiniuose parkuose. Jų reglamentuo
se nurodoma, kad „būtina atsižvelgti į
vietovės kraštovaizdžio ypatumus bei
tradicinės regiono architektūros savitu
mus, išlaikyti tradicinės regiono archi
tektūros pobūdį, skleisti regiono etno
grafines tradicijas, puoselėti būdingus
etnokultūros elementus, nauji statiniai
turi atitikti charakteringus regionui ar
chitektūrinius bruožus“. Dabar tokie
patys statiniai stovi ir Aukštaitijoje, ir
Dzūkijoje – ir jokio regioninio savitu
mo. Anot vieno sutikto miške turisto,
„neapsižiūrėjęs gali sumaišyti, kur esi“.
Užtat pačių miškininkų jėgomis įreng
ta, pavyzdžiui, Marimonto poilsiavietė
Zarasų miškų urėdijoje man yra daug
mielesnė ir šiltesnė už tos pačios urėdi
jos miškuose Gražutės RP iš struktūri
nių fondų įrengtas poilsiavietes, niekuo
nesiskiriančias nuo panašių, sakykim,
Utenos ar Varėnos miškuose. Todėl siū
lau miškininkams naujų planuotojų pa
ieškoti savuose rajonuose, juolab, kad
tarptautinių projektų kainos jau leidžia
paagituoti, pritraukti kūrybiškesnius
architektus. Jie čia sau rastų kūrybinę
nišą.
Įdomesnius būdingus elementus
mažose architektūros formose (žirge
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Šilutės miškų urėdijos Kintų pažintinio miško tako fragmentas

lius, saulutes, tvoreles ir t.t.) dažniau
pastebėjome girininkijų poilsiavietė
se, nepatenkančiose į parkų teritorijas.
Įdomus tradicinės regiono architektūri
niu savitumo požiūriu yra Kintų pažin
tinis takas (arch. J. Vitkuvienė (KTU),
kuris buvo suprojektuotas ir įvykdytas
Šilutės miškų urėdijos lėšomis. Šios
urėdijos rekreacinėje įrangoje yra ir ki
tų įdomiai pateiktų tautinių, istorinių
elementų, išryškinančių šio regiono is
torinį savitumą (Švėkšnos girininkijos
atokvėpio vieta).
Vis dažniau pasigirsta architektų,
praktikų ir mokslininkų nuomonių, kad
respublikos miškuose susiformavo savi
tas rekreacinės miškininkystės, mažųjų
architektūros formų paveldas, jį būtina
pripažinti, įvertinti ir puoselėti ar bent
stengtis to savitumo neprarasti.
Aš, žinoma, už struktūrinių fondų
lėšų pritraukimą, už bendradarbiavi
mą ir gerą, kūrybišką techninį projek
tavimą. Bet nenuvertinkime esamo
miškininkų įdirbio, pačių miškininkų
iniciatyvos ir kūrybiškumo, nes dažnai
geri norai ne visada reikalauja didelių
pinigų. Tik nesinorėtų, kad nukentėtų
urėdijos stilistinis „veidas“, tai, kas va
dinama mažosios architektūros formų
paveldu miškininkystėje. Jei net kvarta
linių kuoliukai urėdijose skirtingi, ko

dėl turi būti vienoda stilizuota rekrea
cinė įranga?
Miškų urėdijos labai daug padirbėjo,
įrengdamos botaninius, gamtos takus.
Atrodo, kad jų jau yra pakankamai. Ta
čiau trūksta įvairesnių pažintinių, mo
komųjų takų bei įvairesnių jų formų,
trasų dviratininkams. Ypač suvienodėję
botaniniai takai. Juose informacija pa
teikiama tarsi iš tų pačių monografijų,
enciklopedijų. Kai pervažiuoji visų 15os urėdijų pėsčiųjų takus, atrodo, kad
jie atlikti 1-2 autorių: pristatomos tos
pačios medžių grupės ar bendrijos. Ge
rai, kad skiriasi bent stendų architektū
riniu stiliumi.
Atkreiptinas dėmesys į kultūros pa
veldo miškininkystėje svarbą. Apie šį
rodiklį ataskaitose mažai kas užsimena.
O juk tai labai įdomi medžiaga pažinti
niam turizmui, reprezentuojant miški
ninkavimo istoriją. Kaip tik čia reika
linga pačių miškininkų iniciatyva. Juk
gamtos ir kultūros paveldo objektus,
dažnai padedant ST direkcijoms, jau
mokame pristatyti, o miškininkystės
paveldą atrasti ir pristatyti visuomenei
teks patiems. Kas galėtų būti kultūros
paveldu miškuose ir miškų ūkyje jau ra
šė A. Brukas („Mūsų girios“, 2007 Nr.9).
Surinktas išlikusias miškininkavimo
kultūros vertybes galima eksponuoti ne

tik „Girios aide“ ar Liaudies buities mu
ziejuje, bet ir miškų urėdijose. Minėtas
vertybes, pagal galimybę, galima prista
tyti pažintiniuose turistiniuose maršru
tuose ar specializuotuose takuose bei
trasose. Čia galėtų būti eksponuojami
išlikusių senųjų eiguvų bei girininkijų
pastatai, priešgaisriniai bokštai, daigy
nėliai, istorinę vertę turintys miško žel
diniai, meno kūriniai miško tematika.
Galėtų būti įrengiamos ir senųjų miš
ko verslų bei miškų ūkiui reikšmingos
senosios gamybinės bei technologinės
įrangos ekspozicijos, arboretumai. Ap
žiūros metu bandžiau kalbinti ne vieną
paveldu turtingo regiono urėdijos va
dovą. Vieni suprasdavo esmę, kiti – ne
labai. Kad mūsų diskusijos turi prasmę,
netrukau apsidžiaugti tos pačios apžiū
ros metu nuvykusi į Anykščių miškų

urėdiją. Čia įsitikinau, kad ši idėja jau
gimė ir po truputį realizuojama, pama
čiau tokio įsivaizduojamo tako ir trasos
apmatus.
Dėl rekreacinių teritorijų
estetiško kraštovaizdžio
formavimo
Jau miškotvarkos darbų metu buvo ga
lima įsitikinti, kokia yra kraštovaizdžio
formavimo kirtimų (KFK) praktika vals
tybiniuose miškuose. Jeigu mokslininkai,
rašantys taisyklėse, kad KFK yra 3 rūšys
(erdvių formavimo, rūšinės sudėties for
mavimo ir dekoratyviniai), mano, kad jie
yra pagal tą nomenklatūrą ir vykdomi, tai
dabar gera proga dar kartą pasakyti, kad
ne: niekada nedirbo ir vargu bau, ar dirbs
ateityje, jei liks tokia kirtimų taisyklių re
dakcija, kokia ji yra dabar.

jūratės rečiūnienės nuotrauk a

Informacinis priešgaisrinis stendas Radviliškio miškų urėdijoje

Per dvidešimt metų miškotvarkos
praktikos man dar nepavyko rasti urė
dijų, kurios atliekamus KFK skirstytų
pagal nurodytas taisyklėse rūšis. Jeigu
mes, kaip planuotojai, dar galime teoriš
kai suprojektuoti šiuos kirtimus pagal
galiojančias formuluotes, tai vykdyto
jams juos atlikti kur kas sunkiau. Juk
praktiškai visos šios kirtimų rūšys labai
susijusios, tikslai persipynę – gi KFK
būtent formuoja tiek erdvinę, tiek rūši
nę medyno struktūrą bei kartu gerina jo
dekoratyvumą. Kaip atskirti tuos tiks
lus, gali pasakyti nebent mokslininkai
papildomais nurodymais naujose miš
ko kirtimų taisyklėse (pateikiant deta
lesnius jų technologinius aprašymus,
galimus intensyvumus ir kt.), galbūt
net atskirais kraštovaizdžio formavimo
kirtimų nuostatais, o mums su gamybi
ninkais bediskutuojant, tai sunkiai pa
vyksta. Kadangi šie kirtimai gamyboje
įvardinami tik kaip KFK ir tiek, gal būtų
teisingiau reglamentuoti juos pagal in
tensyvumą ir skirstyti būtent pagal tai?
Dabar praktiškai KFK daugiausiai su
prantami kaip atidengiamieji kirtimai,
kartais – kaip priemonė medyno deko
ratyvumui didinti. Jų vykdymo diapa
zonas labai siauras: paprastai – tik prie
vandenų bei prie poilsio objektų. Ma
žiausiai jie vykdomi ten, kur labiausiai
reikalingi – formuojant miškų parkus.
Problemiškas šių kirtimų vykdymas
vandens apsauginiuose miškuose, nors
atidengiant apaugusias paežeres jie bū
tų itin reikalingi ne tik rekreaciniais,
bet ir gamtotvarkiniais tikslais.
Jei taisyklėse KFK nebus aiškiau
reglamentuojami, net ir labai geras
specialistas ne visada tinkamai susi
gaudys, kaip geriau juos atlikti. Dėl tai
syklių nekonkretumo peršasi geriausia
išeitis – tokių kirtimų visai neprojek
tuoti ir nevykdyti. Dažniausiai taip ir
atsitinka valstybiniuose miškuose, nes
nėra apibrėžta atsakomybė už jų ne
vykdymą. Jeigu miškotvarkininkai dar
kai kada pabarami, kad per mažai jų
planuoja, tai neteko girdėti, kad būtų
bausti gamybininkai už jų nevykdymą.
Tuo tarpu privačiuose miškuose KFK
paskutiniu metu ypač pageidaujami
būtent dėl to neapibrėžtumo, ir tikrai
ne dėl kilnių estetiško miško krašto
vaizdžio formavimo tikslų. Be to, kuo
daugiau neaiškumų, interpretacijų, tuo
sunkiau dirbti visiems: ir projektuoto
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Rinoldo Jack aus nuotrauk a

Varėnos miškuose prie Glūko ežero

miškininkystė

jams, ir vykdytojams, ir miško inspek
cijų darbuotojams.
Dabar, kaip parodė apžiūra, vos ne
kas antra urėdija (II – aukšto – lyg
mens) tokių kirtimų nevykdė, nors
pagal apžiūros nuostatus buvo būtina
pateikti nors vieną KFK atvejį. Buvo
ir tokių, kurios nuoširdžiai paklausė,
kas tai yra? Džiugu tai, kad tos urėdi
jos, kurios VMI parengtus rekreacinio
sutvarkymo projektus su projektuo
tais KFK juos jau vykdo, tai galbūt
ateityje turėsime įdomesnių pavyz
džių, susiformuos brandesnė prakti
ka. Džiugina, kad yra urėdijų, kurios
neturėdamos panašaus projekto, savo
jėgomis ir nuožiūra ėmėsi KFK atsa
kingai taikyti būtinose vietose. Pavyz
džiu galėčiau nurodyti Utenos urėdiją,
kūr ybiškai atlikusią atidengiamuosius
KFK Dubingių piliakalnio zonoje. Kū
rybiškai KFK pagal miškotvarkos pro
jektą vykdo Tytuvėnų, Šiaulių miškų
urėdijos.
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Dėl rekreacinės veiklos
informacinės sistemos
sklaidos visuomenėje
Nors paprastai ataskaitose buvo ne
mažai džiaugiamasi informacijos apie
rekreaciją pateikimo vietinėje ir res
publikinėje televizijoje ir radijuje
bei spaudoje gausa, tačiau tik pusė (8)
miškų urėdijų turi rekreac ijos, poilsio
gamtoje puslapį savo internetinėse
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

svetainėse. Aukšto lygmens urėdijoms
tai – tikrai nepakankamas rodiklis, juo
labiau, kad iš turinčių šį puslapį, išsa
miau poilsį gamtoje pristato tik kelios
urėdijos (Prienų, Anykščių, Kaišiado
rių, Utenos, Panevėžio). Kitos apsiribo
ja lankytinų ar išskirtinių savo objektų
pristatymu. Internetiniuose puslapiuo
se neužtenka vien tik poilsio objektų iš
vardinimo pagal girininkijas, pasigen
dame išsamesnio objektų aprašymo su
nuotraukomis, o ypač šių objektų išsi
dėstymo (miške, urėdijoje, girininkijo
je) planelio, kad būtų aišku, kur jie yra
ir kaip minėtus objektus miško lanky
tojams pasiekti. Kartais susidaro įspū
dis, kad informacija kuriama vien tik
siauram miškininkų ratui. Kaip miškų
lankytojai ras poilsiui skirtus objektus
pagal nurodytus kvartalus ir sklypus,
nesant kitos informacijos?
Labai džiugino lankytojų centrų
ir miško muziejų įkūrimas Kazlų Rū
dos, Tytuvėnų, Anykščių, Alytaus miš
kų urėdijose (ir už tai skyrėme daugiau
balų). Tačiau vėlgi – muziejų ekspozi
cijose trūksta dėmesio pačiam poilsiui
gamtoje. Tokios informacijos miško
muziejuose galėtų būti daugiau: ji ga
lėtų būti labiau susisteminta ir pateikta
atskira ekspozicija ar temomis.
Kalbant apie rekreacinės informa
cijos pateikimą urėdijų leidiniuose,
aiškiai matyti, kad tai geriausiai pada
ryta Kaišiadorių, Anykščių, Panevėžio,

Telšių miškų urėdijų išleistose knygose,
lankstinukuose, bukletuose, žemėla
piuose.
Pristydamos visuomenės infor
mavimo ir dalyvavimo rekreac inė
je veikloje sritį, urėdijos dažniausiai
mini jaunųjų miško bičiulių veiklą.
Ryšiai su jaunųjų miško bičiulių orga
nizacijomis dažniausiai visur yra ge
ri. Tačiau nė viena urėdija nenurodė,
kaip miško bičiuliai yra susiję su rek
reacijos darbais. Tik Panevėžio urėdi
jos ataskaitoje radome, kad „kasmet
jiems rengiami įvairūs renginiai, su
siję su rekreacija, aplinkos tvarkymu,
miškų ir parkų sodinimu“. Paklausi
nėjus urėdijų specialistus per prista
tymus, susidaro įspūdis, kad šiukšlių
rinkimas poilsiavietėse yra pagrindi
nis miško bičiulių darbas rekreac ijos
srityje. Nė vienas urėdijos vadovas ne
atsiminė (o gal nežinojo) to fakto, kad
miško bičiuliai prieš metus – kitus
gausiai talkino sociologinėje apklauso
je dėl poilsiavimo miškuose ypatumų,
organizuotoje LŽŪU Miškininkystės
katedros ir Klaipėdos universiteto, ir
nuveikė tikrai didelį darbą rekreac ijos
labui. Gaila, kad šis jų svarus indėlis
nebuvo laiku tinkamai organizatorių
įvertintas ir paskelbtas, gal dėl to taip
nedėkingai yra pamirštas. Man žino
ma (kadangi teko dalyvauti tų anketų
platinime), kad ypač daug anketų su
rinko Tauragės, Kaišiadorių, Šilutės ir
kitų urėdijų jaunieji talkininkai.
Baigiant norėtųsi paminėti, kad
tokio didelio miškų urėdijų urėdų dė
mesio mes nesame sulaukę per visus
20 projektinio darbo metų. Visos kri
zės kada nors praeina. Tikimės, kad
atvykę miškotvarkos metais rasime
bendrą kalbą ir neteks vėl išgirsti, kad
rekreacija ir gamtosauga yra nesvar
būs, antraeiliai ar tik papildomi dar
bai miškininkams. Tikimės, kad šis
darbas vyks ir kad jo svarbą nulemia
ne konkursinės vietos. Dėkoju visiems
mūsų aplankytų miškų urėdijų specia
listams, dirbantiems rekreac ijos sri
tyje, mūsų komisijos nariams, Kauno
miškų urėdijos ir VMI vadovybei, pa
gelbėjusiai transportu, organizuojant
komisijos išvykas.
Viliūnė Naureck aitė

