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lie tu vos Res pub li kos Pre zi den to Val do adam kaus 2009 m. va sa rio 4 d. dek re tu Nr. 1k-1698 Va sa rio 16-osios – 

Lie tu Vos VaLs ty bės at kū ri mo die nos pro ga už nuo pel nus lie tu vos Res pub li kai ir už lie tu vos var do 
įtvir ti ni mą or di no „už nuo pel nus Lie tu vai“ me da liu ap do va no ti: 

Va cys Jan kaus kas – Rie ta vo miš kų urė di jos miš kų 
urė das, Jau nų jų miš ko bi čiu lių sam bū rio glo bė jas;

rai mon das Ju zi kis – Ra sei nių miš kų urė di jos 
Vi duk lės gi ri nin ki jos gi ri nin kas, lie tu vos miš ki nin kų 
są jun gos Gi ri nin kų ben dri jos pir mi nin kas.

lie tu vos res pub li kos pre zi den to Val do adam kaus dek-
re tu Nr. 1k-1699 už drą są, su ma nu mą ir ryž tą gelbs tint 
žū van čius žmo nes Žū van čių jų gel bė ji mo kry žiu mi 
ap do va no tas arū nas sa moš ka, kre tin gos miš kų 
urė di jos len ki mų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to jas, 
2008 m. bir že lio 1 d. iš gel bė jęs tven ki ny je sken du sią 
mer gai tę.

Vy riau sy bės kul tū ros ir me no pre mi jo mis ap do-
va no ti 13 lie tu vos kū rė jų, tarp ku rių – ra šy to jas, 
miš ki nin kas, lie tu vos miš ki nin kų są jun gos gar bės 
na rys Pet ras Ge di mi nas iso kas. Jis pa ra šė (ar ba 
pa ren gė) per 30 kny gų: „lie tu vos gi rių ir me džiok lės 
is to ri ja“, „lie tu vos gam tos pa min klai“, „lie tu vos miš ki-

nin kai“ (2 t.), „en cik-
lo pe di nė miš ko kny-
ga”, „ute nos kraš to 
en cik lo pe di ja”, „Vy-
tau tas di dy sis“, „kur 
liz de lį suk ti“ ir ki tas. 
Jo kny gos iš vers tos į 
ru sų, vo kie čių, an glų, 
bal ta ru sių, mol da vų 
kal bas.

sau sio 28-29 d. įvy ko kas me ti nė skan-
di na vi jos ir bal ti jos ša lių na cio na li nių 
miš ko sa vi nin kų aso cia ci jų va do vų ap-
va laus sta lo dis ku si ja, skir ta ap tar ti re-
gio no ir eS miš kų ūkio, eko no mi kos bei 
po li ti kos ak tu a li jas. ša lių at sto vai pri sta tė 
miš ko sa vi nin kų aso cia ci jų veik los pa sie-
ki mus, ky lan čias pro ble mas, si tu a ci ją me-
die nos rin ko se ir ša lių vy riau sy bių pri ima-
mus spren di mus, skir tus pa dė ti miš ko sa-

vi nin kams ir jų or ga ni za ci joms pa sau li nės 
eko no mi kos kri zės me tu.

Va sa rio 5 d. Vil niu je įvy ko Lie tu vos eko-
no mi kos kon fe ren ci ja, ku rią ini ci ja vo 
žur na lo „Vals ty bė“ re dak ci ja. Dis ku tuo ta 
ir ban dy ta at sa ky ti į ver slui ak tu a lius klau-
si mus, to kius kaip kre di ta vi mas, ka pi ta lo 
pri trau ki mas, ener ge ti nių iš tek lių kai nos, 
ver slo įsi gi ji mo ir par da vi mo ga li my bės. 

kon fe ren ci jo je da ly va vo ge ne ra li nio miš-
kų urė do pa va duo to jas G. Vi sal ga.

Va sa rio 9 d. Ge ne ra li nė je miš kų urė di jo je 
or ga ni zuo tas pa si ta ri mas dėl pre ky bos 
ap va li ą ja me die na. Pa si ta ri me ap tar tos 
rin ko je su si da riu sios ap va lio sios me die-
nos pro ble mos bei jų spren di mo bū dai ir 
Pre ky bos ap va li ą ja me die na tai syk lių to-
bu li ni mo ga li my bės. Pa si ta ri me da ly va vo 
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aap lin kos mi nist ro pa ta rė jas R. Pet raus kas, 
Miš kų de par ta men to di rek to rius V. Vai čiū-
nas, ge ne ra li nis miš kų urė das B. Sa ka laus-
kas, pa va duo to jas G. Vi sal ga, Ge ne ra li nės 
miš kų urė di jos ko le gi jos ko or di na to riai 
re gio nuo se, me die nos per dir bė jų aso-
cia ci jos. Bu vo nu tar ta pre ky bą ap va li ą ja 
me die na ir to liau vyk dy ti, va do vau jan-
tis ga lio jan čio mis ap va lio sios me die nos 
par da vi mo tai syk lė mis bei pa tiks lin to mis 
ap va lio sios me die nos pir ki mo – par da vi-
mo su tar ti mis.

Va sa rio 10 d. Ver kių rū muo se (Vil niu je ) 
ap lin kos mi nist ras G. kaz laus kas su-
si ti ko su vi suo me ni nių or ga ni za ci jų, 
verslo aso ci juo tų struk tū rų bei ži niask-
lai dos at sto vais. Jis pri sta tė pa grin di nes 
mi nis te ri jos veik los kryp tis, iš klau sė įvai rių 
or ga ni za ci jų at sto vų siū ly mus ir pa gei da-
vi mus. Vi suo me nės da ly va vi mą pri imant 
spren di mus, jos tei sę gau ti in for ma ci ją 
apie ap lin ką iš vals ty bės ins ti tu ci jų, teik ti 
sa vo pa siū ly mus nu ma to tarp tau ti nė or-
hu so kon ven ci ja, už ku rios įgy ven di ni mą 
at sa kin ga ap lin kos mi nis te ri ja.

Va sa rio 10-12 d. Briu se ly je vy ko et sek-
re to ria to or ga ni zuo tas miš kų ūkio dar bo 
gru pės po sė dis, ku ria me iš Lie tu vos da-
ly va vo ap lin kos mi nis te ri jos Miš kų de par-
ta men to Miš kų ūkio plėt ros sky riaus ve-
dė jas D. Du du tis.

Va sa rio 11 d. ap lin kos mi nis te ri jo je 
lan kė si ki ni jos Liau dies res pub li kos 
am ba sa dos at sto vai Lie tu vo je. ap-
tar tas ru de nį Vil niu je vyk sian tis azi jos ir 
eu ro pos trans por to mi nist rų su si ti ki mas 
bei šan cha ju je ren gia ma di džiau sia pa-
sau li nė pa ro da „eXPo 2010“, abie jų vals-
ty bių ben dra dar bia vi mas ap lin ko sau gos 
sri ty je: kli ma to kai tos, ener gi jos tau py mo, 
ter ša lų emi si jų ma ži ni mo, at lie kų per dir-
bi mo ir ki tais klau si mais.

Va sa rio 16-20 d. ap lin kos mi nist ras G. 
kaz laus kas da ly va vo Jung ti nių tau tų 

ap lin kos pro gra mos (uneP) Val dan-
čio sios ta ry bos 25-ojo je se si jo je ir pa-
sau li nia me ap lin kos mi nist rų fo ru me 
nai ro by je (ke ni ja). Mi nist rai dis ku ta vo 
apie tarp tau ti nį ap lin ko sau gi nį val dy mą, 
ap ta rė pa sau li nę eko no mi kos kri zę, iš sa-
kė nuo mo nes, kaip ko vo ti su ap lin kos ir 
plėt ros iš šū kiais. lie tu va pa si sa ko už tai, 
kad ir kri zės me tu rei kia siek ti įgy ven din-
ti dar naus vys ty mo si prin ci pus, sau gant 
pa sau li nę ap lin ką ir kar tu spren džiant 
ap lin ko sau gos pro ble mas. eko no mi niai 
sun ku mai ga li tu rė ti ir tei gia mos įta kos 
ap lin kai: įmo nės steng sis ma žiau var to ti 
ener gi jos, ra cio na liau nau dos me džia gas, 
van de nį (plačiau – kitame numeryje).

Va sa rio 18 d. Briu se ly je, eu ro pos miš kų 
rū muo se eu ro pos ko mi si jos  pa rei gū-
nai, at sa kin gi už eu ro pi nės svar bos sau-
go mų te ri to ri jų tin klą na tu ra 2000, 
su si ti ko su eS ša lių pri va čių miš ko sa vi-
nin kų at sto vais. Pa si ta ri mo me tu  ap tar-
ta, kaip pri va čių miš kų sa vi nin kų po žiū riu 
ša ly se na rė se prak tiš kai įgy ven di na mi tei-
si niai rei ka la vi mai, stei giant bei tvar kant 
NatuRa 2000. 

Va sa rio 19 d. Briu se ly je, eu ro pos miš kų 
rū muo se vy ku sia me eu ro pos miš ko sa-
vi nin kų fe de ra ci jos Val dy bos po sė dy-
je svars ty ti ura ga no klau sas pa da ri niai 
(sau sio 25 d. Pran cū zi jo je ir is pa ni jo je 
iš vers ta per 44 mln. m3 me die nos), si-
tu a ci ja me die nos rin ko se, eS miš kų po li-
ti kos ir jos įgy ven di ni mo klau si mai (me-
džiok lė, ne le ga lios me die nos pa te ki mo į 
eS rin ką už kar dy mas, miš kų ser ti fi ka vi mo 
ak tu a li jos). Po sė dy je da ly va vo lMSa pir-
mi nin kas a. Gai žu tis.

Va sa rio 20 d. lŽŪ uni ver si te te vy ku sia-
me Lie tu vos miš ki nin kų są jun gos pre-
zi diu mo po sė dy je ap tar ta ša lies miš kų 
urė di jų eko no mi nė būk lė 2009 m. pra-
džio je; pra ne ši mą pa da rė ge ne ra li nio 
miš kų urė do pa va duo to jas Z. trus kaus-
kas. Svars ty ta lMS veik los 2009 – 2010 m. 

pro gra ma, pra ne šė jas – lMS pre zi den tas 
e. Bart ke vi čius; ap žvelg ta jau nų jų miš ko 
bi čiu lių veik la, pra ne šė jas – JMBS rė mi mo 
ta ry bos pir mi nin kas P. ka na pie nis, ap tar ti 
ki ti klau si mai. 

Va sa rio 25 d. lie tu vos že mės ūkio uni-
ver si te to Miš kų fa kul te te įvy ko Lie tu vos 
miš ki nin kų są jun gos Gi ri nin kų ben-
dri jos po sė dis. Ja me da ly va vęs ge ne ra-
li nio miš kų urė do pa va duo to jas Z. trus-
kaus kas kal bė jo apie 2009 m. miš kų ūkio 
veik los pri ori te tus ir nū die nos ak tu a li jas, 
eko no mi nę si tu a ci ją miš kų urė di jo se bei 
ga li mus spren di mus būk lei pa ge rin ti. ap-
tar ta gi ri nin ki jo je vyk do mų ūki nių dar bų 
ir me die nos ap skai tos pro gra mos „Miš ko 
skai ta“ rai da ir ki ti klau si mai.

* šių me tė je „Ga ze lė“ ap do va no ji mų 
įtei ki mo ce re mo ni jo je, ku rio je da ly va-
vo ša lies pre zi den tas V. adam kus, ūkio 
mi nist ras D. krei vys ir ki ti gar bin gi sve-
čiai, tarp ki tų ap do va no tų jų, ser ti fi ka tai 
„Ga ze lė 2008“ bu vo įteik ti kai šia do-
rių miš kų urė di jai, kaz lų rū dos mo-
ko ma jai miš kų urė di jai, ma ri jam po lės 
miš kų urė di jai, ši lu tės miš kų urė di jai, 
tel šių miš kų urė di jai. Pre zi den tas V. 
adam kus svei ki ni mo kal bo je sa kė, kad 
šis ap do va no ji mas liu di ja, jog įmo nė dir-
ba skaid riai, ver žliai ir su ge ba dieg ti nau-
jo ves. šį tarp tau ti nį pro jek tą, ku rio me tu 
ap do va no ja mos spar čiau siai au gan čios, 
pel nin gai dir ban čios lie tu vos smul kio-
jo ir vi du ti nio ver slo ben dro vės, penk tus 
me tus iš ei lės or ga ni zuo ja laik raš tis „Ver-
slo ži nios“

*Vaai miš kų kon tro lės sky rius in for-
muo ja: vyk dant sis te min gą vals ty bi-
nę miš kų kon tro lę, dau giau dė me sio 
ski riant pre ven ci nėms prie mo nėms ir 
pri va čių miš kų sa vi nin kų mo ky mui bei 
kon sul ta vi mui, 2008 m. ša lies miš kuo-
se žen kliai su ma žė jo ne tei sė tų kir-
ti mų. Per nai RaaD, miš kų urė di jų, na-
cio na li nių par kų pa rei gū nai nu sta tė tik 
637 ne tei sė tus miš ko kir ti mo at ve jus, 
ku riais iš kirs ta 8 230 m3 me die nos (27 
proc. ma žiau nei 2007 m.). Pri va čiuo se 
miš kuo se nu sta ty ti 365 ne tei sė ti miš-
ko kir ti mo at ve jai, iš kirs ta 5958 m3 me-
die nos (40 proc. ma žiau nei 2007 m.), 
vals ty bi niuo se miš kuo se nu sta ty ti 272 
ne tei sė ti miš ko kir ti mo at ve jai, iš kirs ta 
2 272 m3 me die nos, nu sta ty ti 35 pa ga-
min tos pro duk ci jos gro bi mo at ve jai, 
pa grob ta 405 m3 me die nos (per 2007 
m. ati tin ka mai: 45 ir 819 m3). už ne tei-
sė tus miš ko kir ti mus bei ki tus pa žei-
di mus ad mi nist ra ci ne tvar ka nu baus ti 
3279 as me nys, jiems skir ta 679 tūkst. lt 
bau dų.
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Aly taus ap skri ties miš ki nin kai sau
sio pa bai go je Dzū ki jos na cio na li nio 
par ko in for ma ci nia me cen tre su si ti ko 
su LR Sei mo pir mi nin ku Arū nu Va
lins ku, ku rį ly dė jo Aly taus ap skri ties 
vir ši nin kas Al gi man tas Bra žio nis, vy
riau sy bės at sto vas Aly taus ap skri ty je 
Al gi man tas Pi pi ras, Va rė nos ra jo no 
me ras Vi das Mi ka laus kas, vi ce me ras 
Al vy das Va lei ša.

Su si ti ki me da ly va vo Aly taus, Drus
ki nin kų, Val ki nin kų, Va rė nos, Vei sie jų 
miš kų urė di jų ir Dzū ki jos na cio na li nio 
par ko va do vai bei jų pa va duo to jai. Bu
vo ap tar ti miš kų re for mos, jų ap sau gos 
bei prie žiū ros klau si mai. Sei mo pir mi
nin kas pa siū lė ar ti miau siu me tu su si
tik ti su Ap lin kos mi nist ru ir vi sus klau
si mus ap tar ti de ta liau. 

Su Aly taus, Laz di jų, Va rė nos ra jo nų 
me rais ir šių ra jo nų urė di jų bei Dzū ki
jos na cio na li nio par ko di rek ci jos va
do vais ap lin kos mi nist ras Ge di mi nas 
Kaz laus kas va sa rio 6 d. su si ti ko Mar
cin ko ny se, Dzū ki jos na cio na li nio par
ko in for ma ci nia me cen tre. 

Su si ti ki me svars ty tos ga li my bės 
ma žin ti val dy mo iš lai das, dis ku tuo
ta dėl dar buo to jų skai čiaus ma ži ni mo, 
pa da li nių jun gi mo, dėl pri va čių miš kų 
prie žiū ros ir ap sau gos. Ap tar tos ga li
my bės, kad gi ri nin ki jos pri va čių miš kų 
sa vi nin kams teik tų ne tik kon sul ta vi

mo pa slau gas, bet ir ki to kias, pa vyz
džiui, miš ko at so di ni mo. Mat at ga vę 
miš kus ir iš kir tę, ne vi si sa vi nin kai vėl 
in ves tuo ja į jų at kū ri mą. Mi nist ras sa
kė, jog nau jas tin klas gal ir ne bus ku
ria mas, bet dar bą rei kia at lik ti, nes ir 
da bar miš ki nin kai pri žiū ri ke lius per 
pri va čius miš kus. Urė di jos, teik da mos 
sa vi nin kams miš ko prie žiū ros pa slau
gas, iš to ga lės gau ti pa ja mų. 

Da bar miš kų urė di jos, or ga ni zuo
da mos vi sų nuo sa vy bės for mų miš kuo
se prieš gais ri nę prie žiū rą, pa ti ria nuos
to lių. To dėl su si ti ki me bu vo svars ty ta 
ga li my bė ap jung ti miš kų ir sa vi val dy
bių prieš gais ri nes pa jė gas. Ap tar ta mo
kes čio už miš ko nau do ji mą įve di mo 
ga li my bė: jį mo kė tų ne tik vals ty bi nių, 
bet ir pri va čių miš kų nau do to jai. 

Mi nist ras bu vo in for muo tas apie 
įtemp tą pa dė tį me die nos rin ko je, kai 
me die nos kai nos nu kri to apie 50 proc. 
Vals ty bi niams miš ki nin kams kar tais 
pri me ta ma val dy mo efek ty vu mo sto ka. 
Ta čiau rei kia pri pa žin ti, kad pa sau ly je 
siau čia kri zė, ir ne vis kas nuo urė di jų 
val dy to jų pri klau so.

Mi nist ras G. Kaz laus kas sa kė, kad 
re for mos bus: „Jos bus da ro mos ne vien 
tam, kad įveik tu me sun kme tį. Kri zė at
ėjo, ji ir pra eis. Ma nau, kad re for mų la
biau siai pri reiks tuo met, kai iš lip si me 
iš eko no mi nės duo bės. Re for mų im si

mės pa ma žu, pir miau sia at si žvelg da mi 
į jū sų pa siū ly mus ir pa gei da vi mus“.

Su si ti ki me su ben druo me nės at sto
vais ap lin kos mi nist ras at sa kė į gy ven
to jams la biau siai rū pi mus klau si mus, 
dau giau sia su si ju sius su ūki nės veik los 
ap ri bo ji mais sau go mo se te ri to ri jo se. 
G. Kaz laus kas sa kė, kad ūki nės veik los 
ap ri bo ji mai sau go mo se te ri to ri jo se iš
liks, ta čiau nuos to lius dėl to pa ti rian tys 
gy ven to jai tu rė tų gau ti kom pen sa ci jas, 
kaip ir ki to se vals ty bė se. 