Aukšto rekreac ijos intensyvumo lygmens
apžiūros komisijos pirmininkė
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Pagrindinio naudojimo biržių ir brandžių medynų

urėdijose

apskaitos tobulinimas

22

Valstybinių miškų pagrindinio nau
dojimo planavimui, brandžių medynų
apskaitai pastaraisiais metais skiriama
daug dėmesio, tobulinami apskaitos
metodai, normatyvai. Ketvirti metai,
kai nepriklausomi medienos matuo
tojai tikrina urėdijų biržių matavimą.
2008 m. dvi miškų urėdijos – Jonavos
ir Kazlų Rūdos – užsakė ir atliko bran
džių medynų inventorizaciją atrankos
metodu. Tai daryti paskatino ženklūs
skirtumai tarp brandžių medynų tūrių,
inventorizuotų miškotvarkos, gautos
medienos kiekio iškirtus biržes ir nacio
nalinės miškų inventorizacijos atran
kos metodu. Pvz., valstybinės reikšmės
miškų brandžių medynų tūris, nustaty
tas pagal sklypinės miškų inventoriza
cijos aktualizuotus 2008 0101 duome
nis (288 m3/ha) yra 13 proc. mažesnis
už nacionalinės miškų inventorizacijos
metu nustatytus tūrius (330 m3/ha).
Analizuojant pagrindinį miško nau
dojimą per praėjusį dešimtmetį paste
bėta, jog nustačius kirtimo normą pagal
medienos tūrį, galimi ploto perkirtimai.
Todėl kartu su medienos tūrio bran
džiuose medynuose tikslinimu nuo
2009 m. reglamentuojamas ir plotas, pa
naudojant ekvivalentinio ploto sąvoką.
Ekvivalentiniu plotu suprantamas kaip
brandžių medynų plotas su vidutiniu
medienos tūriu. Realiai kertamas plotas
perskaičiuojamas į ekvivalentinį. Ker
tant medynus neplynai ar su mažesniu
tūriu nei vidutinis, reikia didinti plotą ir
atvirkščia: kertant medynus su didesniu
tūriu nei vidutinis – mažinti kertamą
plotą. Pradžioje miškininkai nepatikliai
žiūrėjo į šią naujovę, tačiau biržių paren
gimas šiems metams abejones išsklaidė.
Pagrindinių kirtimų ploto norma
2009–2013 m. paskaičiuota pagal pa
grindinių miško kirtimų normos nusta
tymo metodiką, patvirtintą 2008 07 02
aplinkos ministro įsakymu. Metodikos
esmė – minimizuoti pagrindinio kir
timo normos pokyčius urėdijoje bent
dviem dešimtmečiams Pagrindinių kir
timų norma paskirstyta miškų urėdi
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

joms, atsižvelgiant į šių miškų amžiaus
struktūrą, brandžių medynų išteklius,
aktualizuotus 2008 01 01. Urėdijoms
buvo paskirstytas kasmet leidžiamas
iškirsti ekvivalentinis brandžių medy
nų plotas, iš viso 10 458 ha su 2,49 mln.
m3 likvidinės medienos bei maksimaliu
likvidinės medienos iš stiebų tūriu 2,79
mln. m3. Pagal miškų urėdijų pateiktus
duomenis, jos šiems metams atrėžė 10
156 ha ekvivalentinio ploto pagrindinio
naudojimo biržę su 2,49 mln. m3 likvi
dinės medienos tūriu.
Miškų urėdijos atrėžė mažiau biržių
nei leista ministro įsakymu, sutaupyda
mos 302 ha brandaus miško (Anykščių
– 14 ha, Kėdainių – 29 ha, Marijampo
lės – 21 ha, Panevėžio – 29 ha, Švenčio
nėlių – 40 ha, Ukmergės – 34 ha, Varė
nos – 26 ha, Zarasų – 30 ha). Nė viena
urėdija neišnaudojo biržių rėžimo me
todikoje numatytos galimybės 12 proc.
padidinti vidutinį iškertamos medienos
tūrį ir pasiekti maksimalų leistiną tūrį,
nors tai galėjo padaryti Anykščių, Kaz
lų Rūdos, Švenčionėlių, Panevėžio, Za
rasų, Ukmergės, Trakų miškų urėdijos.
Sutaupytų medynų plotas gana tolygiai
pasiskirsto pagal visų medžių rūšių me
dynus. Mažiau 67 ha nei planuota atrėž

ta biržių pušynuose, po 60 ha mažiau
– eglynuose ir beržynuose, 49 ha – dre
bulynuose, po 22 ha – juodalksnynuose
ir baltalksnynuose, 16 ha – ąžuolynuo
se. Tik uosynų atrėžta 9 ha daugiau nei
planuota. Be reikalo nuogąstauta, kad
pirmiausia bus kertami vertingesnių
medžių su didesniais tūriais medynai.
Visų medžių rūšių biržės buvo atrėžtos
sklypuose, su tūriu vidutiniškai artimu
vidutiniam tūriui. Sklypuose su viduti
niškai 3–4 proc. didesniu tūriu atrėžtos
pušies ir drebulės biržės ir atitinkamai
3 proc. mažesniu tūriu – eglės biržės.
Ąžuolo ir uosio biržės atrėžtos su 11–27
proc. mažesniu vidutiniu tūriu.
Neplynų kirtimų biržių plotas – 13,4
proc. bendro atrėžto biržių ekvivalenti
nio ploto ir 13,5 proc. bendro stiebų tū
rio. Urėdijose neplynais pagrindiniais
kirtimais kertama nuo 3 iki 27 proc.
medienos. Didesni neplynų kirtimų
plotai planuojami urėdijose, kur vyrau
ja pušynai; plyni – derlingų augaviečių
minkštųjų lapuočių ar mišrių su spyg
liuočių medžių rūšimis medynuose.
Realus planuojamų neplynai kirsti bir
žių plotas – 27 proc. bendro ekvivalen
tinio kirtimų ploto. Šią dalį vargiai gali
ma padidinti.

1 lentelė

Miškų urėdijos, kurių 2009 m. plynam kirtimui atrėžtų biržių medžių stiebų tūris
skiriasi nuo sklypinės miškų inventorizacijos daugiau nei 5 proc.

Miškų urėdija

Stiebų tūrio skirtumai
su SMI, proc.
2009 m. biržė

2001–2005 m.
iškirstas tūris

Miškų
urėdija

Stiebų tūrio skirtumai
su SMI, %
2009 m.
Biržė

2001–2005 m.
iškirstas tūris

Anykščių

+17

+17

Druskininkų

–7

–1

Biržų

+5

+9

Ignalinos

–8

–3

Kazlų Rūdos

+6

+5

Jonavos

–11

–3

Nemenčinės

+6

+3

Joniškio

–5

–8

Panevėžio

+5

+9

Kauno

–13

–11

Šalčininkų

+5

–5

Mažeikių

–11

–9

Švenčionėlių

+13

+11

Radviliškio

–6

–5

–8

–13

–7

–7

Tytuvėnų

+5

–31

Rietavo

Zarasų

+8

+4

Šilutės

Pagal 35-ių urėdijų, pateikusių
duomenis, plyno kirtimo biržėse pa
liekama 12 m3/ha biologinės įvairovės
medžių – kiek daugiau nei 4 proc. vi
so stiebų tūrio. Paliekamų biologinei
įvairovei medžių stiebų tūris urėdijose
kinta nuo 6 iki 20 m3/ha (2-7 proc.).
Atrėžtose 9-ių urėdijų biržėse stie
bų tūris 5–13 proc. mažesnis už SMI
nustatytą bei aktualizuotą brandžių
medynų tūrį. Ne mažiau urėdijų atrėž
tų biržių tūris viršija nustatytą SMI tūrį
5–17 proc. (1 lent.).
Daugelio miškų urėdijų nustatytų
medžių stiebų tūrio skirtumai 2009 m.
biržėse mažai skiriasi nuo 2001–2005
m. jų iškirsto tūrio skirtumų nuo miš
kotvarkos inventorizuoto tūrio. Bran
džių medynų tūrių skirtumų stabilu
mas rodo, jog per šį laikotarpį neįvyko
ryškesnių pokyčių nei sklypinėje miškų
inventorizacijoje, nei urėdijų vykdo
moje biržių rėžimo praktikoje. Didesni
skirtumų pokyčiai Tytuvėnų urėdijoje
susiję su 2006 m. atlikta miškotvarka,
žymiai patikslinusia urėdijos brandžių
medynų tūrius. Iškertamas iš brandžių
medynų 5–17 proc. didesnis tūris yra
įrodymas, jog brandžių medynų tūrio
inventorizacijoje SMI metu taikomus
metodus būtina tobulinti. Netoleruo
tini skirtumai susidarė dėl dabar tai
komo atskiro sklypo inventorizacijos
metodo elementarių technologinių
pažeidimų. Pasiūlyta Valstybinės miš
kotvarkos tarnybos brandžių medynų
visumos inventorizacija atrankos me
todu pirmiausia turėtų būti taikoma
urėdijose, nuolat gaunančiose mažes
nius tūrius, nei nustatė SMI.
2008 m. atrankinė brandžių me
dynų inventorizacija atlikta Jonavos ir
Kazlų Rūdos miškų urėdijose. Inven
torizacija atlikta Generalinės bei minė
tų urėdijų urėdų iniciatyva. Rezultatai
apsvarstyti Miškotvarkos mokslinėje
techninėje taryboje ir susilaukė Tary
bos narių bei urėdijos atstovų teigia
mo įvertinimo. Kiekvienoje urėdijoje
buvo apmatuota 600–650 500 m2 ploto
tolygiai išdėstytų barelių. Atrankinės
inventorizacijos metu brandžių medy
nų tūriai urėdijoje nustatyti su 1,6–1,8
proc. atrankos paklaida. Medžių rūšių
brandžių medynų tūrio paklaida su
daro 3–5 proc. Inventorizacijos metu
abiejose urėdijose nustatyti 5–12 proc.
didesni augančių medžių tūriai, nei bu

vo nustatyti aktualizavus SMI brandžių
medynų tūrius. Šiose urėdijose buvo
nustatytas vidutinis 8–14 m3/ha lik
vidinių sausuolių medžių stiebų tūris.
VMT specialistams permatavus 5–6
proc. visų apskaitos barelių, nustatyta,
jog ir šios inventorizacijos metu neiš
vengta tūrio mažinimo 2–3 proc. Pa
tikimai buvo nustatyta, jog brandžių
medynų tūriai pagal aktualizuotus SMI
duomenis yra sumažinti. Sudėtingiau
nustatyti, kokią dalį tūrių skirtume su
daro sklypinės miškų inventorizacijos
paklaidos ir kokią – medynų rodiklių
aktualizacijos paklaidos. Žymiai efek
tyviau būtų tokią inventorizaciją vyk
dyti kartu su SMI, jos metu išskyrus
brandžių medynų plotus.
Kokie siūlomos brandžių medynų
visumos atrankinės inventorizacijos
privalumai, lyginant su naudojama at
skirų brandžių medynų atrankine in
ventorizacija SMI metu.
Visų pirma brandžių medynų vi
sumos atrankinė inventorizacija už
tikrina objektyvius žinomo tikslumo
duomenis apie medynų tūrius ir jų
struktūrą. Vykdytojas dažniausiai ne
žino atskiro matavimo įtakos bendram
rezultatui, dėl to prarandama bet kokia
šio rezultato koregavimo prasmė. Ta
čiau vykdytojas žino, jog dalis (5 proc.)
jo matavimų bus patikrinta, ir turi ma
tuoti tiksliai laikydamasis visų metodi
nių reikalavimų. Tai tiesiog neįmano
ma pasiekti paskirame sklype, atitinka
mai nedidinant lėšų. Taikant atrankos
metodus visada yra vienoda tikimybė
pasireikšti teigiamoms ir neigiamoms
paklaidoms. Neigiamos paklaidos už
sakovo dažniausiai priimamos nor
maliai, o teigiamos, ypač brandžiuose
medynuose, visai netoleruojamos. Taip
sukuriamos prielaidos neigiamų sis
tematinių paklaidų susidarymui SMI
vykdomoje atskiro sklypo patikslin
toje atrankinėje inventorizacijoje. Ši
inventorizacija dažniausiai atliekama
formaliai, nesilaikant svarbiausių at
rankiniam metodui atributų: barelių
išdėstymo tolygumo visame sklype ir
ribinių medžių bei visų matavimų kon
trolės. Atranka dažniausiai nėra atsto
vaujami medynų pakraščiai. Dėl šios
priežasties sudaromos prielaidos ne
prognozuojamoms paklaidoms. Pavyz
džiui, pagal NMI 2007 m. duomenis,
valstybinės reikšmės miškų brandžių

medynų tūriai sumažinti 13 proc., o
visų kitų medynų, inventorizuotų aki
niais metodais – tik 6 proc. Taigi tol,
kol vartotojas nesuvoks, kad atranki
niais metodais vykdoma apskaita turi
būti atlikta preciziškai tiksliai, geriau
šio metodo netaikyti.
Antra, pagal siūlomą brandžių me
dynų visumos atrankinę inventorizaci
ją patikimai nustatomas ne tik bendras
stiebų tūris, bet ir pasiskirstymas pagal
ardus, medžių rūšis, padaringumą, me
dienos stambumą, įvertinamas kirtimo
atliekų, šakų tūris ir sausuolių tūris.
Šiais duomenimis urėdija patikimai ga
li naudotis ne mažiau kaip 5-erius me
tus, kartais – ir dar ilgiau.
Trečia, turint urėdijai patikimus
duomenis supaprastėja ir atpinga bir
žių atrėžimo, jų kontrolės darbai. Rė
žiant biržes pakaktų jas tik atriboti,
praranda prasmę medynų matavimų
bei kontrolės darbai. Urėdija šių darbų
sąskaita kasmet sutaupys ne vieną de
šimtį tūkstančių litų.
Ketvirta. Nuogąstaujama, jog at
rankinė brandžių medynų visumos
inventorizacija brangiai kainuoja.
Pagal VĮ „Valstybinis Miškotvarkos
institutas“ duomenis, SMI metu vyk
domai atskirų brandžių medynų in
ventorizacijai vidutinio dydžio urė
dijoje, naudojant kampinės apskaitos
barelius, sugaištama 12 taksatoriaus
darbo mėnesių. Tokių lėšų dažniau
siai pakaktų siūlomai brandžių me
dynų inventorizacijai. Tereikia mažai
efektyvią dabartinę inventorizaciją
pakeisti nauja, tenkinančia duomenų
patikimumu, informatyvumu, ir ne
didelėmis lėšomis.
Pagrindinio naudojimo kirtimų da
lis medienos paruošose kasmet didėja.
2009 m. kirtimuose ši dalis perkopė
70 proc. Intensyviau naudojami iš ša
kų, viršūnių pagaminti sortimentai.
Tai skatina tikslinti apskaitą. Be to, su
kauptas brandžiame medyne medienos
kiekis – integralus ilgus dešimtmečius
miškininkų ūkininkavimo efektyvu
mo įvertinimo rodiklis. Pagal jį galima
spęsti apie visos miškininkavimo siste
mos konkrečiomis sąlygomis efektyvu
mą, modeliuoti ateities miškus.
Prof. Andrius Kuliešis
Valstybinės miškotvarkos tarnybos
direktorius
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Sunkmetį

lengviau išgyvena taupesni
įsipareigojimus vykdo tik UAB ,,Girių
bizonas“, UAB ,,BoEN Lietuva“ ir UAB
,,Elitėja”. Kiti medienos pirkėjai, su ku
riais buvo pasirašytos sutartys, pirkti
atsisakė, motyvuodami per didelėmis
sutartyse nurodytomis kainomis“, – sa
ko vyr. inžinierius J. Petkevičius.
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Paklausiausia –
malkinė mediena
Prienų miškų urėdija šiemet planavo
pagaminti apie 81 tūkst. m3 medienos:
52 000 m3 – pagrindinio naudojimo, 29
000 m3 – tarpinio naudojimo kirtimais.
Apie 4 000 m3 malkinės medienos ke
tinta parduoti nekirstu mišku gyvento
jams. Be to, iki 500 m3 padarinės me
dienos kasmet parduodama lengvati
nėmis sąlygomis rajono gyventojams,
nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių
nelaimių. Šiuos planus gali pakoreguo
ti šių metų pradžioje prasidėjęs nuos
mukis medienos prekyboje.
Pasak jau 20 metų šioje miškų urė
dijoje medienos ruoša ir prekyba užsi
imančio vyriausiojo inžinieriaus Juozo
Petkevičiaus, daugiausiai sumaišties
įnešė tai, kad rinkoje kas dvi savaitės
ėmė mažėti žaliavinės medienos kai
nos, mažėjo jų paklausa. ,,Per sausio
mėnesį pagaminome apie 6 000 m3 me
dienos, o parduoti pavyko 4 000 m3.
Pirkėjų visai nedomino drebulės rąstai,
todėl laikinai sustabdėme drebulynų
kirtimą. Už 1 m3 pušų rąstų sausį pir
kėjai siūlė 110-140 Lt, eglių – viduti
niškai 110-130 Lt, juodalksnių – 130140 Lt. Vidutinė medienos pardavimo
kaina sausio mėnesį buvo 110 Lt. Ma
žiausiai rinkoje žiemą keitėsi malkų
kurui ir plokščių žaliavinės medienos
kainos. Šios medienos pardavėme 2000
m3. Brangstant dujoms, tikimės, kad
malkomis susidomės ir Prienų miesto
šilumininkai. Sutartinius prekybinius
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