Mi nist ras ak cen ta vo, kad vi sos nuo
mo nės iš girs tos, bus ana li zuo ja mos ir į 
jas bus at si žvelg ta pri imant spren di
mus.

Vy tau taS Sta ce Vi čiuS
Vei sie jų miš kų urė di jos spe cia lis tas 

ry šiams su vi suo me ne 

ap lin kos mi nist ro G. kaz laus ko, miš ki nin kų ir 
dzū ki jos ra jo nų val džios dia lo gas
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Lr sei mo pir mi nin kas a. Va lins kas su si ti ko su aly taus ap skri ties miš ki nin kais

mi nist ras Ver kių rū muo se Vil niu je vi suo me nės 
at sto vus su pa žin di no su pa grin di nė mis mi nis-
te ri jos veik los kryp ti mis
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dia lo gas apie miš kus
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at si tie siant ir au gant, jie jau bus įgi ję 
kon ku ren ci nį pra na šu mą. O eko no
mi nia me są stin gy je iš ban dy ta prie mo
nė – an ti cik li nės in ves ti ci jos – pa dės iš 
kri zės iš ei ti su stip rė jus, to dėl šių me tų 
pa ro do je daug dė me sio ski ria ma tau
pių ga my bos tech no lo gi jų pri tai ky mo 
prin ci pams. D. Wolf schutz pa ste bė ji
mu, Vo kie ti jos me die nos ap dir bi mo 
ma ši nų eks por tas 2008 m. į Bal ti jos 
ša lis žen kliai su ma žė jo – į Lat vi ją apie 
88 proc., Lie tu vą – 23 proc., Es ti ją – 41 
proc. 

Apie Lie tu vos me die nos pra mo nės 
vys ty mą si ir per spek ty vas pra ne ši mą 
pa da rė Lie tu vos miš kų ir me die nos bei 
bal dų pra mo nės rin kos eks per tas prof. 
An ta nas Mor ke vi čius.

Dau giau in for ma ci jos – in ter ne to 
sve tai nė je www.ligna.de.

Ri MoN DaS Va Si liauS kaS

Parodoje LiGna 2007
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Ne pai sant su dė tin gos pa sau lio eko
no mi kos pa dė ties, šių me tų ge gu žės 
1822 d. Vo kie ti jo je, Han no ve ry je bus 
su reng ta kas dve ji me tai or ga ni zuo ja
ma Miš kų ūkio ir me die nos pra mo nės 
pa ro da LiG NA 2009. Deut she Mes se 
at sto vy bė Bal ti jos ša ly se, Vo kie ti jos ir 
Bal ti jos ša lių pre ky bos rū mai Es ti jo je, 
Lat vi jo je, Lie tu vo je kar tu su pa ro dos 
or ga ni za to riais va sa rio 19 d. Vil niu je 
Bal ti jos ša lių ži niask lai dos at sto vams 
or ga ni za vo spau dos kon fe ren ci ją – pre
zen ta ci ją.

Pa ro dos LiG NA 2009 šū kis – Tech
no lo gi jos – re sur sų efek ty vu mui. Jis pa
si rink tas ne at si tik ti nai – pa sau lį kre
čiant eko no mi nei kri zei re sur sų efek ty
vu mas ūki ne, eko no mi ne bei eko lo gi ne 
pras me kaip nie kad ga li tap ti ak tu a lus. 
O blo gė jan čių eko no mi nių są ly gų kon
teks te pa ro dų ir mu gių svar ba di dė ja. 
To kios pa ro dos su tei kia miš kų ūkio 
ir me die nos pra mo nei nau jus vys ty
mo po stū mius, su pa žin di na su nau jais 
tech no lo gi niais pa sie ki mais. Ši pa ro da 
jau daug me tų yra vie na ryš kiau sių ša
kos pa ro dų pa sau ly je ir pa grįs tai lai ko
ma rin kos in ves ti ci jų va rik liu. Be ša lies 
šei mi nin kės, pa ro do je gau siai da ly vau
ja ita li jos, Aust ri jos, is pa ni jos, Švei ca ri
jos, Tai va nio, Da ni jos, Olan di jos, Suo
mi jos, Šve di jos ir ki tų ša lių at sto vai. 

LiG NA 2009 dar buo to ja An ja Brok 
jans spau dos kon fe ren ci jo je tei gė, kad 
pa ro do je lau kia ma apie 1 800 da ly vių 
(2007 m. da ly va vo 1 832), ku rie sa vo 
eks po na tus de monst ruos apy tiks liai 
148 tūkst. m2 eks po zi ci nia me plo te.

LiG NA HAN NO VER 2009 pri sta
to mų te mų spek tras šie met apims šias 
sri tis: miš kų ūkis ir miš kų tech ni ka 
(ma ši nos, įran ga, stak lės ir įran kiai; 
trans por tas, san dė lia vi mo sis te mos ir 
lo gis ti ka; in for ma ci nės sis te mos; ener
gi ja iš me die nos); lent pjūvių tech ni ka; 
me die nos ma sy vų ap dir bi mo tech no
lo gi jos; me die nos ža lia vų ir fa ne ros 
ga my ba; bal dų pra mo nės tech no lo
gi jos; ama tai, me die na ir dau giau; 
tech ni niai me die nos pri tai ky mai; 
spe cia lūs pri sta ty mai (miš ki nin kys tė; 
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moks li niai ty ri mai ir mo ky mai; me die
na me ne; tarp tau ti nės me die nos pra
mo nės aso cia ci jos; fo ru mas „Pro fe si ja 
bei kar je ra miš ki nin kys tės ir me die nos 
sri ty je“; ama tų cen tras dai li dėms ir bal
džiams). Pri sta ty me „iš me die nos gau
na ma ener gi ja“ bus pa teik tos me die nos, 
kaip ku ro, pa nau do ji mo ga li my bės. 

Pa ro dos nau jo vė – pro jek tas „Vir
tu a lus miš kas“. Ši pro gra mi nės įran gos 
sis te ma miš kų ir me die nos ūkio sek
to riams su teiks ga li my bę „ap jung ti“ 
miš ką kaip vi su mą, nes kiek vie nam 
me džiui su ku ria ma „skait me ni nė vi zi
ti nė kor te lė“. Duo me nys bus pri tai ky ti 
miš kų in ven to ri za vi mo ba zei su kur ti, 
miš kų au gi ni mui ir kir ti mui mo de liuo
ti bei taps pa grin du nau jos rū šies na vi
ga ci nei sis te mai miš ke su kur ti.

Pa ro do je bus or ga ni zuo tos ve žė jų ir 
med kir čių var žy bos. „Belt San der Ra
cing“ var žy bo se, pa ro do je or ga ni zuo ja
mo mis pir mą kar tą, da ly viai dis tan ci
niais pul tais val dys juos ti nius šli fa vi mo 
apa ra tus. 

Me džio ap dir bi mo ma ši nų aso cia ci
jos prie VDMA aso cia ci jos Frank fur te 
at sto vas Do mi nik Wolf schutz pa pa sa
ko jo apie mo der nių me die nos ap dir bi
mo ma ši nų pa nau do ji mą. „Da bar, kai 
ma žė ja me die nos ga my bos ap im tys ir 
pro duk ci jos po rei kis, lai mės tie, ku rie 
in ves tuos į efek ty vią ga my bos tech ni
ką,“ – sa kė D. Wolf schutz. Eko no mi kai 

Lig na 2009 – 
re sur sų efek ty vu mui di din ti ak

tu
ali

jos

Lietuvoje už parodą „LiGna 2009“ atsakinga roma bernotavičiūtė pradėjo konferenciją
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su si klos čiu sios pro ble mos
spren džia mos
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 1520 proc. didesnė nei Lietuvoje 
per tą patį laikotarpį. Kainų mažėjimo 
tendencijos išlieka iki šiol. 

si tu a ci Jai Pa Ge rin ti
iš ki lu sioms pro ble moms spręs ti sau sio 
29 d. or ga ni zuo tas Ge ne ra li nės miš kų 
urė di jos ko le gi jos ko or di na to rių re gio
nuo se ir miš kų urė dų ga my bi nio su si
rin ki mo val dy bos iš plės ti nis po sė dis. 
Jo dar be da ly va vo ge ne ra li nio miš kų 
urė do pa va duo to jai Z. Trus kaus kas 
ir G. Vi sal ga, Medienos perdirbėjų 
asociacijos di rek to rius J. Zim nic kas, 
re gio nų miš kų urė di jų at sto vai.

Trum pai ap žvel gęs da bar ti nę si tu
a ci ją Lie tu vos me die nos rin ko je, ge ne
ra li nio miš kų urė do pa va duo to jas G. 
Vi sal ga in for ma vo, kad gau ti Va ka rų 
Lie tu vos me die nos per dir bė jų ir eks
por tuo to jų, Me die nos per dir bė jų aso
cia ci jų, UAB „Sto ra En so miš kas“, G. 
Ka mins ko fir mos, UAB „Obe lių lent
pjūvė“, UAB „Lik me rė“, ki tų įmo nių 

siū ly mai ir pra šy mai dėl kai nų per žiū
rė ji mo ir tiks li ni mo dar iki ant ro jo pus
me čio kon kur sų pra džios, ku rie nu ma
ty ti š. m. ge gu žės mė ne sį. Su si rin ki mo 
tiks las – pa si keis ti in for ma ci ja, iš klau
sy ti siū ly mus. 

Aly taus re gio no at sto vas miš kų urė
das R. Prū sai tis tei gė, jog si tu a ci ja rin
ko je yra la bai rim ta. Ne už gau nant pir
kė jų, vis dėl to ne ga li ma leis ti, kad jie 
pik tnau džiau tų kai na. O kai nas, esant 
gli my bei, rei kia ma žin ti iki pro tin gos 
ri bos, kad miš kų urė di jos ne pa tir tų 
nuos to lių.

Pa ne vė žio miš kų urė das D. Lu ko še
vi čius abe jo jo, ar su ma ži nus me die nos 
par da vi mo kai nas su ak ty vė tų pre ky ba. 
Gal tą pa tį eko no mi nį efek tą ga li ma pa
siek ti, iš lai kant su tar ty se nu ma ty tą sias.

Ra sei nių miš kų urė do A. Kil čaus ko 
ma ny mu, trūks tant lanks tu mo pre ky
bo je miš kų urė di jos daug pra ra do 2007 
m., kai kai nos ki lo kas sa vai tę. Pa na ši 
si tu a ci ja pa si kar to jo 2008 m. pra džio je, 
nes kai nos ta da tiks lin tos tik ko vo vi
du ry je. Da bar są stin gis. Van giai per ka
ma pa gal se niau su da ry tas il ga lai kes ir 
pa gal šie met su da ry tas il ga lai kes ir pus
me ti nes su tar tis.

Ro kiš kio miš kų urė do R. Ka pu šins
ko žo džiais, pa dė tis Šiau rės Lie tu vo je 
pa si kei tė į blo gą ją pu sę, ypač po to, kai 
Lat vi ja nu spren dė pa didinti kirtimų 
fondą. Tai tu ri įta kos me die nos kai nų ir 
pir ki mo mas tų kri ti mui šia me re gio ne. 

Nu ta ri mų pro jek te siū lyta nuo ko vo 
leis ti tiks lin ti ap va lio sios me die nos kai
nas pir kė jams, pro por cin gais kie kiais 
vyk džiu siems su tar ti nius įsi pa rei go ji
mus.

Api ben drin da mas kal bė ju sių jų siū
ly mus, G. Vi sal ga sakė, kad norint kai
nas tiks li n ti, reikia koreguoti pra ėju siais 
me tais pri im tas Pre ky bos ap va li ą ja me
die na tai syk les. To dėl pre ky bą tikslinga 
tęs ti pa gal pa si ra šy tas il ga lai kes ar pus
me ti nes su tar tis, o li ku sią me die ną par
duo ti ša lių su si ta ri mu.

Pre ky bos ap va li ą ja me die na pro ble
mos bu vo gvil den tos ir va sa rio 9 d. vy
ku sia me pa si ta ri me. Jo dar be da ly va vo 

Ap lin kos mi nist ro pa ta rė jas R. Pet raus
kas, Miš kų de par ta men to di rek to rius V. 
Vai čiū nas, Miš kų ūkio plėt ros sky riaus 
ve dė jas D. Du du tis, Ge ne ra li nės miš kų 
urė di jos va do vy bė, GMU ko le gi jos re
gio nų ko or di na to riai, me die nos pir kė jų 
bei per dir bė jų aso cia ci jų at sto vai.

Su si ti ki mo pra džio je ge ne ra li nis 
miš kų urė das B. Sa ka laus kas pa žy mė jo, 
jog ly gi nant su pra ėju sių me tų tuo pa
čiu lai ko tar piu miš kų urė di jos ga vo tik 
pu sę pa ja mų. Per nai pa tvir tin tos Pre
ky bos ap va li ą ja me die na tai syk lės kri
zės lai ko tar piu vei kia ne taip efek ty viai, 
kaip no rė tų si.

Ge ne ra li nio miš kų urė do pa va
duo to jas G. Vi sal ga pri sta tė ir pa ko
men ta vo pre ky bos ap va li ą ja me die na 
sau sio mėn. re zul ta tus, ap žvel gė miš kų 
urė di jų re gio nų ko or di na to rių, me die
nos per dir bė jų ir ga min to jų aso cia ci jų 
pa teik tus siū ly mus Pre ky bos ap va li ą ja 
me die na tai syk lėms to bu lin ti. iš ana li
za vus siū ly mus, ga li ma da ry ti iš va dą, 
kad vie nas iš bū dų pa gy vin ti pre ky bą 
yra kai nų tiks li ni mas, ant ras – ket vir
ti niai kon kur sai, tre čias – auk cio nų 
or ga ni za vi mas, ket vir tas – ap va lio sios 
me die nos par da vi mas ša lių su si ta ri mu. 
G. Vi sal ga pa ko men ta vo šių pa siū ly mų 
ga li my bes, at si žvel giant į Pre ky bos ap
va li ą ja me die na tai syk lių nuo sta tas.

Me die nos pre ky bos aso cia ci jos di
rek to riaus R. Aš mo no nuo mo ne, įmo
nės, da ly vau da mos pus me ti niuo se par
da vi muo se ir par da vi muo se pa gal il ga
lai kes su tar tis, tei kė re a lias ap va lio sios 
me die nos kai nas. Pa si ra šy da mi su tar tis 
me die nos pir kė jai pri si ė mė įsi pa rei go
ji mus mo kė ti ne te sy bas. Aso cia ci jos 
nuo mo ne, su tar tys ga li bū ti nu trau kia
mos, ta čiau su tar ties ša lys, ne įvyk džiu
sios įsi pa rei go ji mų, pri va lo su mo kė ti 
10 proc. bau dą nuo ne įvyk dy to san do
rio ver tės (Pre ky bos ap va li ą ja me die na 
tai syk lių 54 punk tas). AB „Gri giš kės“ 
ge ne ra li nis di rek to rius G. Pan go nis 
pa gei da vo, esant to kiai eko no mi nei si
tu a ci jai, ope ra ty viau re a guo ti į rin kos 
po ky čius. Miš kų de par ta men to miš kų 
ūkio plėt ros sky riaus ve dė jas D. Du
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du tis pa siū lė ap va li ą ją me die ną par da
vi nė ti auk cio nuo se, va do vau jan tis tai
syk lių 2037 punk tais.

Miš kų urė dų ga my bi nio su si rin ki
mo val dy bos pir mi nin kas F. Ba kys pa
žy mė jo, kad da bar rei ka lin ga lanks ti 
pre ky bos sis te ma. Pa siū lė iš nag ri nė ti 
ga li my bę nu trauk ti esa mas su tar tis dėl 
su si da riu sių For ce ma jeu re (ne nu ga li
mos jė gos) są ly gų.

Pa si ta ri me nu tar ta pre ky bą ap va
li ą ja me die na vyk dy ti, va do vau jan tis 
ga lio jan čio mis Pre ky bos ap va li ą ja me
die na tai syk lė mis, o pa siū ly mus dėl jų 
to bu li ni mo pa teik ti iki 2009 m. va sa rio 
27 d. bei iš nag ri nė ti ga li my bę su stab
dy ti su tar čių vyk dy mą, su si da rius iš
im ti niems at ve jams dėl ob jek ty vių nuo 
Su tar ties ša lių ne pri klau so mų ir Su tar
ties są ly gų ne lei džian čių įgy ven din ti 
ap lin ky bių.

Pa GaL ba Pri Va čiam sek to riui
Ge ne ra li nės miš kų urė di jos ko le gi
jos ko or di na to rių re gio nuo se ir miš kų 
urė dų ga my bi nio su si rin ki mo val dy
bos iš plės ti nia me po sė dy je taip pat ap
tar tas laiš kas, ku rį Ap lin kos mi nist rui 
Ge di mi nui Kaz laus kui ir Ge ne ra li niam 
miš kų urė dui Ben ja mi nui Sa ka laus kui 
pa tei kė Pri va čių miš kų sa vi nin kų aso
cia ci ja (PMSA). Ja me tei gia ma, jog „is
to riš kai su si klos tė, kad grą ži nus nuo sa
vy bę, su si for ma vo ūki niu po žiū riu la
bai ma žos miš kų val dos: vi du ti nė val da 
ne sie kia nė 4 ha. To dėl su si da rė to kia 

pa dė tis, kad da ly je stam bes nių val dų 
ūki nin kau ja ma la bai in ten sy viai, o ki
to se ne ūki nin kau ja ma vi sai. Prie žas tys 
la bai pa pras tos – sa vi nin kai daž niau
siai gy ve na to li nuo sa vo val dos, o dėl 
ma žo val dos dy džio ir ge ne ruo ja mų 
pa ja mų ne ma to rei ka lo ūki nin kau ti sa
vo miš ke.

Šiuo me tu su kur ta stip ri kon sul ta
vi mo ir kon tro lės struk tū ra – Re gio ni
nių ap lin kos ap sau gos de par ta men tų 
miš kų kon tro les sky riai. Jie tei kia vi sa
pu siš ką miš ko sa vi nin kų kon sul ta vi mą 
miš ki nin kys tės ir tei si niais klau si mais, 
kon tro liuo ja sa vi nin kų veik lą. (...) Da
bar mums trūks ta kva li fi kuo to, pa ti ki
mo part ne rio. Part ne rio, ku ris ga lė tų 
nu pirk ti ir nu kirs ti bran daus miš ko 
bir žes, at lik ti miš ko ug dy mo dar bus, 
pa so din ti nau ją miš ką, pri žiū rė ti val
dos būk lę.