Išgyventi padeda apgalvotas
ūkiškumas
Miškų urėdo Roberto Judicko teigimu,
lyginant su 2008 m. pradžia, šiemet
Prienų miškų urėdija pardavė perpus
mažiau medienos ir gavo apie 60 proc.
mažiau pajamų. Jos susilygino su išlai
domis. Todėl teko ,,veržtis diržus“ –
laikinai visiems urėdijos darbuotojams
20-30 proc. sumažinti atlyginimus. Po
kyčiai darbo rinkoje leido sumažinti
darbo įkainius rangovams. Peržiūrėta
urėdijos valdymo struktūra: šiemet dir
ba iš viso 91 žmogus, 44,5 etato skirta
specialistams ir tarnautojams. Admi
nistraciniame centre palikta 14,5 etato,
8-ose girininkijose – 28 etatai (8 giri
ninkai, 8 jų pavaduotojai, 12 eigulių).
Pernai už parduotą medieną ir su
teiktas paslaugas Prienų miškų urėdija
gavo apie 10 mln. Lt pajamų. Šiemet
planuoja gauti apie 8,46 mln. Lt pajamų
ir turėti 8,31 mln. Lt išlaidų. Urėdijos
metų biudžetas sudėliotas išgyvenimui
Urėdijos vyriausiasis inžinierius
Juozas Petkevičius atkurtame Prienų šile
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Prasidėjus šalyje ekonomikos sąstin
giui, ženkliai sumažėjo žaliavinės me
dienos paklausa, miškų urėdijose ėmė
kauptis neparduoti pagal sutartis pa
gamintos žaliavinės medienos kiekiai.
Dalis medienos sortimentų rinkoje ta
po nepaklausūs, ženkliai smuko jų kai
nos. Miškininkams iškilo dilema: toliau
kirsti planines biržes ar laikinai stabdy
ti medžiapjūtę? Kaip tuomet išgyventi
sunkmetį? Apie tai kalbamės su Prienų
miškų urėdijos miškininkais.

ir būtiniesiems miškų atkūrimo, apsau
gos darbams. Urėdijos lėšomis nebus
vykdomi kelių tiesimo ir remonto dar
bai, atsisakyta nebūtinų pirkimų. Apie
20-30 proc. sumažinti jaunuolynų ug
dymo ir želdinių priežiūros plotai. Bū
tinus medynų retinimus, kuriuose nėra
daug padarinės medienos, prieniškiai
tikisi atlikti malkautojų rankomis (už
nekirstu mišku parduotą medieną).
– Šiemet kertame nemažai juod
alksnynų. Kol leidžia žiemos įšalas,
skubame kuo daugiau jų iškirsti. Kad
sparčiau vyktų kirtimas, nukirstus ir
nugenėtus medžius stiebais traukiame į
laikinas privažiuojamas sandėliavietes.
Atsiradus pirkėjų, ten galime bet kada
juodalksnius suraižyti į sortimentus, –
sako miškų urėdas R. Judickas.
Prienų miškų urėdija kasmet vidu
tiniškai apie 1,5 proc. nekirsto miško
vertės skirdavo miškų rekreacijai. Tai
leisdavo bent patenkinamai prižiūrė
ti ir atnaujinti intensyviai lankomus
rekreacinius objektus (jų turima 10).
Pernai šie darbai buvo atlikti iki poil
siavimo sezono pradžios. Pernykštė ap
žiūros komisija prieniškių triūsą II-ojo
rekreacinio intensyvumo lygmenyje
įvertino 3-ąja vieta, o miškų urėdo pa
vaduotojui Jonui Koklevičiui už ilga
metį rekreacijos puoselėjimą pareikšta
generalinio miškų urėdo padėka. Ne
sinorėtų prieniškiams, kad sunkmečiu
šie objektai būtų apleisti.
Pastaraisiais metais stingant miš
ko ruošos darbams rangovų ir ženkliai
pabrangus jų paslaugų įkainiams, apie
trečdalį medienos prieniškiai kirto miš
ko kirtimo mašinomis, apie 80 proc.
nukirstos medienos iš kirtaviečių vežė
sava technika. Taip buvo pigiau. Miškų
urėdija planavo įsigyti savą miško kir
timo mašiną, tam pritarė ir Generalinė
miškų urėdija. Bet prasidėjusi ekono
minė krizė planus pakoregavo.
Pernai Prienų miškų urėdija keliems
metams atnaujino gamybos priemones,
dvi girininkijas aprūpino nauju tarny
biniu transportu. Miško ruošai įsigijo

naują medvežę Valmet–840.3, du nau
jus padidinto pravažumo medienvežius
MAN automobilius, miškininkystės
darbams – naujos modifikacijos ratinį
traktorių Valtra T171C su įvairiais me
chanizmais. Šis traktorius naudojamas
ruošti miško dirvas želdiniams, minera
lizuoti paklotę žėliniams, priešgaisrines
juostas, prižiūrėti kelius, žiemą valyti
sniegą.
Anot sumanaus urėdijos mechaniko
Aleksandro Rajecko, tiek naujos techni
kos už 2,1 mln. Lt pernai vargu ar būtų
nupirkę. Jis su miškų urėdu paskaičia
vo, jog pigiau pirkti nesukomplektuotus
medienvežius MAN (tik jų važiuokles),
sumontuoti anstatus medienai vežti,
dirbti junginyje su priekabomis. Pagal
urėdijos užsakymą šalies įmonės su
komplektavo ir kapitališkai suremonta
vo reikiamus hidrokrautuvus, priekabas.
Nors kai kurių mechanizmų teko laukti
iki pusantrų metų, kiekvieną medienve
žį MAN prieniškiams pavyko sukom
plektuoti 200 000 Lt pigiau.
Ūkiniu būdu prieniškiai renovavo ir
girininkijų pastatus.
Neišlaidauta ir valstybinei
miškų registracijai
Prienų miškų urėdija pernai su paly
ginus nedidelėmis išlaidomis (išleista
apie 0,5 mln. Lt) viena iš pirmųjų baigė
valstybinių miškų teisinę registraciją: iš
20,2 tūkst. ha miškų įregistruota 19 540

ha (liko keli miško ploteliai Prienuose
ir Birštone). Pernai patikslinta Prie
nų rajono valstybinės reikšmės miškų
schema.
Kaip vyko šie darbai, pasakoja miškų
urėdo pavaduotojas Jonas Koklevičius:
,,2006 m. pradėjome paruošiamuosius
darbus. Rengiant 19 kadastrinių kaimo
vietovių projektus, nusprendėme nuo
sekliai parengti visus projektus, juos
kartu pateikti tvirtinimui, bet ne vėliau,
kaip iki paskutinio projekto tvirtinimui
numatytos datos. Tokiu atveju pagrin
diniam šių darbų vykdytojui Juozui
Kuncevičiui iš Valstybinio miškotvar
kos instituto nereikėjo du darbus dirb
ti vienu metu: vienus projektus rengti,
o parengtus derinti. Pradžioje dėl tokio
darbų susiplanavimo buvome gerokai
atsilikę nuo numatyto darbų grafiko.
Mūsų kaimynai atskirose kadastrinėse
vietovėse jau vykdė miškų plotų geo
dezinius matavimo darbus, o mes dar
neturėjome nė vieno patvirtinto pro
jekto. Vilniuje už registracijos vilkinimą
susilaukėme kritikos, netekome dalies
atlyginimo priedo. 2007 m. pradžioje
pasimatė mūsų pasirinkto darbų plano
privalumai. Vienu metu pasitvirtinome
visus kadastrinių vietovių projektus, vi
sam valstybinių miškų plotui galėjome
skelbti vieną konkursą. Palyginus ne
maža darbų apimtis atbaidė smulkius
ir nepatikimus rangovus. Visiems pro
jektų įgyvendinimo darbams konkursą

Rimondo Vasil iausko nuotrauk a

Pernai miško darbams urėdija įsigijo traktorių Valtra T171C su įvairiais mechanizmais
(miškų urėdas R. Judickas (kairėje) ir UAB ,,Rovaltra“ direktorius R. Trainaitis)

laimėjo Valstybinis miškotvarkos insti
tutas, kurio darbuotojai sutartinius įsi
pareigojimus atliko labai kvalifikuotai ir
numatytais terminais. 2007 m. teisiniai
aktai dar leido registruoti miško sklypus
pagal preliminarius matavimus, kurie
pigesni ir sparčiau vykdomi.
Iki 2008 m. sausio pradžios baigėme
lauko darbus (apmatuoti miško sklypus,
pažymėti ribas), rengėme bylas. Deja,
Kauno apskrities žemėtvarkos tarny
bos labirintuose užtruko jų derinimas.
Daugiausia laiko sugaišta derinant ap
linkines miškų ribas su anksčiau įregist
ruotais gretimais sklypais VĮ ,,Registrų
centras“ planuose, kurių tikslumas vie
tomis buvo abejotinas dėl visiems žino
mų priežasčių. 2008 m. antroje pusėje
Nekilnojamojo turto kadastre buvo įre
gistruota Prienų rajono 19540 ha vals
tybinių miškų Kauno apskrities vardu
ir netrukus patikėjimo teise perduoti
urėdijai.
Kai kurie kolegos dabar mus bando
kritikuoti, kad pasirinkome paprastesnį
ir pigesnį miškų registracijos variantą (1
ha registracijos kaina neviršijo 30 Lt). Jų
manymu, greitai galbūt visiems žemės
naudotojams teks atlikti privalomus vi
sų žemės valdų geodezinius matavimus.
Jeigu taip nutiktų, vis tiek pagrindinis
mūsų darbas – ribų pažymėjimas natū
roje – nenueitų niekais, kadangi jos su
derintos su aplinkinių žemių savininkų
sklypų ribomis. Beliktų tik planuose pa
tikslinti riboženklių koordinates“.
Čia reikėtų pridurti, kad Prienų miš
kų urėdijos miškininkams valstybinių
miškų registraciją palengvino ir tai, kad
būtinus darbus vykdęs miškotvarkinin
kas Juozas Kuncevičius gerai pažino
jo gimtinės krašto miškus ir turėjo šio
darbo patirties – prieš tai čia rengė ne
pirmą miškotvarkos projektą. Atliekant
kadastrinius miško plotų matavimus,
iškertant miško ribų linijas, jam talkino
girininkijų žmonės.
Bet gyvenimas nestovi vietoje. 2007
metais urėdija iš privataus asmens nu
pirko 5,1 ha miško, žemėtvarkos tarny
ba perdavė urėdijai želdinti mišku šiek
tiek apleistų žemių. Vėl kaimo vietovėse
turima registravimui keliolika hektarų
valstybinės miško žemės. Šis procesas
vyks ir toliau. Be to, Prienų miškų urė
dijos teritorijoje dar tebėra apie 1000
ha privatizavimui rezervuotų miškų,
kurių dalis gali likti valstybiniais.
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Atvejiniai kirtimai Prienų šile
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Iki 44 proc. biržių kertama
neplynai
Pernai Prienų miškų urėdijoje neply
nais kirtimais iškirsta 103 ha arba 44
proc. bendro pagrindinių kirtimų bir
žių ploto. Ekonominiu požiūriu, miško
ruošos darbų įkainiai ir bendros išlaidos
plynoms biržėms kirsti yra 10-15 proc.
mažesnės. Ar savaiminis miškų atsikū
rimas kompensuoja šias išlaidas?
Miškų urėdo pavaduotojas Jonas
Koklevičius sako, kad prieš keliolika
metų Prienų miškai smarkiai nukentėjo
nuo eglynų džiūties ir išplitusių kenkėjų.
Šimtai hektarų pažeistų medynų buvo
kertami atrankiniais – sanitariniais kir
timais. Praretėjusiuose medynuose daug
kur suvešėjo perspektyvus pomiškis,
grupėmis yra išlikęs antrasis medynų
ardas. Miškininkystės požiūriu tokiuo
se sklypuose, atėjus pagrindinio kirtimo
amžiui, geriau tinka neplyni kirtimai. Be
to, kai kuriose į Nemuno kilpų regioninį
parką patekusiose girininkijose yra apie
30 proc. II grupės miškų, kuriuos kirsti
plynais atkuriamaisiais kirtimais drau
džia taisyklės. Įsteigus 2004 m. Balbie
riškio biosferos poligoną, didelis miško
masyvas Balbieriškio girininkijoje taip
pat pateko į saugomas teritorijas, kur
saugomas vidutinis margasis genys.
Anot miškų urėdo pavaduotojo, at
vejinius kirtimus jie daugiau taiko miš
riuose ąžuolynuose ir pušynuose. Pirmu
atveju medyną, priklausomai nuo jo su
dėties, amžiaus, skalsumo, kitų taksa
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cinių rodiklių, išretina iki 0,6-0,7 skal
sumo, antru – iki 0,4-0,5 skalsumo. Sa
vaiminiam žėlimui pagerinti po antrojo
atvejo stengiasi mineralizuoti medyne
paklotę (šiemet numatyta 30 ha).
J. Koklevičiaus pastebėjimu, urėdi
joje medynų atkūrimas žėliniais sekasi
neblogai, tačiau tokio atkūrimo sąnau
dos paskiruose sklypuose labai skirtin
gos. Paramą kiekvienam žėlinių sklypui
reikia taikyti individualiai. Viename at
želiančiame sklype nereikia nieko daryti
iki žėlinių priežiūros darbų pradžios, o
kitame tenka taikyti kombinuotą miškų
atkūrimo būdą. Šiemet urėdijoje pla
nuojama atkurti 100 ha medynų želdi
niais ir 30 ha žėliniais, apie 400 ha žel
dinių ir žėlinių atlikti priežiūros darbus.
Naujovių paiešk a
miškingumui didinti
Įgyvendinant šalies miškingumo didi
nimo programoje numatytus siekius,
Prienų rajone kasmet reikėtų apželdyti
mišku po 45 ha apleistų žemės ūkio ir
kitų ne miško žemių. Nuo 2001 m. per
duota miškų urėdijai 35 ha tokių žemių,
kuriuos jau apželdintos. Pernai Prienų
miškų urėdija pateikė paraišką gauti ES
išmokoms už įveistus miško želdinius
(17,6 ha) nenaudojamoje miškų ūkio ir
žemės ūkio žemėje.
Lenkijoje atlikti tyrimai parodė, kad
laukų dirvožemyje įveisti želdiniai su
mikorizės grybiena pagerino sodinukų
prigijimą, augimą. Tai paskatino Prie

nų miškų urėdijos miškininkus pernai
sudaryti sutartį su VU Botanikos so
do darbuotoju dr. Algiu Aučyna atlikti
mokslinį tiriamąjį darbą ,,Eksperimen
tiniams želdiniams įveisti naudojamų
miško sodmenų (pušies, eglės, ąžuolo)
mikorizavimas konteineriuose ir reko
mendacijų parengimas“. Konteineriuo
se mikorizuota 760 vnt. pušies, eglės ir
ąžuolo sodinukų. 2010 m. iš šių sodi
nukų planuojama įveisti bandomuosius
želdinius buvusiose žemės ūkio žemėse.
Tyrimo metu bus įvertinti sodmenų
vystymosi ir mikorizės išplitimo ypatu
mus sąlygojantys veiksniai daigyne ir
želdiniuose, išskirtos mikorizės grybų
rūšys, gebančios greitai mikoriziuoti
kelių medžių sėjinukus ir jų smulkiose
šaknelėse suformuoti ekstramatrika
lines ektomikorizių bendrijas. Tyrėjas
dr. A. Aučyna pateiks rekomendacinius
miško sodmenų mikorizavimo būdus,
kurie pravers ir kitiems ne miško žemių
želdintojams.
Prienų miškuose yra ąžuolams augti
tinkamų augaviečių, jose per praėjusius
metus įveista 17 ha mišrių želdinių su
ąžuolu (Ą sodinta 30 proc. ir daugiau).
Iš sėklinių ąžuolynų šiemet planuojama
surinkti 400 kg gilių.
Ąžuolų sėklinei bazei gerinti Nau
josios Ūtos girininkijoje 2007-2008 m.
įveista 6,2 ha paprastojo ąžuolo sėklinė
plantacija. Daug iniciatyvos čia parodė
girininkas Artūras Klimas, ant kurio pe
čių gula tolimesnė plantacijos priežiūra.
Ąžuoliukai labai gerai prigijo, jiems už
dėtos individualios apsaugos, visa plan
tacija aptverta vielos tinklo tvora.
Vaclovas Trepėnaitis

Miškų urėdijų medelynuose šį pavasarį be išankstinių sutarčių
parduodami miško sodmenys, tūkst. vnt.
Miškų urėdijos

Medelyno viršininko
ar atsakingo
darbuotojo tel.

Pušies
sėjinukai

Pušies
sodinukai

Eglės
sėjinukai

Eglės
sodinukai

Ąžuolo
sėjinukai

Beržo
sėjinukai
173,4

Beržo
sodinukai

Juodalksnių
sėjinukai

Alytaus

m. 8-698 15729

35,8

467

199,5

182,4

Anykščių

m.8-686 15137

38

192,6

751,3

27,9

Biržų

m. 8-610 37017

30

32

11

30

Dubravos

m. 8-686 31062

200

20

200

50

Ignalinos

8-386 52246

50

100

30

20

40

Jonavos

m. 8-652 08622

357

190
12,1

Joniškio

m. 8-68616675
m. 8-612 67502

60

145,8
100

Kaišiadorių

m. 8-687 73580

95

900

122

811

462

Kauno

m. 8-687 42125

55

1892

m. 8-686 15089

21

41

Kėdainių

m. 8-686 18229

Kretingos

m.8-686 11476

Kuršėnų

m. 8-687 95430

369,5
100

Marijampolės

m. 8-698 12916

Mažeikių

m. 8-616 50966

51

Nemenčinės

8-5 2381541

103,7

Pakruojo

m. 8-698 44126

Panevėžio

m. 8-686 91890

47

488
300

Prienų

8-319 60301
m. 8-687 36334

58

Raseinių

m. 8-686 53038

137

Rietavo

m. 8-612 84100
m. 8-687 70319

Šiaulių

m. 8-687 54561

Šilutės

m. 8-601 00233

500

m. 8-686 12135

80

Tauragės

m.8-686 21468

80

Telšių

m. 8-698 38183

Tytuvėnų

m. 8-687 92721

Trakų

m. 8-614 45001

Ukmergės

m. 8-687 10339

80

Utenos

m. 8-686 51977

250

Valkininkų

m. 8-687 35692

950

Varėnos

m. 8-686 60531

868,8

Veisiejų

m. 8-687 50554

280

Vilniaus

8-5 2494025

35

20,1

3

17,7

10,5

29,4

2

2

80

10

30

15
20

45

10

35

0,5

9

63

139

53

93

54,9

4

41,4

5
11

23

6

30,1

25,9

7
0,6

54,2

20

9,8

10

396,9

64

125

9

8

11

2

130

95

5

11

5,2

5

16,8

20,6

14

5

5
100

218,6

27,6

43,1

482

160

22

695

25

50

259,1

78

23,5

5

39

20

151,2

40,1

90

94

12
60

5,3
13,3

62,3
3,2

157
400

70

820

52,

284

7

50

8,4

379
1359

5
13

265,5
290

2

Krūmai

401

500

110

50

Kiti lap.
sodinukai

100

316

70

53

86

187

96

35

1

106

49

90

17
79

35
60

94

150

650
35

361,2

2,8

160

8- 385 56213
Iš viso

815,2

394,1
5

Švenčionėlių

Zarasų

38,9

5

324,6

15

Radviliškio

Rokiškio

285

105,3
70

Kiti
lap.
sėji
nukai

10

Jurbarko

Kazlų Rūdos

Juodalksnio
sodinukai

172

31,4

98,8

133

60

14

42

2,3

122

77

90

78

70

2388,3

2183,2

138
6

6
1

168
4362,3

164,1

7029,2

10122,2

377,8

874,7

121,6

621,5

187,7

558,5

Gen er al in ės mišk ų urėd ij os inf.

PASTABA
Be išankstinių sutarčių 2009 m. pavasarį dar siūlo parduoti: 31 tūkst. vnt. maumedžio sėjinukų: Alytaus miškų urėdija – 3000 vnt.,
Ignalinos – 8000 vnt., Tytuvėnų –19000 vnt., Kazlų Rūdos –1000 vnt.; Alytaus – 500 vnt. maumedžio sodinukų; 147,2 tūkst. vnt.
uosio sėjinukų: Alytaus – 7200 vnt., Dubravos – 10 tūkst. vnt., Kauno – 100 tūkst. vnt., Zarasų – 3000 vnt., Utenos – 27 tūkst. vnt.;
Zarasų – 7000 vnt. uosio sodinukų; 71,5 tūkst. vnt. ąžuolo sodinukų: Jonavos – 10000 vnt., Kėdainių – 14700 vnt., Marijampolės –
4800 vnt., Veisiejų – 42 tūkst. vnt.
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Miško savininkui verta žinoti
Hibridinės drebulės želdinių veisimas
žemės ūkiui naudotose žemėse

(Tęsinys. Pradžia – 1 nr.)

privatūs miškai

Mikrovegetatyvinis drebulės
sodmenų išauginimas
In vitro metodu drebulės gali būti dau
ginamos, panaudojant įvairius organus
arba audinius. Pridėtiniai pumpurai
gali būti indukuoti iš lapų, lapkočių,
tarpubamblių, žirginių, brazdo, šaknų.
Augalo dalys, patalpintos į specialias
terpes (Murashige ir Skoog arba Sume
dėjusių augalų) išaugina pridėtinius ūg
lius. Geriausias laikas imti augalo dalis
mikrovegetatyviniam dauginimui yra
gegužės pabaiga – birželio pradžia. Vė
liau dauginimui geriau naudoti augalo
šaknis. Tačiau vėliausias terminas yra
liepos pabaiga.
In vitro metodu padauginta drebulė
po 5 savaičių perkeliama į įšaknydijimo
terpę, kurioje ji, pasiekusi 3-4 cm aukš
tį, pradedama adaptuoti prie lauko są
lygų. Šis adaptacijos periodas susideda
iš 2 etapų. Pirmasis adaptacijos etapas
trunka 1-3 mėn., augalai auginami dai
gintuvuose su durpiniu substratu. Čia jie
auginami kontroliuojamomis sąlygomis.
Antrojo etapo metu augalai, pasiekę iki
20 cm aukštį, perkeliami į šiltnamį arba
į lysves atvirame grunte. Ten auginami,
kol pasiekia sodmenims tinkančius pa
rametrus.
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Sodmenų pervežimas ir laiki
nas sandėliavimas
Želdiniai gali būti veisiami sodmenimis
su atvira arba uždara šaknų sistema. Sod
menys su uždara šaknų sistema perveža
mi dėžėse, o su atvira – specialiuose mai
šuose. Sodmenys pervežami specialiai
parengtais didelio pravažumo sunkveži
miais, juos įrengiant taip, kad dėžes su
sodmenimis būtų galima sukrauti dviem
eilėmis. Pervežant sodmenis su uždaro
mis šaknimis į sunkvežimio kėbulo 1 m2
telpa apie 200 vnt. sodmenų, su atvira
šaknų sistema – apie 300-400 vnt.
Iškrauti sodmenys su uždara šaknų
sistema iki sodinimo, esant saulėtiems
orams, gali būti laikomi 2-3 dienas, esant
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

lietingiems – ilgiau. Iš sunkvežimių iš
krauti maišai su sodmenimis pridengia
mi nuo saulės.

In vitro metodu išaugintas
hibridinės drebulės daigelis
Iš gyvašaknės išaugintas
hibridinės drebulės sodinukas

Želdinių mišrinimas, pradinis
tankumas, sodinimas
Drebulių hibridų želdiniai veisiami gry
ni arba mišrūs su juodalksniu ar egle.
Grynus drebulės želdinius būtų tikslinga
veisti tuo atveju, kai planuojama auginti
vidutiniškai trumpos apyvartos planta
cinius želdinius (popiermedžiams ir me
dienos masei gauti) arba sutrumpintos
apyvartos želdinius (popiermedžiams ir
pjautinei produkcijai gauti). Vidutiniškai
trumpos apyvartos drebulės želdiniai bū
tų auginami iki 20-30 metų, sutrumpin
tos apyvartos – iki 30-35 metų.
Energetinėms plantacijoms mūsų kli
mato sąlygomis drebulė nėra tinkama
medžių rūšis, nes medienos masės prie
augiu nusileidžia karklams. Be to, drebu
lės sodmenų kaina labai sumažina tokių
želdinių ekonominį efektyvumą.
Veisiant ištisinius grynus ūkinės pa
skirties želdinius, visada sodinama eilė
mis. Ištisiniams želdiniams šis želdinimo
būdas geriausias.
Ūkiniuose miškuose drebulę galima
mišrinti su egle, o drėgnesnėse augavie
tėse – su juodalksniu. Siekiant sumažinti
konkurenciją, su egle mišrinama grupe
lėmis, išsodinant 6E ir 4D. Galima miš
rinti eilėmis, pasodinant 2-3 eiles eglės
ir 1 eilę drebulės. Iš tokių želdinių su
siformuotų dviardžiai eglės – drebulės
medynai. Veisiant mišrius želdinius su
juodalksniu, mišrinama eilėse, sodinant
2D1J.
Veisiant grynus drebulės želdinius,
sodinama nuo 1250 vnt. iki 2-3 tūkst.
sėjinukų į 1 ha. Sodinimo atstumai tarp
eilių – 2-2,5 m, eilėse –1,5-2 m. Sodinant
1250 vnt./ha tankumu, sodinimo vietos
išdėstomos 2x4 m atstumais (2 m atstu
mas eilėse, 4 m tarpueilių plotis). Želdant
grupėmis, sodinama tokiais pat atstu
mais, kaip ir želdant eilėmis. Sodinant
rečiau, medeliai išvysto storas šakas, pa
blogėja nusivalymas nuo šakų, dėl to la
bai padidėja užsikrėtimas puviniu.

Sodinama pavasarį iki pumpurų
sprogimo pradžios. Sodmenis su uždara
šaknų sistema galima sodinti visą birže
lio mėnesį, o rudeninį sodinimą pradėti
nuo rugpjūčio vidurio. Rankiniu būdu
per dieną žmogus gali pasodinti viduti
niškai 500-800 drebulės medelių.
Kadangi drebulės sėjinukų šaknų sis
tema gana plati, tai sodinama pusiau ci
lindriniais kastuvais, paprastais kastuvais
arba sodinimo mašina. Šaknys turėtų bū
ti kuo mažiau patrumpinamos, nes dalis
šaknų jau prarandama iškasant sodmenis,
o drebulė yra gana jautri persodinimui.

lai šalintini, jeigu jie medelių apšvietimą
sumažina iki 70 proc.
Antraisiais ir trečiaisiais metais žo
les reikia naikinti 2 kartus per vegeta
cijos sezoną. Vietoj dirvos purenimo
galima šienauti ar sumindžioti, ypač jei
nenumatoma tręšti želdinių. Purenant
dirvą, kartais galima sulaukti neigiamo
efekto – sumažėja želdinių prigijimas,
išsilaikymas, pablogėja jų augimas.
Drebulės želdiniuose praktiškai ne
įmanoma naudoti cheminės priežiūros
būdų. Herbicidus galima panaudoti, tik
prieš įveisiant želdinius.

Priežiūra
Žuvusius medelius drebulės želdiniuose
reikia atsodinti kitų metų pavasarį arba
tų pačių metų rudenį, remiantis rude
ninės apskaitos (inventorizacijos) duo
menimis, jeigu prigijimas mažesnis nei
85 proc. reikalingo želdinių tankio. Žel
diniai taip pat atsodinami, kai bendras
jų prigijimas ar išlikimas aukštesnis už
nurodytą, bet žuvę sodinukai sklype yra
pasiskirstę netolygiai, vienoje ar keliose
sklypo vietose ištisai žuvę.
Atsodinti reikia tvirtais, gerai išsivys
čiusiais drebulės medeliais, kuo panašes
nio aukščio į išlikusius. Jie turi būti sodi
nami ypač kruopščiai. Geriausia naudoti
sodmenis su uždara šaknų sistema. Pil
doma rankiniu būdu tais pačiais sodini
mo įrankiais žuvusių medelių sodinimo
vietose, jeigu reikia, atnaujinant paruoštą
dirvą.
Žolinės augalijos išsivystymo regu
liavimas – vienas iš svarbiausių drebulės
želdinių priežiūros darbų. Ypač pavojin
gas netiesioginis poveikis, kuris pasireiš
kia sudarant palankias sąlygas peliniams
graužikams veistis.
Pirmaisiais drebulės želdinių augimo
metais bet kokie greta medelių augantys
konkurentai turėtų būti pašalinti. Prie
žiūra atliekama 2, o esant reikalui – 3
kartus per vegetacijos sezoną. Želdinių
priežiūra pirmą kartą atliekama nuo ge
gužės 15 iki birželio 15 d., antrą kartą –
nuo liepos 15 iki rugpjūčio 15 d. Birželio
I pusėje žolės ravimos su kauptuku, nu
pjaunamos dalgiu ar pjautuvu. Rugpjūtį
želdinių tarpueiliai purenami kultivato
riumi, žolės apmindomos apie medelius.
Antrais, trečiais ir vėlesniais želdinių
augimo metais drebulių želdiniuose už
pavėsinimas iš viršaus neleidžiamas. Su
drebulės medeliais konkuruojantys auga

Tręšimas
Startinio želdinių tręšimo tikslas – ska
tinti medelių prigijimą ir augimą.
Drebulės želdinių tręšimas efektyvus
ir vėlesniais metais, tačiau želdiniai turi
būti tręšiami ne ilgiau, kol susiveria lajos.
Intervalas tarp tręšimų – 3-4 metai.
Startiniam tręšimui optimali trąšų
dozė medeliui – 2,5 gramo veikliosios
medžiagos azoto, fosforo ir kalio trąšų.
Startiniam želdinių tręšimui tinkamiau
sios yra granuliuotos kompleksinės trą
šos, kurių sudėtyje yra vienodas šių me
džiagų kiekis (pvz., NPK 16:16:16). Gali
ma naudoti ir atskirų elementų trąšas.
Vienkartinė trąšų dozė išberiama ran
komis 10 cm atstumu nuo medelio, po
pasodinimo praėjus 4 savaitėms, kuomet
medeliai jau būna įsitvirtinę dirvožemyje
ir pradeda gyvybinius procesus. 3-4 me
tų želdiniuose optimali vienkartinė NPK
dozė medeliui yra 7,5 gramo veikliosios
medžiagos. Pavasarį, prasidėjus aktyviai
medelių vegetacijai, trąšos išberiamos
rankomis apie kiekvieną medelį 20 cm
atstumu nuo kamieno. Tręšimas gali būti
derinamas su žolinės augalijos naikini
mu apie medelius.
Apsauga
Įveistus želdinius gali sunaikinti ugnis,
todėl apie veisiamų želdinių sklypą, o jei
gu sklypai dideli – tai ir jų viduje, įren
giamos 4 m pločio priešgaisrinės juostos.
Didelius sklypus priešgaisrinėmis juosto
mis reikėtų suskirstyti į 2-3 ha ploto skly
pelius. Priešgaisrinė juosta įrengiama su
ariant, vasarą naikinant žoles 3-4 kartus
kultivuojama.
Nuo pelinių graužikų pažeidimų ge
riausiai apsaugo piktžolių naikinimas
apie pasodintus medelius atliekant želdi
nių priežiūrą.