Siū lo mos kur ti pri va čių miš kų gi
ri nin ki jos nie kaip ne pa ge rins su si da
riu sios pa dė ties. Vi sų pir ma ši sis te ma 
kai nuos di džiu lius pi ni gus ir tu rės bū ti 
fi nan suo ja ma iš vals ty bės biu dže to. (...) 
An tra, pri va čios gi ri nin ki jos bus nu
to lu sios nuo miš ko sa vi nin kų, sun kiai 
pri ei na mos. Tre čia, sun kiai įsi vaiz duo
ja ma pri va čios gi ri nin ki jos veik los sfe
ra, dar bas ir ap im tys. 

Ge riau siai pro ble mas pa dė tų iš
spręs ti pri va čių miš ko sa vi nin kų ir 
vals ty bi nių miš kų urė di jų ben dra dar
bia vi mas, o ne nau jų struk tū rų kū ri
mas. Miš kų urė di jos tu rė tų pa siū ly ti 

pa slau gų pa ke tą smul kie siems miš ko 
sa vi nin kams – pra de dant miš ko at kū
ri mu, bai giant me die nos re a li za vi mu, 
pa si nau do jant urė di jų pre ky bi ne sis
te ma. Šiuo at ve ju lai mė tų abi pu sės. 
Sa vi nin kai tu rė tų pa ti ki mą, pa pras tą 
al ter na ty vą miš ko prie žiū rai. Urė di jos 
taip pat lai mė tų – pa pil do mos ap im tys 
ir pa ja mos leis tų plės ti ba zę, in ves tuo ti 
į nau jas tech no lo gi jas ir per so na lo mo
ky mą.“

Su si rin ku sių jų nuo mo ne, nors ne
ma žai pa slau gų miš kų urė di jos miš ko 
sa vi nin kams tei kia ne mo ka mai, ta čiau 
toks PMSA pa siū ly mas priimtinas. Da
bar miš kų urė di jos sa vo lė šo mis or ga
ni zuo ja miš ko sa vi nin kų mo ky mo kur
sus ir kon sul ta vi mą, vi sų nuo sa vy bės 
for mų miš kuo se tie sia ir pri žiū ri miš ko 
ke lius, ge si na miš kų gais rus, or ga ni
zuo ja prieš gais ri nę ap sau gą.

Tokią nuo mo nę su si ti ki me su miš
ki nin kų ben druo me ne Tra kuo se išreiš
kė Sei mo Ap lin kos ap sau gos ko mi te to 
pir mi nin kas J. Ši mė nas, apie tai dis ku
tuo ta su Ap lin kos mi nist ru G. Kaz laus
ku su si ti ki me su Aly taus re gio no miš kų 
urė dais bei sa vi val dy bių at sto vais. 

Kaip sa kė Jur bar ko miš kų urė das 
F. Ba kys, tai be ne vie nin te lis bū das pa
dė ti pri va čių miš kų sa vi nin kams at ku
riant miš kus, nes da bar ti nė pa dė tis šio
se val do se – di džiu lė Lie tu vos ne lai mė. 
Tik apie ją kaž ko dėl ma žai ar ba vi sai 
ne kal ba ma.

„MG“ inf. 

Ša li na mi ne tei sė ti sta ti niai
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Pa si ro dė pir mie ji Ap lin kos mi nis te ri
jos ko vos su ne le ga lio mis sta ty bo mis 
re zul ta tai. Va sa rio 6 d., vyk dant ap lin
kos mi nist ro pa ve di mą, bu vo nu temp ti 
du ne le ga liai Kur šių ne ri jo je sto vė ję va
go nė liai, vie nas iš ku rių pri klau sė vers
li nin kui R. Zu je vui. Taip bu vo baig ta 
ne vie ne rius me tus tru ku si sa va va liš kai 
pa sta ty tų va go nė lių is to ri ja Kur šių ne
ri jo je.

Tai, ma tyt, pri ver tė su si rū pin ti sa
va va liš kų sta ti nių sa vi nin kus. Ge ne ra li
nė miš kų urė di ja Ap lin kos mi nis te ri jai 
pra ne šė, kad di de lį re zo nan są vi suo me
nė je bei ži niask lai do je su kė lu si Lau rų 
gy ven vie tė je (Ne men či nės miš kų urė
di ja) ne tei sė tai pa sta ty ta tvo ra ir sar go 
na me lis po vie no sa vait ga lio (va sa rio 

78 d.) iš mon tuo ta. Spė ja ma, kad šių 
sta ti nių iš ar dy mo dar bus or ga ni za vo 
pa tys šei mi nin kai. Jie tik riau siai įver ti
no tą ap lin ky bę, kad pa tiems lik vi duo
ti ne le ga liai pa staty tus ob jek tus pi giau, 
nei at ly gin ti vals ty bei iš lai das už to kių 
veiks mų vyk dy mą.

Ap lin kos mi nist ras Ge di mi nas Kaz
laus kas iš reiš kė pa si ten ki ni mą, kad šei
mi nin kai su pra to kly dę ir pa tys iš tai sė 
sa vo klai das. „Šiuo pa vyz džiu tu rė tų 
pa sek ti ir ki ti gy ven to jai ar įmo nės, 
ku rie ne leis ti no je vie to je pa sta tė tvo
ras ar ki tus sta ti nius, pa sta tus, ku rių 
sta ty bos bu vo vyk do mos be rei kia mų 
do ku men tų ar ki taip pa žei džiant ga
lio jan čias tvar kas ir reg la men tus. Ne
tei sė toms sta ty boms nuo lai dų ne bus. N
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To kie sta ti niai bus nu griau ti, o pa
žei dė jai nu baus ti įsta ty mų nu sta ty ta 
tvar ka,“ – sa kė ap lin kos mi nist ras.

aM inf. 

Lau rų gy ven vie tę sau go ju sių ne tei sė tų ob jek tų 
vie to je – su tvar ky ta ap lin ka
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Lie tu va tu ri la bai ri bo tus vie ti nio iš kas
ti nio ku ro šal ti nius, to dėl di dži ą ją da lį 
jo įsi ve ža iš už sie nio: Ru si jos, Ka zach
sta no, Uk rai nos ir Len ki jos. Ener ge ti nė 
sis te ma, ku rios da lį su da ro vie ti nį ku
rą nau do jan čios ener ge ti kos įmo nės, 
lanks tes nė ir pa ti ki mes nė, ne to kia jaut
ri trik džiams, ku rių prie žas tis ga li bū ti 
įvai rios kri zi nės si tu a ci jos: stai gūs ku ro 
kai nų po ky čiai, iš kas ti nio ku ro tie ki mo 
per trū kiai. 

Au ga li nės bio ma sės, o kar tu ir miš
ko kir ti mų at lie kų nau do ji mas ener ge
ti nėms reik mėms, ly gi nant su iš kas ti niu 
ku ru, tu ri ne ma žai pri va lu mų – ma žė
ja pri klau so my bė nuo im por tuo ja mų 
ener gi jos šal ti nių, su ku ria mos pa pil do
mos dar bo vie tos, bio ma sė yra neut ra li 
CO2 emi si jų po žiū riu. Pa grin di nis bio
ma sės, kaip bio ku ro, trū ku mas – bran
gios ruo šos tech no lo gi jos ir ri bo ti bio
ma sės plo tai.

iki šiol ma žai iš nau do tais bio ma sės 
re sur sais lai ko mos miš ko kir ti mo at lie
kos – me džio kel mo ant že mi nė da lis; 
su smul kin ta pjū vių me die na; vir šū nės; 
ša kos, iš sky rus lik vi di nes ša kas; smul kių 
me džių, ku rių sker smuo 1,3 m aukš ty je 
yra 5 cm ir ma žes nis, stie bai; nuo pjo vos, 
at si ran dan čios pjaus tant me džių stie
bus, ir pa da ri nių sor ti men tų už lai dos. 
Jų nau do ji mas kiek vie nais me tais vis di
dė ja, ta čiau iš lie ka klau si mai: koks kir
ti mo at lie kų po ten cia las, kiek jų ga li ma 

pa im ti iš miš ko, ne pa žei džiant gam to
sau gi nių ir tech no lo gi nių rei ka la vi mų? 
Nors į šiuos klau si mus ban dy ta at sa ky ti 
ne kar tą, bet mes pa ban dy si me pa teik
ti sa vo skai čia vi mus. Duo me nys apie 
po ten cia lius miš ko kir ti mo at lie kų kie
kius bu vo ren ka mi dviem bū dais. Pir
miau sia su rink ti duo me nys apie 2006 
m. kiek vie no je miš kų urė di jo je pa grin
di niais ir tar pi niais kir ti mais gau tus 
me die nos kie kius, apie rąs tų sor ti men
ta vi mą bei apie kir ti mo me tu gau tus 

kir ti mo at lie kų ir ne lik vi di nių ša kų 
kie kius. Taip pat bu vo su kur tas miš ko 
kir ti mo at lie kų skai čia vi mo al go rit mas 
ir pa skai čiuo ti te ori niai po ten cia lūs 
miš ko kir ti mo at lie kų kie kiai kiek vie
no je miš kų urė di jo je.

Miš kų urė di jų pa teik tais 2006 m. 
duo me nis, vals ty bi niuo se miš kuo se kas
met ga li ma gau ti 850, 4 tūkst. m3 miš ko 
kir ti mo at lie kų (1 pav.). Pa na šius duo
me nis pa tei kia ir Vals ty bi nė miš kot var
kos tar ny ba. Di džiau si kir ti mo at lie kų 
kie kiai su kaup ti Kau no (150,6 tūkst. m3) 
ir Vil niaus (137,9 tūkst. m3) ap skri ty se. 
Čia do mi nuo ja iii ir iV gru pės miš kai 
ir ker ta ma ne ma žai minkš tų jų la puo čių, 
to dėl su si da ro ne ma ži po ten cia lių kir ti
mo at lie kų kie kiai (1 pav.).