Drebulės želdinius būtina saugoti nuo
žvėrių žalos. Apsaugos priemonės dre
bulės želdiniuose taikomos paskiriems
medeliams ir ištisiems želdinių sklypams
apsaugoti. Pavieniams drebulės mede
liams apsaugoti galima naudoti individu
alias apsaugos priemones – plastikinius
gaubtus, tinklelį arba repelentus.
Drebulės želdinių apsaugai tinka
miausi yra 115 ir 150 cm aukščio plas
tikiniai gaubtai. Vidinis skersmuo – nuo
9,5 iki 20 cm. Mūsų šalies miškų urėdijos
plačiausiai naudoja lenkų firmos ANDO
plastikinius gaubtus. Gaubtus reikia už
dėti tuoj po medelių pasodinimo.
Drebulės želdiniai gali būti apsau
gomi repelentais. Lietuvoje gaminamas
repelentas G-5 naudojamas spygliuo
čių bei lapuočių medžių želdiniams
apsaugoti. Jis tinka ir drebulės želdinių
apsaugai nuo pažeidimų. Drebulės žel
diniai, kuriems gresia būti pažeistiems,
repelentu G-5 apdorojami kasmet
krentant lapams, esant sausam orui ir
teigiamai temperatūrai. 1 000 sodinukų
apsaugoti sunaudojama 10-12 kg repe
lentų.
Gali būti naudojami vokiški ir če
kiški repelentai, kurių efektyvumas yra
didesnis. Drebulės želdinių apsaugai, be
lietuviškų repelentų, galima naudoti ir
užsienyje pagamintus: Emol 10, Cervacol
Extra, Repentol 6, Emol 5, Morsuvin,
HaTe A, Arabol AL. Visi repelentą ap
saugo medelius 6-7 mėnesius.
Deja, net ir 10 metų drebules brie
džiai gali pažeisti, t.y., nulaupyti žievę.
Nuo tokio amžiaus medžių individua
lios apsaugos jau būna nuimtos. Todėl
geriausia apsauga – aukštos vielos tinklo
tvora.
Ištisiems miško želdinių ir medynų
sklypams nuo žvėrių apsaugoti tveriamos
tvoros, kurios tarnauja 8-10 metų. Nors
tai – brangi priemonė, tačiau kuo dides
nis plotas tveriamas, tuo labiau išlaidos
tvorai mažėja.
Drebulės želdiniams tverti geriausiai
tinka plieninės vielos tinklas, nes yra la
bai stiprus, atsparus, tvoros lengvai mon
tuojamos. Stulpeliai statomi kas 8-10
metrų. Todėl aptvarą sumontuoti galima
greičiau, nei taikyti kitas apsaugos prie
mones. Apsaugai nuo žvėrių rekomen
duojamas tinklas, kurio aukštis yra 2000
mm, o vielos – Ø 2,5 mm.
Dr. Vytautas Suchockas
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ES parama pažeistų miškų atkūrimui

privatūs miškai

Tarkime, jūsų privatus miškas stipriai nu
kentėjo nuo gaisro, sausros, ligos, vabz
džių kenkėjų antplūdžio ar kitokios sti
chinės nelaimės. Tad verta pasidomėti pa
gal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programą (KPP 2007-2013) teikiama ES
parama miškininkystės potencialo at
kūrimui ir prevencinėms priemonėms.
Šiemet paraiškas tokiai paramai gauti Na
cionalinė mokėjimo agentūra renka nuo
vasario 17 d. iki balandžio 10 d.
Analogišką paramą buvo galima
gauti ir 2004-2006 m. laikotarpyje bei
2007-2008 m. Vis tik susidomėjimas šia
priemone nėra toks didelis, lyginant su
tuo, kiek yra pažeistų miškų. Dažniausiai
kalbama tik apie gaisrų pažeistus miškus,
tačiau ši priemonė apima daug platesnį
pažeistų medynų ratą. Kad būtų aiškiau,
pateiksiu keletą pavyzdžių.
Ligų pažeistas išdžiūvęs uosynas –
vis dar dažnas atvejis Lietuvos miškuo
se, nors uosynai masiškai džiūti pradėjo
prieš gerą dešimtį metų. Uosynų Lietu
voje ir taip nėra daug, o sveikų uosynų
beliko labai mažai. Susiklosčius nepalan
kioms gamtinėms sąlygoms, nuo grybi
nių ligų (dažniausiai nuo paprastojo kel
mučio) nukenčia daugiausia pusamžiai
ir vyresni medynai. ,,Vaistų” nuo šių ligų
praktiškai nėra. Pagrindinė rekomen
dacija – tokį stipriai pažeistą ar žūstantį
medyną iškirsti, o jo vietoje pasodinti ki
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tų tos augavietės sąlygas atitinkančių me
džių rūšių medyną.
Džiūstantis ar išdžiūvęs ąžuolynas.
Kiek vėliau nei uosynai, Lietuvoje masiš
kai pradėjo džiūti ir ąžuolynai. Tai galėjo
sukelti nepalankiai susiklosčiusios gamti
nės sąlygos: sausros, ankstyvos rudeninės
ir vėlyvos pavasarinės šalnos, prisidėjus
grybinėms ligoms ir kenkėjams. ,,Vaistai”
šiuo atveju vėlgi panašūs – nukirsti nu
džiūvusius medžius ar visą medyną (jei
pažeista didžioji dalis medžių), o jų vieto
je sodinti mišrius ąžuolo želdinius su kitų
vertingų medžių rūšių priemaiša.
Vėjo ar sniego išverstas ar išlaužy
tas medynas. Po kiekvienos žiemos tokių
medynų atsiranda ir privačiuose, ir vals
tybiniuose miškuose. Ypač neatsparūs vė
jams eglynai (jų šaknų sistema paviršinė),
o nuo sniego dažnai nukenčia laiku neiš
ugdyti jaunesni medynai (per tankiai au
gantys išstypę medeliai dažnai neatlaiko
šlapio sniego svorio). Labai svarbu iki pa
vasario sutvarkyti eglių išvartas, nes atši
lus orams kyla pavojus, kad vėjo išverstose
ar nulaužtose eglėse apsigyvens kenkėjai,
kurie gali išplisti į aplinkinius dar sveikus
miškus. Norint ateityje išvengti nemalonių
vėjo ir sniego siurprizų, rekomenduojama
vietoj eglynų veisti mišrius su lapuočiais
medynus ir nepamiršti laiku atlikti miško
ugdymo kirtimus (praretinti per tankiai
augančius jauno amžiaus medynus).

Čia pateikiau tik kelis pavyzdžius.
Visiems tokiems pažeistiems medynams
bendra keliama sąlyga paramai gauti yra
ta, kad tokiame gaisro ar stichinės nelai
mės pažeistame miške turi būti išdžiūvę
arba pažeisti taip, kad nebegali augti dau
giau kaip 50 proc. medžių. Tą faktą turi
patvirtinti miškų urėdija, kuri išduoda
specialią pažymą. Norint gauti paramą
pažeisto miško atkūrimui, kartu su už
pildyta paraiška Nacionalinei mokėjimo
agentūrai be jau minėtos pažymos dar
reikia pateikti pažeisto miško atkūrimo
projektą, valdos nuosavybės dokumen
tus, užregistruoti valdą Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre. Dar vienas svarbus
reikalavimas, kurį verta žinoti – paramos
galima kreiptis ne vėliau kaip per dvejus
metus nuo pažeisto ploto atsiradimo.
Tinkamos finansuoti išlaidos ap
ima praktiškai visus svarbiausius darbus,
būtinus atlikti atkuriant stipriai pažeistą
mišką: t.y. pažeisto miško atkūrimo pro
jekto sudarymas, ploto sutvarkymas ir iš
valymas (nudžiūvusių medžių iškirtimas
ir ištraukimas bei kirtimo atliekų sutvar
kymas, menkaverčių krūmų, trukdančių
atkurti mišką, pašalinimas ir pan.), dirvos
paruošimas, sodmenų įsigijimas, jų trans
portavimas ir pasodinimas, žuvusių žel
dinių atsodinimas, želdinių apsauga nuo
žvėrių. Parama sudaro 80 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų. Galima sakyti, kad su
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Naujos pareigos
Lietuvos miškų institute:
Galima parama gaisrų pažeistam miškui

parama atkurti pažeistą mišką galutiniam etape bus maždaug
penkis kartus pigiau, nei be paramos. Nereikėtų pamiršti ir me
dienos, kuri sutvarkius pažeistą plotą jau bus paruošta (iškirsta,
ištraukta) ir puikiausiai tiks malkoms. Svarbu žinoti, kad visus
išvardintus darbus reikės pagrįsti išlaidas patvirtinančiais doku
mentais, taigi, savo jėgomis atlikti darbai nebus užskaitomi. Pagal
šią priemonę taikomas išlaidų kompensavimo mokėjimo būdas,
o tai reiškia, kad privataus miško savininkui projektą reikės įgy
vendinti savo lėšomis, o tinkamas išlaidas kompensuos Naciona
linė mokėjimo agentūra pagal pateiktus mokėjimo prašymus.
Suprantama, gaisrų ar stichinių nelaimių pažeistus miškus
būtina sutvarkyti nelaukiant, kol bus renkamos paraiškos para
mai gauti. Todėl tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįsta
mos ir iki paraiškos pateikimo padarytos pažeisto miško ploto
atkūrimo projekto parengimo, šio ploto sutvarkymo ir išvaly
mo, o taip pat dirvos paruošimo išlaidos. Svarbu, kad šios išlai
dos būtų padarytos jau po 2007 m. sausio 1 d.
Kiek kainuoja tokio pažeisto miško sutvarkymas ir atkūri
mas. Žinoma, išlaidos labai priklauso nuo įvairių faktorių (au
gavietės, medyno rūšinės sudėties, pažeidimo būdo ir laipsnio,
sodinamų medžių rūšių, reikalingos apsaugos priemonių nuo
žvėrių ir t.t.), tačiau vidutiniškai reikėtų orientuotis į maždaug
10 tūkst. Lt/ha. Jei plotas jau sutvarkytas (pažeisti medžiai iš
kirsti ir ištraukti, o kirtimo atliekos sutvarkytos), tuomet pa
žeisto ploto atkūrimas gali kainuoti ir perpus mažiau.
Teisingai pateikus visus reikiamus dokumentus – parama
praktiškai garantuota. Jei nutiktų taip, kad paraiškų būtų pa
teikta daugiau nei skirta lėšų, tuomet visos pagal tą konkrečią
priemonę pateiktos paraiškos būtų vertinamos pagal priorite
tinius kriterijus, kurie sudėlioti taip, kad privataus miško savi
ninkas, atkuriantis stichinės nelaimės ar gaisro pažeistą mišką
ir prašantis sąlyginai nedidelės paramos (iki keliasdešimt tūks
tančių litų) visuomet atsidurs priekyje ir bus eilėje gauti para
mą pirmesnis nei bet kuri miškų urėdija. Tokia pirmenybė nu
statyta todėl, kad pagal tą pačią priemonę paramą gali gauti ir
valstybės įmonės miškų urėdijos, kurių projektai gali siekti ir
milijoną ar daugiau litų.
Jei vis tik manote, kad pačiam tvarkyti visus dokumentus
perdaug sudėtinga, į pagalbą galite pasitelkti Žemės ūkio mi
nisterijos akredituotus miškininkystės konsultantus, kurių pa
slaugoms apmokėti taip pat teikiama ES parama. Tokių kon
sultantų nuolat atnaujinamą sąrašą galima rasti Žemės ūkio
ministerijos interneto tinklapyje www.zum.lt
Jei dar nebuvote šiais metais – pats laikas aplankyti savo
miško valdą. Sėkmės tvarkantis!
Nerijus Kupstaitis

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Privačių miškų skyriaus vedėjas

Penkeriems metams iš 18 narių suformuota Lietuvos miškų instituto taryba: į ją
išrinkta 12 instituto mokslininkų ir 6 narius skyrė Švietimo ir mokslo ministerija.
Tarybos sudėtis: dr. Virgilijus Mikšys (pirmininkas), dr. Vidas Stakėnas (pirmi
ninko pavaduotojas), prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius, dr. Marius Aleini
kovas, doc. dr. Artūras Gedminas, doc. dr. Darius Danusevičius, dr. Kęstutis
Armolaitis, dr. Virgilijus Baliuckas, dr. Olgirda Belova, dr. Stasys Mizaras,
dr. Alfas Pliūra, dr. Vytautas Suchockas, prof. habil. dr. Romualdas Juknys
(VDU), prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (LSDI), doc. dr. Gediminas Brazaitis
(LŽŪU), doc. dr. Algis Gaižutis (LMSA), dr. Valdas Vaičiūnas (AM), dr. Stanis
lovas Žurauskas (ŠMM).
Juoz as Ruseckas, dirbęs Miškininkystės skyriaus vedėju, 2009 m. sausio 6 d.
atleistas iš šių pareigų;
Rimvydas Gabrilavičius, dirbęs Genetikos ir selekcijos skyriaus vedėju,
2009 m. sausio 6 d. atleistas iš šių pareigų.
2009 m. sausio 12 d. paskirti:

Marius Aleinikovas, g. 1976 m., baigęs 2000 m. KTU Dizaino ir technologijų
fakultetą, biomedicinos mokslų daktaras (2007 m.), paskirtas direktoriaus pava
duotoju mokslui. Prieš tai dirbo institute Miško išteklių, ekonomikos ir politikos
skyriaus vedėju;
Darius Danusevičius, g. 1968 m., baigęs 1993 m. LŽŪA Miškų fakultetą, bio
medicinos mokslų daktaras (1999 m.), docentas (2006 m.), paskirtas direktoriaus
pavaduotoju mokslinei informacijai. Prieš tai dirbo institute Genetikos ir selekci
jos skyriaus vyresniuoju mokslo darbuotoju;
Virgilijus Mikšys, dirbęs direktoriaus pavaduotoju mokslinei informacijai,
paskirtas Miškininkystės skyriaus vedėju;
Virgilijus Baliuckas, dirbęs Genetikos ir selekcijos skyriaus vyresniuoju
mokslo darbuotoju, paskirtas šio skyriaus vedėju;
Liana Sadauskienė, dirbusi Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriuje
mokslo darbuotoja, paskirta šio skyriaus vedėja.
Šakių miškų urėdijoje:

Sigitas Tamošaitis, g. 1966 m., baigęs 1991 m. LŽŪA Miškų fakultetą, 2002
m. LŽŪU įgijęs miškininkystės magistro kvalifikacijos laipsnį, laimėjęs konkursą,
2009 m. vasario 17 d. paskirtas Šakių miškų urėdijos miškų urėdu. Prieš tai dirbo
šioje urėdijoje Šakių girininkijos girininku.
Nemenčinės miškų urėdijoje:

Danuta Kazakevičienė, dirbusi miškų urėdo pavaduotoja miškininkystei,
2009 m. vasario 1 d. paskirta miškų urėdo pavaduotoja;
Romutis Matkevičius, dirbęs miškų urėdo pavaduotoju medienos ruošai ir
prekybai, 2009 m. sausio 16 d. atleistas šalių susitarimu iš šių pareigų;
Vytautas Steponėnas, g. 1975 m., 2003 m. LŽŪU įgijęs ekologijos ir aplin
kotyros magistro kvalifikaciją, 2009 m. sausio 19 d. paskirtas vyriausiuoju inžinie
riumi. Prieš tai dirbo šioje miškų urėdijoje miškotvarkos inžinieriumi;
Natalija Jocienė, g. 1973 m., neakivaizdžiai mokosi LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakultete, V kurse, 2009 m. sausio 26 d. paskirta miškotvarkos inžiniere. Prieš tai
dirbo Purviniškių girininkijoje girininko pavaduotoja;
Valdas Ulevičius, g. 1971 m., baigęs 1989 m. LŽŪA, 2009 m. vasario 1 d. pa
skirtas miško želdymo ir apsaugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo Meros girininkijos
girininku (2009 m. sausio 31 d. ši girininkija panaikinta);
Andrej Jakubovskij, g. 1981 m., baigęs 2008 m. KMAI kolegiją, 2009 m. va
sario 1 d. paskirtas Purviniškių girininkijos girininko pavaduotoju. Prieš tai dirbo
Meros girininkijos girininko pavaduotoju.
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Dortmundo mugėje
Žodis skaitytojui

medžioklė

Vasario pirmąją savaitę Dortmun
de šurmuliavo eilinė, jau dvidešimt
septintoji, mugė ,,Jagd und Hund“ –
lietuviškai ,,Medžioklė ir šuo“. Buvo
labai smalsu, kaip gi senas tradicijas
turintį renginį paveiks krizė. Turiu
prisipažinti – šių metų mugė pribloš
kė. Gerokai padidėjęs mugės plotas,
visą savaitę plūdusios lankytojų mi
nios, išsiplėtusi mugės dalyvių geog
rafija (įspūdingas ekspozicijas mu
gėje pristatė čekai ir bulgarai). Tiesą
pasakius – per tas keturias mugėje
praleistas dienas progų prisiminti
sunkmetį nepasitaikė, o štai liudiji
mų, kad medžioklė ir žūklė – tai ne
tik pomėgis, ne tik gamtos išteklių
naudojimas, ne tik jų puoselėjimas,
bet ir rimtas ekonomikos stimuliato
rius (pabandykite įsivaizduoti, kiek
gamybininkų ir prekybininkų reikia
septynių milijonų Europos medžioto
jų poreikiams tenkinti) buvo apstu.
Kviečiu pasižvalgyti po mugę, o
desertui siūlau smagų V. Logmino
rašinėlį apie paslaptingą paukštį. Juk
ne viena šerniena gyvi esam, kolegos
medžiotojai!
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Eugenijus Tijušas
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Mugėje labai populiarūs medžiotojų su plėšriaisiais paukščiais pasirodymai

Įspūdinga
elnienos dešrų
reklama

Nepigus
suvenyras

Bokštelio statyba

Pirk, panele, naminį šešką

Ką ten tas šeimininkas pliurpia?

Mugė –
ne tik žmonėms,
bet ir šunims

Lietuvos komanda XI Europos
elnių pamėgdžiotojų čempionate (iš kairės: A. Kamičaitis, A. Kunigėlis, E. Tijušas)
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medžioklė

„Medžioklė ir šuo“
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Sugebėjimus demonstruoja Slovėnijos atstovas

medžioklė
34

Praėjusių metų žurnale daug rašyta apie medžiojamuosius gy
vūnus. A. Kamičaičio straipsnis apie stirną 7 nr. pradedamas
nuo ištraukų iš mūsų faunistikos grandų veikalų – prof. Tado
Ivanausko knygos „Pasaulio žvėrys“ (1968) ir doc. Jurgio Eliso
no knygos „Mūsų šalies žinduoliai“ (1932, II dalis). Tose ištrau
kose stebina nepaprastas senųjų gamtininkų pastabumas.
Norėdamas palyginti su šiuolaikinių tyrimų rezultatais, ne
galiu dar kartą nepacituoti doc. J. Elisono stirnos buveinių apra
šymo: „… labiausiai stirna palinkusi gyventi tokiose baltamiškio
vietose, kur miškas požemis, aikštėtas, kur pievos ir javų laukai
ne tiktai aplinkui mišką apsupa, bet ir įvairiomis kryptimis į jį
prasikiša ir tokiu būdu duoda stirnai progą pasiganyti pievos žo
lėje, javų laukuose. Mėgiamiausios stirnų vietos… , tai palikti at
želdyti kirtimai, arba skynimai, kuriuose stirna turi pakankamai
jaunų epušėlių, sodrios žolės alkiui nuvaryti ir tankių vietų tarp
beaugančių jaunų mažų medelių pavojaus metu pasislėpti …“
Buvęs Gamtos apsaugos komiteto pirmininkas Kazimieras
Giniūnas, išanalizavęs medžiojamųjų gyvūnų tankį, dar 1961 m.
paskelbė straipsnį „Kur medžioklės plotai turtingiausi?“ (MG,
1961, Nr. 5). Jis pirmasis padarė išvadą, kad didžiausias gyvū
nų, tarp jų – ir stirnų, tankis yra I ekonominės grupės rajonuose
(Biržų, Joniškio, Marijampolės, Kėdainių ir kt.), kuriuose vyrauja
derlingiausi dirvožemiai, auga lapuočių miškai ir pasižyminčios
didžiausiu derlingumu žemės ūkio kultūros. Mažiausias gyvūnų
tankis – IV ekonominės grupės rajonuose (Eišiškių, Nemenčinės,
Šalčininkų ir kt.), kur vyrauja nederlingiausi dirvožemiai, auga
gryni pušynai ir nederlingos žemės ūkio kultūros.
Atsižvelgiant į stirnos reikšmę medžioklės ir miškų ūkyje,
apgintos dvi mokslų kandidato (daktaro) disertacijos. Tai mūsų
disertacija „Stirnos vaidmuo miškų ūkyje ir priemonių sistema
miško atžėlimui nuo jos apsaugoti“ (1965) ir dr. P. Bluzmos „Stir
na Lietuvoje (ekologinė–morfologinė charakteristika)“ (1975).
Nagrinėdami stirnos tankio priklausomybę nuo gyvenamosios
aplinkos sąlygų, padarėme išvadą, kad stirnų tankis tiesiogiai pri
klauso nuo vyraujančių dirvožemių derlingumo (r=0,84), lapuo
čių medžių dalies medynų sudėtyje (r=0,85) ir atvirkščiai – nuo
teritorijos miškingumo (r=–0,71). Kuo teritorijos miškingumas
didesnis, tuo stirnų tankis mažesnis. Tokias pačias išvadas padarė
ir dr. P. Bluzma, kuris, be to, nustatė, kad stirnų, kaip pamiškių gy
vūnų tankis, priklauso ir nuo konkrečių miškų ploto. Pavyzdžiui,
1968 m. iki 100 ha ploto miškeliuose 100 ha vidutiniškai gyveno
13 stirnų, o 5000 ha ploto miško masyvuose – tik 2/100 ha arba 6
kartus mažiau.
Tirdami stirnos tankio priklausomybę nuo lapuočių miškų
struktūros, nustatėme, kad šių žvėrelių tankis tiesiogiai priklau
so nuo lapuočių jaunuolynų (iki 10 m.) (r=0,49÷0,59), pribręs
tančių bei brandžių medynų (r=0,56), pamiškės, tenkančios
miško ploto vienetui, ilgio (r=0,40÷0,45), plynų kirtaviečių,
miško aikščių (r=0,45) bei pievų (r=0,41) ploto ir atvirkščiai –
nuo atskirų miškų ploto (r=–0,21÷–0,27). Padarėme išvadą,
kad lapuočių miškuose stirnai optimalus lapuočių jaunuoly
nų (iki 10 m.) plotas yra 3–5 proc., pribręstančių medynų –
5–11 proc., brandžių medynų – 12–23 proc., plynų kirtavie
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Sel emono Paltanavič iaus nuotrauk a

Dar apie stirną

čių – 1,1–1,3 proc., miško aikščių – 2–3 proc. ir pievų – 2–5
proc. 1000 ha miško žemių [(Miškininkystė, 1999, 1(43)]. Šie
duomenys tik patvirtina doc. J. Elisono (1932) stirnos buveinių
aprašymą, tam nenaudojant nei specialių tyrimo, nei matema
tinės statistikos metodų.
Straipsnyje apie stirną A. Kamičaitis rašo: „Man ši istorija
(Bavarijos kunigaikščio Albrechto stirnų medžioklės ūkio likvi
davimo. V.P.) labai jau panaši į 9-to dešimtmečio pabaigoje vy
kusį valstybinių medžioklės ūkių naikinimą Lietuvoje. Apšaukti
„stagnatorių ginklanešiais“ neturėjome galimybių net paaiškinti
apie mūsų dirbamus mokslo tiriamuosius darbus – medžiok
lės ūkio griovėjų tai nedomino.“ Biografiniame žinyne „Lietu
vos miškininkai“ (V., 1997, A–L, 1) rašoma, kad A. Kamičaitis
Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbęs apie 50 mokslinių
straipsnių“ (p. 535). Tuo galėtų pasigirti nedažnas mokslų ar
habilituotas mokslų daktaras, paskelbęs tiek straipsnių recen
zuojamuose mokslo žurnaluose. Tačiau teisybės vardan, reikia
prisiminti, kad pagrindine valstybinių medžioklės ūkių likvida
vimo priežastimi buvo nutrūkęs jų valstybinis finansavimas. Dėl

to šių ūkių medžioklės barai tapo miškus valdančių miškų urė
dijų padaliniais, kuriuose organizuotas profesionalus medžiok
lės ūkis, išlikęs kai kuriose urėdijose iki šių dienų.
Valstybiniams medžioklės ūkiams anuomet medžioklei
priskirti miškai buvo labai gera mokslo tiriamųjų darbų ba
zė. JAV vienas iš ganyklų talpos elniniams žvėrims nustatymo
būdų yra jų laikymas dideliuose aptvaruose, kurie įrengiami
įvairių tipų medynuose. Ganyklų talpos kritinė riba nustatoma
pagal elnių kūno masės kritimą ar net žvėrių gaišimą. Valstybi
niuose medžioklės ūkiuose tokie eksperimentai buvo daromi
ištisuose miškų masyvuose, todėl tyrimai juose buvo labai įdo
mūs. Daug vertingos mokslinės medžiagos surinkome Šunskų
(Punios šilas, Šunskų miškas), Gulbinų (Žagarės miškas, Kur
šių Nerija) ir kai kuriuose kituose valstybiniams medžioklės
ūkiams medžioklei priskirtuose miškuose.
Tiriant miško ir kanopinių žvėrių ekologinės pusiausvyros
klausimus Punios šile, nustatėme, kad 1968–1969 m. prasidėjo
elnių emigracija iš šilo į Prienų miškų ūkio miškus, kuriuose jų
skaičius per 4-erius metus išaugo nuo 7 iki 42. Išsikėlimas prasi
dėjo, kai 1000 ha miško teko 16 elnių. Šį elnių tankį ir reikia lai
kyti optimaliu ekologiniu Punios šile. Taip pat konstatuota, kad
sunaikinę žiemos ganyklas – pušų jaunuolynus, briedžiai Punios
šile dar ilgą laiką ieškojo pašarų įprastose senose ganyklose, ku
riose ant pušelių stagarų buvo palikusi tik viena kita žalia šakelė.
Tai susiję su briedžių biotopiniu ir mitybos konservatyvumu bei
inercija (G, 1974, № 2, p. 16–18; № 3, p. 18–20).
Daug vertingos medžiagos apie stirnų šėrimo efektyvumą su
rinkome Šunskų ir kai kuriuose kituose miškuose. Nustatyta, kad
varpinių žolių, ypač motiejukų, šienu stirnoms gamtoje galima
pakeisti 1,3 proc. visų natūralių pašarų, dobilais ir jų atolu – 5-10
proc., o vertingais stambiais (dobilų šienas), sultingais (cukri
niai runkeliai) ir koncentruotais (grūdų atliekos, avižos) pa
šarais – 30-40 proc. Tačiau pastaruoju atveju pastebėti stirnų
virškinimo procesų sutrikimai. Trūkstant natūralių pašarų
(medelių, krūmų ir krūmokšnių ūglių ir kt.) žiemos ganyklose,
reguliarus ir gausus stirnų šėrimas geriausiais pašarais ąžuolo,
uosio ir eglės skabymo lapuočių miškuose nesumažina, be to,
Šunskų miške 1969-1970 m. žiemą buvo rasta 30 (15 proc. vi
sos kaimenės) kritusių stirnų (G, 1970, № 6, p. 18–21).