Pa skai čia vus te oriš kai, po ten cia lias 
miš ko kir ti mo at lie kas, vals ty bi niuo se 
miš kuo se jų bū tų 1084 tūkst. m3 ar ba 
1,27 kar to dau giau už miš kų urė di jų pa
teik tus 2006 m. duo me nis. Taip yra dėl 
ne pa kan ka mo duo me nų ir ma te ma ti
nių mo de lių, nau do ja mų me džių rū šių 
bio ma sės iš tek lių skai čia vi mui, tiks lu
mo. Mes įver ti no me tik vals ty bi niuo se 
miš kuo se su si da ran čių po ten cia lių miš

1 pav. Po ten cia lūs te ori niai (1084 tūkst. m3) ir miš kų urė di jų (850 tūkst. m3) 
pa teik ti kir ti mo at lie kų kie kiai pa gal ap skri tis, tūkst. m3

miš ko kir ti mo at lie kų ruo ša bio ku rui

miš ko kir ti mo at lie kų iš tek lių įver ti ni mas
biokurui tinkančių
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ko kir ti mo at lie kų kie kius. At si žvel giant 
į tai, kad vals ty bi niai miš kai už ima apie 
pu sę vi sos res pub li kos miš kų plo to, ga
li me da ry ti prie lai dą, kad Lie tu vos miš
kuo se yra su kaup ta apie 1,7 2,2 mln. m3 
po ten cia lių miš ko kir ti mo at lie kų (su 
kelmais).

Miš ko kir ti mo at lie kų nau do ji mą 
me die nos ku rui kai ku rio se miš ko au ga
vie tė se ri bo ja tai, kad iš da lies au ga vie
čių ne ga li ma iš vež ti at lie kų, o drėg nes
nė se au ga vie tė se jos rei ka lin gos valks
moms tvir tin ti. Tiks lių duo me nų apie 
at lie kų kie kius, rei ka lin gus valks moms 
stip rin ti, nė ra, to dėl, re mian tis at lik tais 
pa na šiais dar bais ir re ko men da ci jo mis 
(V. Mik šys, 2006, A.Te bė ra, 2005), miš
ko kir ti mo at lie kų skai čia vi muo se nau
do jo me to kias reikš mes: Nae, Ša, Šae, La 
bei U ir P hid ro to pų au ga vie tė se kir ti
mo at lie kos ne ima mos, li ku sio se Š ir N 
hid ro to pų au ga vie tė se me die nos ku rui 
pa nau do ja ma 90 proc. kir ti mo at lie kų 
(valks mų stip ri ni mas ne rei ka lin gas); L 
(iš sky rus La) ir Pn hid ro to pų au ga vie
tė se me die nos ku rui pa nau do ja ma 50 
proc. kir ti mo at lie kų.

Pa gal nu ro dy tus prin ci pus bu vo at
lik tas kir ti mo at lie kų skai čia vi mas (re
zul ta tai pa teik ti 2 pav.).

Di džiau si kir ti mo at lie kų nuos to liai 
dėl au gi mo są ly gų su si da ro Pa ne vė žio 
(54,11 proc.) ir Tel šių (50,38 proc.) ap

2 pav. te ori niai ir kir ti mo at lie kų kie kiai (490 tūkst. m3), 
įver ti nus au gi mo są ly gas pa gal ap skri tis, tūkst. m3

skri čių miš kuo se. Juo se do mi nuo ja L 
hid ro to pų au ga vie tės, ku rios su da ro apie 
70 proc. vi sų me dy nų plo to. Ma žiau siai 
pra ran da ma Ute nos (22,56 proc.) ir Vil
niaus (32,56 proc.) ap skri ty se, kur vy
rau ja N hid ro to po au ga vie tės. 

Šie pa skai čiuo ti miš ko kir ti mo at
lie kų nuos to liai dėl au gi mo są ly gų nė ra 
pa sto vūs. Jie pri klau so nuo kon kre čių 
me tų me te o ro lo gi nių są ly gų. Jei me tai 
bus drėg ni, valks mų stip ri ni mui bus su
nau do ta dau giau at lie kų, o jei ke li me tai 
iš ei lės bus sau si, miš ko kir ti mo at lie kų 
kie kis, tin kan tis ku rui, pa di dės. At lie kų 
kie kis pri klau sys ir nuo tais me tais at
lie ka mų kir ti mų vie tos. Be to, kas met 
kei čia si kir ti mų ap im tys. Prog no zuo ja
ma, kad jos di dės: 20012010 m. – 6,3 
mln. m3 , 20112020 m. – 7,5 mln. m3 
ir 2021 2030 m. – 8,3 mln. m3, to dėl 
kir ti mo at lie kų taip pat dau gės. At lie
kų kie kis pri klau sys ir nuo tais me tais 
ker ta mų me dy nų rū ši nės su dė ties. Jei gu 
bus ker ta ma dau giau minkš tų jų la puo
čių, tai kir ti mo at lie kų bus dau giau, ne
gu ker tant pu šy nus ar kie tų jų la puo čių 
me dy nus.

Po ten cia lios miš ko kir ti mo at lie kos 
ga li su ma žė ti ne tik dėl au gi mo są ly gų, 
bet ir dėl tech no lo gi nių pro ce sų. Lie tu
vo je rąs tų miš ke nie kas ne žie vi na, žie vė 
kar tu su pa da ri nių sor ti men tų už lai do
mis „iš va žiuo ja“ kar tu su pa da ri ne me
die na, daž niau siai rąs tais. Jie nu žie vi
na mi ir su pjaus to mi lent pjūvėse, o at
lie kos su de gi na mos sa vo se ka ti li nė se. 
Žie vės tū rio su si da ro ne ma žai (8–14 
proc.), to dėl miš ke re a liai pa ima mų 
kir ti mo at lie kų kie kis la bai su ma žė ja. 

Nau ja me LST CEN/TS 14588 stan
dar te kir ti mo at lie kos api brė žia mos kaip 

„me die nos bio ma sės da lis: at lie kos, gau
tos ker tant me džius, ir ap ima me džių 
vir šū nes su ša ko mis“, o žie vė ir už lai dos 
pri ski ria mos prie pra mo ni nių me die nos 
at lie kų – me die nos bio ma sės at lie kos, 
su si da ran čios ap dir bant me die ną, taip 
pat po pie riaus ir ce liu lio zės pra mo nė je 
(žie vė, kamš tie nos at lie kos, nuo pjo vos, 
lent kraš čiai ir t.t.)“.

Pa na ši si tu a ci ja yra su kel mais, ku rių 
ant že mi nė da lis pri ski ria ma prie po ten
cia lių miš ko kir ti mo at lie kų, ta čiau re a
liai Lie tu vo je jų nie kas ne rau na miš ke, 
taip dar la biau su ma žė ja re a liai pa ima
mų kir ti mo at lie kų kie kis.

No rint ap skai čiuo ti, kiek su ma žė ja 
po ten cia lių miš ko kir ti mo at lie kų dėl 
au gi mo są ly gų, dėl tech no lo gi nių pro
ce sų (vi sų kir ti mo at lie kų su rink ti ne
įma no ma), dėl žie vės bei kel mų me die
nos pra ra di mo, rei kia at lik ti pla tes nius 
re a liai pa ima mų miš ko kir ti mo at lie kų 
kie kio ty ri mus. Vi sa tai įver ti nus, re a liai 
pa im ti miš ko kir ti mo at lie kų kie kiai tu
rė tų bū ti žy miai ma žes ni už po ten cia lius 
kie kius.

Ge ne ra li nės miš kų urė di jos duo me
ni mis, 2006 m. miš kų urė di jos par da vė 
73,6 tūkst. m3 miš ko kir ti mo at lie kų, 
2007 m. – 58,3 tūkst. m3 , 2008 m. – 71,6 
tūkst. m3. Šie met prog no zuo ja ma par
duo ti 101 tūkst. m3. Vie na iš pa grin di nių 
prie žas čių, dėl ku rių ne pa nau do ja mi li
kę kir ti mo at lie kų iš tek liai, – jų ruo šos 
kaš tai yra di des ni nei pro duk ci jos kai na. 
Api ben dri nant ga li ma pa sa ky ti, kad kir
ti mo at lie kų re sur sų tik rai yra, tik juos 
rei kia iš min tin gai pa im ti bei nau do ti. 

Dr. Ma RiuS alei Ni ko VaS
lie tu vos miš kų ins ti tu to 

di rek to riaus pa va duo to jas moks lui 

bio ku rui iš vež ti rei kia ge rų miš ko ke lių
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Pas kolegas slovakijoje
Pa si bai gus Ge ne ra li nės miš kų urė di jos 
or ga ni zuo tai vals ty bi nių miš ko me de
ly nų ap žiū rai, nu sta ty ta, ku rie me de ly
nai ge riau siai ati tin ka me de ly nų mo
der ni za vi mo pro gra mos rei ka la vi mus. 
De šim ties miš kų urė di jų, ku rių me de
ly nai įver tin ti ge riau siai, dar buo to jai, 
da ly vau jan tys šios pro gra mos įgy ven
di ni me, ap do va no ti pa žin ti ne da ly ki ne 
ke lio ne į Slo va ki ją. Kar tu su jais šio je 
ke lio nė je te ko da ly vau ti ir man. 

Miš kai Slo va ki jo je už ima 41 proc. 
te ri to ri jos, jų ben dras plo tas – 1,932 
mln. ha, iš ku rių 0,707 mln. ha (36 
proc.) su da ro vals ty bi nės, 0,226 mln. 
ha (12 proc.) pri va čios nuo sa vy bės 
miš kai, li ku sie ji – ben druo me nių, sa vi
val dy bių ir baž ny čių miš kai. 

Miš ko dau gi na mo sios me džia gos 
ruo ša, per dir bi mu, san dė lia vi mu, au
gi ni mu ir pre ky ba šio je ša ly je ga li už
si im ti ju ri di niai ir fi zi niai as me nys, 
už si re gist ra vę Miš ko dau gi na mo sios 
me džia gos kon tro lės cen tre ir tu rin tys 
ser ti fi ka tą. Pro fe si nės kom pe ten ci jos 
ser ti fi ka tai iš duo da mi tik fi zi niams as
me nims. Ju ri di niai ar ba fi zi niai as me
nys ga li bū ti re gist ruo ja mi tuo met, kai 
sam do šiuos ser ti fi ka tus tu rin čius dar

buo to jus. Rei ka la vi mai ser ti fi ka tui gau
ti to kie: miš ki nin kys tės, ag ro no mi nis 
ar ba bio lo gi nis iš si la vi ni mas, iš lai ky ti 
spe cia lūs eg za mi nai ir da ly va vi mas pe
ri odiš kai ren gia muo se pa pil do muo se 
kur suo se. Pra ėju sių me tų ga le Slo va ki
jo je bu vo įre gist ruo ti 289 pri va tūs, 142 
ju ri di niai ir 44 pri va tūs as me nys, sam
dan tys li cen ci juo tus spe cia lis tus. Ser ti
fi ka tas ga li bū ti pa nai kin tas, nu sta čius 
tei sės ak tų pa žei di mus. Pir mo sios rim
tos sank ci jos dėl miš ko dau gi na mo sios 
me džia gos kil mės rei ka la vi mų pa žei di
mų Slo va ki jo je pri tai ky tos 1951 m., kai 
bu vo su de gin ta 6 t pa pras to sios pu šies 
kan ko rė žių, nu sta čius, kad Gi ral to vie
ce jie su rink ti nuo pa ski rų 34 m aukš
čio pu šų.

Mū sų de le ga ci ja lan kė si Vals ty bi nė
je Se me no les Lip tov sky Hra dok se lek
ci jos ir sėk li nin kys tės įmo nė je. Pa grin
di nės jos dar bo kryp tys – sėk li nės ba
zės prie žiū ra, sėk lų ruo ša ir lai ky mas, 
sod me nų au gi ni mas me de ly nuo se ir 
miš ko me džių ge ne ti nės me džia gos iš
sau go ji mas ge nų ban ke. Ad mi nist ra ci
ja įsi kū ru si Lip tov sky Hra dok mies te
ly je, čia pa sta ty ta ai žyk la, ge nų ban kas 
ir sėk lų sau gyk los – šal dy tu vai. Įmo nės 

pa da li niai – 13 me de ly nų vi so je Slo va
ki jo je, ku rių ben dras plo tas – 317 ha 
(57 proc. vi sų ša lies miš ko me de ly nų 
plo to). 2008 m. juo se iš au gin ta 27 mln. 
la puo čių ir 50 mln. spyg liuo čių bei 3 
mln. kon tei ne ri nių sod me nų. 

Įmo nė įkur ta 1921 m., kai nu spręs
ta sta ty ti pir mą ją ai žyk lą. iki tol kan
ko rė žiai ge le žin ke liu bū da vo ga be na mi 
ai žy ti į Če ki ją, o iš ten sėk los ve ža mos 
at gal į Slo va ki ją. Lip tov sky Hra dok ai
žyk la pra dė jo veik ti 1923 m. Su si dū rus 
su pro ble ma – dar bų se zo niš ku mu, jau 
1924 m. įsteig tas 1 ha dai gy nas, pra dė ta 
su pir ki nė ti gry bus, miš ko uo gas, vais
ti nius au ga lus. Der liaus me tais bū da vo 
su per ka ma po 56 t gry bų per die ną, o 
avie čių sul tys, mė ly nių ir ki to kios uo
gie nės bu vo ži no mos vi so je Slo va ki jo je. 
Ši veik la vys ty ta iki 1951 m. lap kri čio, 
kai ai žyk lą nu nio ko jo gais ras. Po 4 mė
ne sių nuo pa kar to ti nio gais ro ai žyk la 
nu ken tė jo dar stip riau. Li ko ne iš ai žy ta 
daug kan ko rė žių, ku rie bu vo per dir
ba mi iki 1956 m. Per to kį il gą lai ką la
bai nu ken tė jo sėk lų ko ky bė. Tuo me tu 
pa di dė jo sėk lų po rei kis: nuo 1948 m. 
pra dė ta at kur ti ka ro nu a lin tus miš kus 
ir veis ti nau jus, la bai tan kius žel di nius. 
Ta čiau sep tin ta ja me de šimt me ty je pra
si dė jo sėk lų po rei kio ma žė ji mas, kai 
me de ly nų plo tus pa di di nus iki 20 ha ir 
pra dė jus dieg ti bei įsi sa vi nus pa žan gias 
sod me nų iš au gi ni mo tech no lo gi jas, iš 
to pa ties sėk lų kie kio bu vo iš au gi na ma 
dau giau sod me nų. ir vėl grįž ta prie pa
pil do mų dar bų: pa ša rų ar kliams ir miš
ko žvė rims ruo ši mo. Pas ta rai siais me
tais pa ga mi na ma apie 25 va go nus pa
ša rų, ku riems, be spe cia liai per ka mos 
ža lia vos, su nau do ja mos ir sėk lų ruo šos 
at lie kos. iš vy te lių, šiau dų ir iš ai žy tų 
kan ko rė žių kas met nu pi na ma ir par
duo da ma nuo 10 iki 150 tūkst. vai ni kų. 
Dau giau sia į Vo kie ti ją par duo da mi iš
ai žy ti kan ko rė žiai, spe cia liai su rink tos 
sa ma nos, ša kos, pa par čiai bei spyg liai. 

Ta čiau pa grin di nė ai žyk los veik la – 
spyg liuo čių kan ko rė žių ai žy mas. Di dė
ja ir la puo čių sėk lų ruo ša – ge ro bu kų 
der liaus me tais pa sie kia be veik pu sę 

Lietuvių miškininkų delegacija Liptovsky Hradok aižykloje apžiūri buko sėklas
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les Lip tov sky Hra dok per dir ba ma pa
čios įmo nės pa ruoš ta ir iš ser ti fi kuo tų 
ruo šė jų su pirk ta sėk li nė me džia ga, tei
kia mos mo ka mos kan ko rė žių ai žy mo, 
sul tin gų vai sių per dir bi mo ir sėk lų lai
ky mo šal dy tu vuo se, prieš sė ji nio sėk lų 
ap do ro ji mo pa slau gos.

1993 m. nu pirk ta ir įdieg ta BCC 
vi sa kan ko rė žių ai žy mo, sėk lų nu spar
ni ni mo, va ly mo (įskai tant ne gy vų sėk
lų at sky ri mo PRE VAC prie tai są) ir iš
džio vi ni mo li ni ja. Ka dan gi Slo va ki jo je 
sod me nys au gi na mi ir kon tei ne riuo
se, svar bu pa siek ti kuo di des nį sėk lų 
dai gu mą. To dėl ak tu a lu iš va ly ti ne tik 
tuš čias, bet ir ne gy vas sėk las, ku rių me
cha niš kai at skir ti nei ora pū tė mis, nei 
gra vi ta ci nė mis sėk lų va ly mo ma ši no
mis ne įma no ma. Tai ga li ma pa da ry ti 
tik nau do jant PRE VAC prie tai są, ku rio 
Lie tu vo je ne tu ri me.

Ap žiū rė jo me me cha ni zuo tą gi lių 
ap do ro ji mo li ni ją. Gi lės iš pluk dy mui 
pi la mos į me ta li nio tin klo kon tei ne
rius, ku rie nar di na mi į van dens vo nias, 
po to me cha ni zuo tai iš ke lia mi. Po iš
pluk dy mo gi lėms tai ko ma ter mo te ra pi
ja prieš gry bą Ci bo ria bat schia na. Gi lės 
23 val. mir ko mos +410 C tem pe ra tū ros 
van de ny je. Ka dan gi tem pe ra tū ra tu ri 
bū ti la bai tiks li, nes že mes nė je už kra tas 
ne žū va, o aukš tes nė pa vo jin ga gi lėms, 
nau do ja mos spe cia lios van dens vo nios 
su ke liais ter mo da vik liais. Gi lių pa vir
šiui pa džio vin ti nau do ja mi me ta li niai 
kon tei ne riai su tin kli niais dug nais, ku
rių apa čio je pu čia mas oras. Prieš lai ky
mą gi lės bei cuo ja mos.