Danieliai paleisti į laisvę

A. Kamičaitis rašo, kad „… šaltos ir sniegingos žiemos ir
dabar gali drastiškai sumažinti stirnų skaičių“, neatskleisdamos
gaišimo žiemą mechanizmo.
Stirnoms kritiškas sniego dangos storis yra 30–40 cm, o
15–20 cm sniego danga sumažina pažemės pašarų (krūmokš
nių, žiemkenčių želmenų ir kt.) prieinamumą. Esant kritiškam
sniego dangos storiui ir trūkstant natūralių pašarų miškuose
(medelių, krūmų ir krūmokšnių ūglių), stirnos daugiau ener
gijos suvartoja jiems susirasti, negu gauna pasimaitinusios. Dėl
neigiamo energijos balanso alkaną žiemą ir ankstyvą pavasarį
stirnų kūno masė sumažėja 16–20 proc. ir daugiau. Didesnis
kūno masės sumažėjimas (30–40 proc.) sukelia negrįžtamus
distrofinius procesus (anemija, kacheksija) ir gyvūnų gaišimą.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys stirnų gaišimą, yra žiemos
ganyklų nuskurdinimas ir žvėrelių apsikrėtimas parazitinėmis
ligomis (kokcidioze, stuongilatozėmis), kurie priklauso nuo
gyvūnų tankio. Sniego dangos storis labai paaštrina šią padėtį.
Didėjant stirnų tankiui, jų gaišimas išauga labiau, negu atitin
kamai pastorėjus sniego dangai. Dėl žiemos ganyklų nualini
mo ir natūralių pašarų trūkumo sutrinka stirnų organizmo
normali medžiagų apykaita ir termoreguliacijos procesai, dėl
to ir kyla kalorijų bado sukeliamos ligos: skrandžio–žarnyno
(gastroenteritis) ir plaučių (bronchopneumonia acuta) uždegi
mai. Esant geroms mitybos sąlygoms, įmitusios stirnos ištveria
šalčius net iki –40ºC. Tarp kritusių stirnų daugumą sudaro pir
mamečiai jaunikliai (daugiau kaip 50 proc.) (Marma, Padaiga,
1970; Padaiga, 1971, 1996; Rusanov, 1966).
Kiek stirnų Lietuvoje laikytina, kad sumažinus jų kaimenės
nuostolius sniegingomis ir šaltomis žiemomis? Šiuo klausimu
įvairių autorių pateikiami skaičiai skiriasi keliasdešimt kartų.
P. Judickas, rekomendavęs dėl sėjomainos pušynų augavietėse
veisti uosynus, siūlė Lietuvos miškuose laikyti nuo 900 tūkst. iki
200 tūkst. stirnų (Lietuvos miškų praeitis ir rytdiena. V., 1993,
p. 394). Didžiausias Lietuvos stirnų žinovas dr. P. Bluzma nuro
do, kad „Taisyklingai eksploatuojant kaimenę, respublikoje bū
tų galima turėti iki 50 tūkst. stirnų ir kasmet sumedžioti apie 10
tūkst.“ (Lietuvos kanopiniai žvėrys. V., 1998, p.).
Prof. Vytautas Padaiga

Panevėžio miškų urėdija iš aptvaro į laisvę paleido 12 danielių, ku
rie prieš 4-erius metus buvo atgabenti iš Slovakijos ir sėkmingai
veisėsi Krekenavos girininkijos aptvare. Atšalus orams šiuos gra
žuolius pavyko privilioti šienu, o susigundžiusiuosius siūlomu ska
nėstu urėdijos darbuotojai suskubo paleisti gyventi natūraliomis
sąlygomis į Naujamiesčio girininkijos miškus. Sugauti danieliai
prisijungė prie 16-os savo gentainių.
1981 m. Panevėžio miškų urėdijos Krekenavos girininkijoje
pastačius aptvarą buvo atvežta 15 muflonų ir 15 danielių. Dabar
Panevėžio urėdijos miškuose laisvėje gyvenantys danieliai yra šios
bandos palikuonys. Atnaujintame Krekenavos girininkijos aptvare
liko gyventi apie 80 danielių.
Pirmieji šie grakštūs elninių šeimos žinduoliai į Lietuvą didikų
buvo atvežti XVI-XVII a. Brandos jie sulaukia 8-9 gyvenimo me
tais. Panevėžio rajone daugiausia šių grakščiaragių gyvena Pašilių
miške – apie 150. Šie miško gražuoliai ištveria šaltas žiemas ir yra
prisitaikę gyventi Lietuvoje.
Panevėžio m. u. inf.
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Autoriaus nuotrauk a

Paslaptingoji grąžiagalvė

medžioklė

Grąžiagalvės apdaras susilieja su drevėto medžio spalvomis
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Artimesnė pažintis su grąžiagalve prasidėjo, kai ji įsikūrė
mūsų sodyboje.
Drevėtoje obelyje, kurios vidus buvo smarkiai išpuvęs,
o šakų vietoje žiojėjo kelios skylės, įrengiau savotišką lizda
vietę uoksiniams paukščiams. Didesnes angas sandariai už
kaliau skarda bei lentgaliais. Viršuje nedidelę angą (apie 34
mm skersmens) palikau atvirą. Tikėjausi, kad tai bus landa
čia perėsiančioms zylėms ar musinukėms. Jau kitą vasarą so
dyboje poilsiavusieji pranešė, kad šiame uokse gyvena jiems
nematytas pilkas žvirblio dydžio paukštis. Paaiškėjo, kad tai
buvo grąžiagalve, geninių paukščių būrio sparnuotis.
Grąžiagalvė nuo spalvingų margųjų genių bei meletų ski
riasi neryškia, rusvai pilka plunksnų spalva, kuri kiek pri
mena mažojo apuoko, apuokėlio ar lėlio apdarus. Todėl kai
ji ramiai tupi ant storesnės šakos, visai susilieja su medžio
žievės spalva ir būna sunkiai pastebima. Nors du kojų pirš
tai, kaip ir genių, atsukti į priekį, o du – atgal, t.y. pritaikyti
laipioti, uodegos plunksnos minkštos, ji negali ja besirams
tydama kopinėti medžių kamienais, o silpnas ir mažas sna
pas netinka medžiams kalenti.
Grąžiagalvė gyvena lapuočių ir mišriuose miškuose,
mėgsta mažus miškelius, nevengia parkų, senų sodų bei žel
dinių gyvenvietėse. Pavasarį iš tolimosios Afrikos ji grįžta
gana vėlai – balandžio antroje pusėje. Šį beveik nepastebimą
paukštį išduoda skambi trelė. Šaukia patinas ir patelė. Vei
siasi grąžiagalvė natūraliuose ar genių iškaltuose uoksuose,
inkiluose. Tačiau tuo metu uoksiniai paukščiai jau peri, ir
lizdaviečių gali trūkti. Gal dėl to jos elgsena kartais būna ir
agresyvi – ji užpuola kitų paukščių jau susuktus lizdus, iš
meta iš uoksų kiaušinius, jauniklius, dalį lizdo medžiagos
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ir įsikuria pati. Dažniausiai nuo jos nukenčia įvairios zy
lės, margasparnės musinukės, paprastosios raudonuodegės.
Grąžiagalvė deda 7–12 baltų kiaušinių, peri 12–13 dienų.
Jaunikliai išskrenda po 18–22 dienų. Mūsų stebėtos pore
lės prieauglis paliko uoksą liepos 11 dienos rytą. Jaunikliai
lindo iš uokso po vieną, pradžioje tik kaišiodami savo ilgą
liežuvį. Senų paukščių prie lizdo tuo metu nebuvo matyti,
jų balsų nesigirdėjo. Su įdomumu stebėjome šią grąžiagalvės
veisimosi pabaigos sceną, fotografavome, ją nufilmavo žino
mas fotografas, filmų operatorius šviesios atminties Kęstutis
Verbickas.
Praėjusiais metais grąžiagalvė pirmą kartą perėjo ir mū
sų zyliniame inkile su apsauginiu plastikiniu vamzdeliu. Ta
čiau rudenį inkile radau geltonkaklės pelės lizdą, o po juo
sujauktą didžiosios zylės lizdą su trim kiaušiniais ir 7 grąžia
galvės kiaušinius. Tad grąžiagalvė, užėmusi zylės lizdą, kaž
kodėl nebaigė perėti. Pelės čia įsikūrė tik rudeniop.
Grąžiagalvė minta skruzdėlėmis, jų lėliukėmis ir koko
nais. Lesalą renka ant žemės, skruzdėlynuose, kaišiodama
ilgą rausvą liežuvį į visus plyšius. Inkile ar laikoma ranko
se grąžiagalvė išplečia uodegą, pašiaušia galvos plunksnas,
aukštyn ištemptą kaklą tai įtraukia, tai vėl ištiesina ir sukioja
į šonus šnypšdama. Tai jos gąsdinamoji elgsena. Nuo jos ki
lęs ir šio paukščio vardas.
Grąžiagalvė – paslaptingas ir įdomus mūsų krašto paukš
tis. Jos gausa mažėja, nes nyksta uoksiniai medžiai, mažiau
keliama inkilų. Kaip rodo mūsų patirtis, šis sparnuotis galėtų
sėkmingai perėti senuose, kartais apleistuose soduose ar net
išlikusiuose paskiruose medžiuose. Tik reikėtų sutvarkyti
senas dreves. Šiek tiek apgindamas grąžiagalvę dėl jos nuož
mumo veisiantis, noriu priminti, kad visi geniniai paukščiai
linkę uoksus praplėsti, kitų paukščių senus ar naujus lizdus
išmesti, o kartais net ir šiaip paplėšikauti. Tuo ypač išsiskiria
didysis genys. Bet negi dėl to mes jo neglobosime?
Dr. Vytautas Logminas
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Audronės Balč iūnienės nuotrauk a

Kad paukšteliai ir žvėreliai
nebijotų žiemos

Stemplių jaunieji miško bičiuliai su girininku A. Useliu, pavaduotoja
A. Norkienė, mokytojomis R. Kungiene ir L. Lazaraitiene

Raguvėlės pagrindinės mokyklos JMBB „Girinukai“ narės

Šilutėje
Keletą dienų šią žiemą oro temperatūra buvo nukritusi že
miau nei dešimt laipsnių šalčio, o tai pasunkina paukščių
žiemojimo sąlygas.
Stemplių girininkijos darbuotojai globojamiems Stemplių
pradinės mokyklos jauniesiems miško bičiuliams, būrelio
„Miškinukai“ nariams, nutarė padovanoti lesyklėlę, kad vai
kai galėtų dar geriau pasirūpinti paukšteliais.
Stemplių pradinė mokykla įsikūrusi šalia Stemplių parapi
jos bažnyčios. Greta mokyklos augančioje liepoje lizdą susisuko
pelėda, o visai šalia teka Ašvos upelis. Nenuostabu, kad augdami
tokioje unikalioje aplinkoje vaikai ne tik stebi gamtą, bet ir yra
kūrybingi, groja dūdelėmis giesmes, liaudies dainas.
Nuvykę į mokyklą, miškininkai moksleiviams papasakojo
apie paukščių maitinimosi ypatumus, bibliotekai padovanojo
knygą „Miškas ir mes“, na, o jaunieji miško bičiuliai pasižadėjo
prižiūrėti šią lesyklėlę ir kiekvienas prie savo namų pakabinti
ne mažiau kaip dar po lesyklėlę paukščiams. Moksleiviai sve
čiams surengė koncertą. Po pamokų su mokytojomis ir būre
lio koordinatore, Stemplių girininkijos girininko pavaduotoja
A. Norkiene, išsiruošė į mišką, nunešė vaišių žvėreliams.

Raguvėlėje
Nerūsti šiais metais žiema, bet buvo ir gerokai prisnigta bei
pripustyta. Mūsų mokyklos jaunieji miškininkai nusprendė,
kad stirnoms gali būti sunkoka miške. Jos priprato prie ne
sniegingų žiemų, gausaus maisto.
Vytukas Kubilius pasisiūlė pagaminti ėdžias. Visą savait
galį dirbo, prisireikė ir dėdės pagalbos, bet darbą padarė.
Atsinešė ir šieno. Netrukus visa ,,Girinukų“ grupelė patrau
kė į mišką. Parinkome vietą miško pakraštyje ir pastatėme
ėdžias.
Devintos klasės ,,Girinukai“ bendravo su parengiamo
sios klasės vaikais. Vedėmės juos į pamiškę ir sodą. Rudenį
gyventojai nesusirinko obuolių, todėl jų daugybė dar kabo
ant šakų, o dar daugiau – ant žemės. Galybė pėdelių apie
kiekvieną obelį pripėduota, obuoliai pragraužti... Pagal pė
das nustatėme, kad stirnos atkeliauja vaišintis obuoliais. Ra
dom ir kiškių pėdučių.
,,Nuliukai“ buvo patenkinti išvyka ir pasiruošę su devin
tokais vėl keliauti į gamtą.

miškas ir visuomenė

Audronė Balčiūnienė
Šilutės miškų urėdijos JMBS koordinatorė
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laida apie gamtą ir visa, kas joje.
BTV, 8 val., kiekvieną sekmadienį. Žiūrėkite

MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 02

Dovilė Stakytė
Alma Jakusevičiūtė
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laisvą minutę

Jonas Grigaliūnas.

Medžiai

Senatvė
Lyg nuotaka būtų

Medžio širdyje
Abi jas likimas vienodas ištiko, jas augti paliko

Rytmetis žaidžia medžių šakom
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Sniegas – jų stichija

laisvą minutę

Baltasis kiškis

40

Tyliai po slidėmis girgžda sniegas. Ato
drėkio seniai nebuvo, sniegas purus,
nuo apatinių eglės šakų pažyra snie
gas. Nė gyvos dvasios. Bet iš kur švie
žių pėdsakų virtinė? Kas per vaiduok
lis šmėkštelėjo tarp apsnigtų eglučių ir
prašuoliavęs puraus sniego paviršiumi,
dingo tankmėje? Baltasis kiškis. Toks
baltas, kad ramiai tupintis vidury lauko
liktų nepastebėtas.
Stoviu ne Užpoliarės tundroje ar
Sibire. Čia – Labanoro giria, o balta
sis kiškis – Lietuvos gyventojas. Bet ar
daugelis gali pasigirti jį matęs? Slapu
kų slapukas, aktyvus paprastai tik nak
tį, retai išbėgantis iš miško į palaukes,
paprastai liuoksintis tankiuose jaunuo
lynuose, atvašynuose. Vasarą, atrodo,
aplamai dingsta iš mūsų akiračio. Na
niekur jis nedingsta, tiesiog kailį pa
keičia ir neįgudusiai akiai tampa ne
atskiriamas nuo pilkojo brolio. Užtat
besniegį gruodį akinamai baltas kiškio
kailiukas šviečia iš tolo. Šviečia, jei žvė
relis šuoliuoja po retą pušyną. Bet gud
rumo zuikiui netrūksta. Apžiūrinėju
žvėrelio guolį. Iš viršaus – palinkusios
tankios eglutės šakos saugo nuo plėš
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raus paukščio žvilgsnio, iš šonų – du
samanų kupstai, kelmas –nieko nepa
stebėsi. Pėdsakai rodo, kad guolis ne
vienkartinis, bet kasdien kiškio čia ir
gi neužtiksi – turėti pastovų guolį per
daug pavojinga. Šiaip žvėrelis stipriai
prisirišęs prie savo eglynėlio, čia saugu,
o maisto gretimoje karklų prižėlusioje
balutėje netrūksta. Neišrankus baltasis
kiškis. Karklo šakelėmis tenkinasi nuo
vėlyvo rudens iki pavasario. Kartais pa
skanauja šermukšnio ar kito lapuočio.
Vėjo nulaužta drebulės šaka – tikras
delikatesas, žvairys tol ją lanko, kol ši
lieka baltutėlė... Tinka baltukui ir ber
žo šakos, kurių kirtavietėse apstu. Kiti
miško žvėrys jas skabo, tik bado verčia
mi, o kiškis, kai įsikuria netoli kirtavie
tės, tai ir nesitraukia nuo jos iki pava
sario. Tik apgraužtos šakų viršūnėlės ir
kiškio „rutuliukų“ krūvelės liudija, kad
čia – nuolatinė jo valgykla. Baltojo kiš
kio žieminiai ekskrementai gelsvai rus
vi nuo medienos gabaliukų, kurią zui
kis sušlemščia kartu su žieve. Pilkojo
kiškio „rutuliukai“ – tamsiai rudi. Tai
skiriamasis požymis, atliekant kiškių
apskaitą.