Šio je sau gyk lo je per žie mą lai ko mų 
gi lių drėg nu mas pa lai ko mas nuo 38 
proc. iki 45 proc. (nu kri tus drėg nu mui 
iki 36 proc., jos žū va). Gi lės lai ko mos 
30C tem pe ra tū ro je. Prie to kios tem
pe ra tū ros gi lė se mak si ma liai su lė ti na
mi gy vy bi niai pro ce sai. Esant di de liam 
sėk lų drėg nu mui, net ir mi nu si nė je 
tem pe ra tū ro je jie vyks ta ga na in ten sy
viai. Per dvi sa vai tes gi lės ga li su nau do ti 
vi sas de guo nies at sar gas. To dėl bū ti na 
pa si rū pin ti, kad iš gi lių tal pų pa si ša lin
tų su si kau pęs per tek li nis an glies dvi de
gi nis ir pa tek tų de guo nies. Šal dy tu ve 
gi lės lai ko mos plast ma si nė se sta ti nai
tė se. Jų vi du ry je įsta to mas apie 10 cm 
sker smens il ges nis už sta ti nai tės aukš tį 
per fo ruo tas vamz dis, už tik ri nan tis du
jų apy ta ką (CO2/O2). Sta ti nai tės ap ri

ša mos po lie ti le nu, per ku rį iš ki ša mas 
įsta ty to jo vamz džio ga las.

Gi lės lai ky mui ga li bū ti mai šo mos 
su įvai riu sub stra tu. Tam tin ka smė lis 
ar per si jo tas žvy ras (jų trū ku mas – di
de lis svo ris), dur pės pa si žy mi an ti sep
ti nė mis sa vy bė mis (iš jų sun kiau iš si
jo ti gi les), me džio (ypač spyg liuo čių) 
pju ve nos, per li tas. Slo va ki jo je prak ti
kuo ja ma gi les lai ky ti 12 žie mas plast
ma si nė se sta ti nai tė se be sub stra to. il
giau ne gu per žie mą lai ko moms gi lėms 
bū ti na tai ky ti ter mo te ra pi ją, pa pil do
mai bei cuo ti. Slo va ki jo je ši tech no lo gi
ja taip iš to bu lin ta, kad 2 žie mas lai ko
mų gi lių dai gu mas nu kren ta tik apie 20 
proc. Vis tik dau giau kaip 1/3 su rink tų 
gi lių sė ja ma iš ru dens. 

Bu ko sėk los šal dy tu vuo se mi nus 
7oC tem pe ra tū ro je iš lai ko mos 5, mak si
ma liai – 7 me tus. Ma ža la pės lie pos sėk
los lai ko mos plius 3oC tem pe ra tū ro je 2, 
mak si ma liai – 3 me tus. 

Ar ti miau sias ir vie nas di džiau sių 
Slo va ki jos vals ty bi nis me de ly nas įkur
tas Jo chy gy ven vie tė je už 14 km nuo 
Lip tov sky Hra dok. Me de ly nas įkur tas 
1983 m. ir bu vo mo der niau sias Slo va
ki jo je. Už mo jų bū ta di de lių – aukš ti, 
erd vūs ad mi nist ra ci niai ir ga my bi niai 
pa sta tai, di džiu lis sod me nų šal dy tu vas. 
Me de ly nas įsi kū ręs 830 m virš jū ros ly
gio, jo plo tas – 36 ha (20 ha – pro du
kuo jan tis). Pa sta ty ti 2 stik li niai, žie mą 
šil do mi šilt na miai šak ny di ni mui bei 
de ko ra ty vi nių sod me nų au gi ni mui ir 
6 po lie ti le ni niai šilt na miai kon tei ne
ri niams sod me nims au gin ti. Me de ly
ne dir ba di rek to rius, 2 pa va duo to jai ir 
7 dar buo to jai. Se zo ni niams dar bams 
sam do ma pa pil do mai. Di džiu liuo se 
sod me nų šal dy tu vuo se žie mą san dė
liuo ja mi ka lė di niai me de liai. 

Ap si lan kė me Hla do mer me de ly ne, 
dau giau siai pro duk ci jos re a li zuo jan
čiame Vals ty bi nei To pol čanky miš kų 
įmo nei. Šio je įmo nė je, ku rios plo tas – 

tatrų kalnų papėdėje įrengtas 
valstybinis miško medelynas

ori gi na lus in for ma ci nis sten das – ro dyk lė

2004 m. ru dens aud ros pa da ri niai 
tat rų na cio na li nia me par ke

dekoratyvinių augalų dauginimas gyvašakėmis
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92 621 ha, (miš kų 32 429 ha, iš jų vals
ty bi nių – 25 300 ha), kas met at ku ria ma 
apie 200 ha miš kų. Sod me nis šiai įmo
nei dar ne se niai au gi no 12 me de ly nų, o 
da bar – tik Hla do mer me de ly nas. Pas
ta ro jo plo tas – 18 ha, iš jų 12,5 ha –pro
du kuo jan tis. Pa sta ty ti 6 šilt na miai po 
35 m2. Me ti nė pro duk ci ja – 1,52 mln. 
sod me nų, iš ku rių 0,5 mln. – kon tei
neri niai. At ku riant miš ką 1 ha so di na
ma 56 tūkst. sod me nų su at vi ra ar ba 
810 tūkst. – su už da ra šak nų sis te ma. 
Nors į 1 ha su už da ra šak nų sis te ma 
sod me nų pa so di na ma dau giau, slo va
kų tei gi mu, eko no miš kai tai ap si mo ka 
dėl trum pes nės sod me nų au gi ni mo 
truk mės, nes sė ji nu kai yra vien me čiai 
ar ba dvi me čiai. Ka dan gi vie to vė kal
nuo ta, net ir vie nos miš ko įmo nės reik
mėms nau do ja mi sod me nys pa ten ka į 
5 kil mės ra jo nus pa gal aukš tį. Slo va ki
jo je ver ti ka liam per kė li mui nu sta ty tos 
8 aukš čio zo nos (kas 200 met rų). Jei 
pa tik ri ni mo me tu me de ly nų dar buo
to jai ne ga li tin ka mai įro dy ti sod me
nų kil mės, to kios siun tos nai ki na mos. 

Griež tai se kant siun tų kil mę, bet dar 
ne iš spren dus iki ga lo sod me nų eti ke
ta vi mo klau si mų, nau do ja ma ori gi na li 
prie mo nė – skir tin gų siun tų sod me nys 
iš ro vus su ri ša mi skir tin gų spal vų špa
ga tu. 

Sod me nims au gin ti nau do ja ma 7 
ei lu čių (Lie tu vo je pri im ta 5 ei lu čių) 
tech no lo gi ja. Daž niau siai, kaip ir Lie
tu vo je, nau do ja ma „Ege dal“ tech ni ka.

To pol čanky miš kų įmo nė je me
džiok lės tra di ci jos sie kia XVii a. Ap
žiū rė jo me pui kius me džiok lės rū mus, 
ku rie įkur ti Habs bur gų di nas ti jos pa
sta ty tuo se rū muo se. Čia su rink ta pui ki 
tro fė jų ko lek ci ja, tei kia mos me džio to
jų ap gy ven di ni mo pa slau gos, ruo šia mi 
aukš čiau sio ly gio pri ėmi mai, spe cia liai 
ga mi na mi žvė rie nos pa tie ka lai. Rū
mus su pa 30 ha par kas. Ša lia pa sta ty
tas vie nin te lis žvė rie nos ce chas Slo va
ki jo je, ku ria me per me tus ap do ro ja ma 
apie 140 t mė sos. Žvė rie na fa suo ja ma 
į va ku u mi nes po lie ti le ni nes pa kuo tes, 
san dė liuo ja ma šal dik liuo se 30oC tem
pe ra tū ro je. Įmo nė tu ri lei di mą tiek ti 

žvė rie ną į ki tas Eu ro pos Są jun gos ša lis. 
Mė sos ga lio ji mo ter mi nas – 2eji me
tai. Eko no mi nė kri zė at si lie pė ir žvė rie
nos pa klau sai, tad pla nuo ja ma ap dirb ti 
apie 20 t mė sos ma žiau.

Ap si lan kė me ir To pol čanky stumb
ry ne. Vi si stumb rai įra šy ti į tarp tau ti nę 
kil mės kny gą, ku rio je už re gist ruo ja mas 
jų tarp tau ti nis nu me ris ir var das. Slo
va ki jos stumb rai tu ri var dus, pra si de
dan čius rai dė mis Si. Lie tu vo je, Pa ši lės 
stumb ry ne gy ve nan čių jų var dai pra si
de da rai dė mis Gi. Šiuo me tu pa sau ly
je pri skai čiuo ja ma apie 3 500 stumb rų. 
Šiuo lai ki nė ban da yra val do ma kaip 
dvi at ski ros li ni jos, at sto vau jan čios 
skir tin gų po rū šių stumb rams. Lie tu vos 
ir Slo va ki jos stumb rai yra skir tin gų li
ni jų at sto vai. Slo va ki jos stumb rai – tai 
Be lo ve žo gi rios pa li kuo nys. Ki ta li ni
ja, ku rios at sto vai gy ve na ir Lie tu vo je, 
ki lu si iš Va ka rų Kau ka zo ir Pri oks ko – 
Te ra si nės draus ti nio Ru si jo je. Tre čio jo 
po rū šio – Veng rų (Kar pa tų) stumb rai 
iš ny ko, ne pa lik da mi nė vie no pa li kuo
nio. 

Slo va ki jo je į lais vę iš leis ta 5 stumb rų 
gru pė. Lie tu vo je lais vė je gy ve na apie 50 
stumb rų. Nuo 1997 m. Slo va ki jo je or
ga ni zuo ja mos ko mer ci nės me džiok lės; 
jau su me džio ta 12 stumb rų. Li cen ci ja 
kai nuo ja 12 tūkst. eu rų, me džio to jui 
ati ten ka tro fė jai ir oda. Mė sa ke liau ja į 
žvė rie nos ce chą. Pas ku ti nis su me džio
tas stumb ras bu vo stam biau sias – svė rė 
net 1 200 kg.

Pas ku ti ni ą ją vieš na gės