Priklausomai nuo maisto gausos,
žvėrelio individuali teritorija apima
nuo 3 iki 20 ha.
Nuo 1989 m. baltasis kiškis neme
džiojamas, įrašytas į Lietuvos raudo
nąją knygą. Tikrą jų skaičių nustatyti
vargu ar beįmanoma. Atliekant žvėrių
apskaitas baltojo ir pilkojo kiškių pėd
sakus atskirti gali tik įgudę pėdsekiai
ir tik ypač palankiomis sąlygomis. Bal
tojo kiškio pėdsakai platesni ir beveik
apvalūs, o patys žvėreliai kiek smul
kesni, tad spausdami sniegą tik 9-12
gramų į kvadratinį centimetrą jėga, jie
sugeba bėgioti vos ne sniego paviršiu
mi. Esant labai puriam sniegui, baltu
kai sugeba išskėsti kojų pirštus, taip
dar geriau išsilaikydami sniego pavir
šiuje. Pilkieji kiškiai sveria 16-18 gr./
cm², ir klimpsta gerokai giliau. Pilkųjų
kiškių pėdsakai siauresni ir smailesni.
Oficialiai laikoma, kad baltųjų kiškių
skaičius Lietuvoje svyruoja nuo 3 iki 7
tūkst., o tai bent 30 kartų mažiau negu
pilkųjų.
Šis žvėrelis plačiai paplitęs Europo
je, Azijoje, Šiaurės Amerikoje. Sibire.
Tačiau profesionalūs Rusijos platybių
medžiotojai paprastai naudoja graiž
tvinius šautuvus ir vaikosi brangiakai
lius žvėrelius. Nušauti tankmėje kiškį
su karabinu ne taip jau paprasta, o ir
naudos ne kažin kiek. Taip ir šuoliuoja
baltasis kiškis po Sibirą, tik vaikų ir se
nukų medžiojamas.
Kaimyninėje Latvijoje baltieji kiš
kiai maždaug dešimteriopai gausesni.
Kas trečias Latvijos kiškis – baltasis,
čia žvair ys jaučiasi jau ne arealo pa
kraštyje, bet savo namuose.
Pasakų apie kiškio bailumą prikur
ta begalės. Bet vos ne visi plėšrūnai,
tiek keturkojai, tiek sparnuoti, taip ir
taikosi paskanauti kiškio mėsytės. Kur
nebūsi bailus, jei esi dievo sutvertas
visų kaimynų maistui! Tik išmina zui
kiai takus sniege, tuoj jais ima slankio
ti lapės, susidomi kiaunės, vilkai. Tik
greitos kojos, slepiamoji spalva ir 3-4
zuikučių vados per metus leidžia bal
tapūkiui išlikti mūsų miškuose.

Lietuvoje gyvena dar du žvėre
liai, žiemai pasipuošiantys baltu rūbu.
Vienas iš jų – žebenkštis. Tai mažytis,
grakštus žvėrelis, mintantis daugiausiai
pelėmis. Reikia tik įsivaizduoti, kokio
plėšrumo turi būti šis gyvūnėlis, kad
būdamas beveik 100 kartų smulkesnis
už stambų katiną, išsimaitintų medžio
damas tą patį grobį.
Būdama maža ir liekna, žebenkš
tis sugeba medžioti peles, pelėnus,
kirstukus, jų pačių urveliuose. Žiemą
smulkieji graužikai po stora sniego
danga jaučiasi saugūs. Jie rausia urve
lius sniege, samanose, žolėse palei patį
žemės paviršių. Čia gausu augalų sėk
lų, sniegas saugo nuo šalčio ir dauge
lio plėšrūnų. Graužikai pasijunta taip
komfortiškai, kad retkarčiais netgi pa
stebimi jų veisimosi žiemos metu fak
tai. Žebenkštis sugriauna šią saugumo
iliuziją. Ji tiesiog nardo sniege, lyg ge
ras plaukikas vandenyje. Temperatū
rai nukritus žemiau -20o C, šis žvėrelis
aplamai vengia pasirodyti sniego pa
viršiuje. Smulkus žvėrelis negali ilgai
pakelti žemos temperatūros, tad neria
gilyn, kur šilčiau. Balta kailiuko spalva
žebenkščiai padeda ne tik nepakliūti į
pelėdos ar suopio nagus, bet ir sėkmin
gai medžioti.
Kaip ir ežys, šeškas, kiaunė, taip
ir žebenkštis nevengia žmonių kai
mynystės. Nuo seno graužikai kuria
si žmonių kaimynystėje. Grūdų, kitų
maisto atsargų sandėliai, tvartai – pui
kios buveinės. Tuo pačiu tai ir geri me
džioklės plotai žebenkščiai ir kitiems
pelėmis mintantiems gyvūnams. Nuo

autoriaus nuotraukos

Žebenkštis

lat matydamos žmogų, žebenkštys įsi
drąsina, nevengia pasirodyti atvirose
vietose ir dieną. Labanore per patį La
banorinės šventės įkarštį teko stebėti
žebenkštį, kuri iš pradžių perbėgo tarp
sandėliuko ir malkų krūvos, vėliau iš
lindo atgal ir ilgokai stebėjo žmones,
lyg norėdama suprasti, iš kur čia tiek
triukšmo.
Tvartuose gaudydama peles, že
benkštis nevengia lakstyti ir gyvulių
nugaromis; tai šiems įvaro daug siaubo.
Nors tvartuose peliauja ir katės, tačiau
man niekad neteko matyti, kad katė
būtų sumedžiojusi žebenkštį. Matyt, šis
tik 15 cm ilgio ir 80 gramų svorio žvė
relis, nėra lengvas grobis katinui.
Viskas, kas pasakyta apie žebenkštį,
tinka ir dar vienam žiemą baltu kailiu
besipuošiančiam gyvūnui – šermuo
nėliui. Nuo žebenkšties jis skiriasi pir
miausia ūgiu. Šermuonėlis siekia 25cm
ilgį ir sveria 250 g, taigi yra 2-3 kartus
didesnis už žebenkštį. Skirtingai nuo
žebenkšties, šermuonėlio uodegos ga
liukas net ir žiemą juodas. Būdamas
didesnis, šermuonėlis turi didesnį
maisto pasirinkimą – greta pelių pasi
gauna paukščių, roplių, nevengia mai
tos ir uogų. Šermuonėlis mėgsta van
dens pakrantes, gerai plaukia, tad savo
racioną paįvairina žuvimi.
ir vandeninėmis žiurkėmis. Dėl
patvaraus ir puošnaus kailio šermuo
nėliai kadaise buvo medžiojami. Jų
kailiukai vertinti beveik kaip ir sabalo.
Tačiau šermuonėlių Lietuvoje belikę
labai nedaug, jie įrašyti į Raudonąją
knygą. Dėl retumo ir slapto gyveni

mo būdo šį žvėrelį tik retas tėra matęs.
Kaip ir žebenkštis, šermuonėlis žiemą
puikiai nardo po sniegą ir esant šal
tesniems orams, paromis nepasirodo
sniego paviršiuje. Šis žvėrelis pakan
kamai agresyvus, neturėdamas, kur
pasislėpti puola net žmogų.
Turime dar vieną gyvūną, žiemą
besipuikuojantį sniego baltumo apda
ru. Tai žvyrė arba baltasis tetervinas,
gyvenantis atokiose aukštapelkėse.
Rusijoje šį paukštį įprasta vadinti bal
tąją kurapka. Tik ar tikrai jį dar tebe
turime? Oficialiai į Lietuvos raudonąją
knygą žvyrė įtraukta kaip išnykusi rū
šis. Dar 1974 m. Nemenčinės miškų
ūkio Purviniškių girininkijoje įsteigtas
botaninis draustinis spanguolynas, ku
rio tikslas buvo išsaugoti ne tik pelkę,
spanguolyną, bet ir baltųjų tetervinų
perėjimo vietas. Vėliau dar beveik 20
metų iš įvairių pelkių Švenčionių, Ute
nos, Anykščių rajonuose kartais būda
vo gaunami pranešimai apie pastebėtą
žvyrių būrelį. Pastaraisiais metais jau ir
tokių pranešimų negaunama, tačiau vis
dar randama šių paukščių plunksnų,
kitų pėdsakų.
2006 m. kovą Antaliedės girininki
jos teritorijoje nedidelėje pelkutėje man
dar teko rasti 3-4 žvyrių pulkelio pėdsa
kus sniege, nulesiotus mėlynojus ir eks
krementus, kurie neabejotinai priklausė
žvyrėms. Deja su pačiais paukščiais teko
susidurti tik Karelijoje ir Laplandijoje,
kur jų labai gausu. Minta žvyrės viržių
šakutėmis, beržų žirginiais, įvairiomis
raisto uogomis. Lietuvoje šio paukščio
balsą, dar prieblandoje skendinčioje
pelkėje primenantį vaiduoklišką juoką,
tėra girdėjęs tik Bronius Šablevičius ir
gal dar keli žmonės. Juokas toks užkre
čiantis, kad paleidę balso įrašą galite
kvatoti iki ašarų.
Visi aprašyti gyvūnai, žiemą pakei
čiantys kailį ar plunksnas į baltus, Lie
tuvoje nėra dažni. Tačiau pasaulyje pla
čiai paplitę ir išnykimas jiems negresia.
Jie prisitaikę gyventi daug atšiauresnė
mis sąlygomis, sniegas – jų stichija.
Lietuva tėra didelio arealo pietinis
pakraštys, kur baltiems gyvūnams sunku
išgyventi žiemą, kai jų kailio spalva daž
nai iš slepiamosios tampa išdavikiška.
Jonas Barzdėnas
Švenčionėlių miškų urėdijos
Antaliedės girininkijos girininkas
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Sveikiname gimusius

kovą

Su 30-uoju gimtadieniu
Kovo 11 d. šią sukaktį pažymėsiantį Valstybi
nio miškotvarkos instituto GIS Duomenų ban
ko tvarkymo grupės vadovą Irmantą Dič
kalnį, 21 d. – Ukmergės miškų urėdijos Ža
liosios girininkijos eigulį Oleksijų Tolkan.

Vasaris
Sėdi ant stogo vasaris...
Jo kojos – varvekliai nukarę –
Spindi tūkstančiais popiečio Saulių...
Jis šilumą semia nematoma sauja
Ir pila tiesiog ant galvos ir ant skruostų...
Ir žiemos tyloje lašų sekundėmis laiką
skaičiuoja...
Lašai kaip nematomos strėlės
smegenis skrodžia
Ir bėga ligi kulnų...
Kaip varveklis tirpstu
Ir nesuprantu,
Ko šiandien aš noriu:
Ar čiulbėt vaiskiame danguje
(Nuo jo svaigsta galva),
Ar kaip gandras, lizdą susukęs kleve,
Sukalenti –
Ponai, panelės, ponaičiai,
Baigias žiema!
Ar jūs matot, kaip sparčiai
Tirpsta žiemos balti karčiai?
O pavasaris basas,
Trobos duris pravėręs nedrąsiai,
Stovi išblyškęs
Ir prisimerkęs –
Saulė spigina ryškiai...
Prosta Sporinni
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Su 40-uoju gimtadieniu
Kov o 2 d. šią suk akt į paž ym int į Jurb ar
ko mišk ų urėd ij os medk irt ės oper at or ių
Vidmantą Petraitį, Veisiejų miškų urė
dijos Kapčiamiesčio girininkijos miško darbi
ninką Liną Juozulyną, 3 d. – Kazlų Rūdos
mokomosios miškų urėdijos Višakio Rūdos gi
rininkijos darbininką Arūną Balčiūną, 6 d.
– Kaišiadorių miškų urėdijos miško medelyno
traktorininką Joną Gerulaitį, 10 d. – Rasei
nių miškų urėdijos Viduklės girinink ijos
eigulį Edua rdą Šneiderį, 11 d. – Jona
vos miškų urėdijos meistrą Algį Dedėlą,
23 d. – Marijampolės miškų urėdijos Kalva
rijos girininkijos eigulį Juozą Čuk auską,
30 d. – Anykščių miškų urėdijos Pavarių miš
ko medelyno meistrą Arvydą Gimbutą, 31
d. – Ignalinos miškų urėdijos elektriką Ra
mūną Gasiūną.
Su 50-uoju gimtadieniu
Kovo 2 d. šią sukaktį pažyminčią Lietuvos
miškų instituto Miškininkystės skyriaus
technikę Virginą Vaškytę, Kretingos miš
kų urėdijos medelyno darbininkę Aldoną
Mikiulkevičienę, 3 d. – Miško genetinių
išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos miško
sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vedėją
Jūratę Laukineitienę, Kretingos miškų
urėdijos medienos ruošos, prekybos ir tech
ninio padalinio elektriką Praną Viršilą, 7
d. – Ukmergės miškų urėdijos traktorininką
Joną Kavaliūną, 8 d. – Šiaulių RAAD Ma
žeikių rajono agentūros vyresnįjį specialistą
Virginijų Gricių, Šilutės miškų urėdijos
Vainuto girininkijos miško darbininką Jo
ną Nėcelį, 9 d. – Lietuvos miškų instituto
Genetikos ir selekcijos skyriaus techniką
Petrą Šalevičių, 11 d. – Panevėžio miš
kų urėdijos Paežerio girininkijos girininko
pavaduotoją Edmundą Blauzdžiūną,
12 d. – Radviliškio miškų urėdijos buhalterę
Vitą Petraitienę, Rietavo miškų urėdijos
Žadvainių girininkijos girininką Leoną Ur
boną, 16 d. – Valstybinio miškotvarkos ins
tituto 1-os eilės inžinierių Remigijų Vaiš
norą, 23 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos
Žiežmarių girininkijos girininko pavaduo
toją Ovidijų Kocį, Kauno miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio operatorių-mašinistą Rimantą Kve

selį, 24 d. – Rietavo miškų urėdijos Žadvai
nių girininkijos girininko pavaduotoją Viliją
Rėkašienę, Tytuvėnų miškų urėdijos Šiluvos
girininkijos girininko pavaduotoją Alfredą
Vaitekūnienę, 26 d. – vilnietį miškininką
Arūną Zinkevičių, 27 d. – Joniškio miškų
urėdijos darbininką Valerijų Kriaučiū
ną, 30 d. – Rokiškio miškų urėdijos miško
medelyno traktorininką-šaltkalvį Algirdą
Kadžių.
Su 60-uoju gimtadieniu
Kovo 2 d. šią sukaktį pažymintį Raseinių
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio medvežės operato
rių Joną Paldavičių, 8 d. – Švenčionėlių
miškų urėdijos vyriausiąją buhalterę Kris
tiną Alanazarovą, 10 d. – Šilutės miškų
urėdijos Saugų medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio darbininkę Reginą
Strumylienę, 14 d. – Druskininkų miškų
urėdijos kūriką-sargą Algimantą Rūką,
17 d. – Anykščių miškų urėdijos Kavarsko
girinink ijos girinink ą Romaldą Rač į, 20
d. – Druskininkų miškų urėdijos Latežerio
girininkijos eigulį Juozą Aleškevičių, 21
d. – Radviliškio miškų urėdijos Šeduvos giri
ninkijos girininką Albertą Minkų, Jurbar
ko miškų urėdijos vyriausiosios buhalterės
pavaduotoją Ramutę Onutę Šimkevičie
nę, 23 d. – Tauragės miškų urėdijos Taura
gės girininkijos eigulį Algimantą Kostą
Martynaitį, 27 d. – Valstybinio miškotvar
kos instituto vyresnįjį taksatorių Steponą
Levicką, Švenčionėlių miškų urėdijos me
dienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio šaltkalvį-akumuliatorininką Zenoną
Jusį, 29 d. – Tytuvėnų miškų urėdijos miš
ko medelyno viršininkę Gražiną Reginą
Bronušienę.
Su 70-uoju gimtadieniu
Kovo 25 d. šią sukaktį pažymėsiančią bu
vusią Varėnos miškų urėdijos ekonomistę
Aldoną Vaitiekūnienę, 27 d. – buvusį
Anykščių miškų urėdijos ilgametį darbuoto
ją Petrą Lapienį, buvusį Utenos miškų urė
dijos darbuotoją Kazimierą Misiūną.
Kovo 3 d. sukanka 75-ri buvusiam Lietu
vos miškų instituto vyriausiajam mokslo
darbuotojui, habil. dr., prof. Algimantui
Gradeck ui.
Su 80-uoju gimtadieniu
Kovo 28 d. šią sukaktį pažymėsiančią buvu
sią ilgametę Trakų miškų urėdijos buhalterę
Marytę Vaškevičiūtę.

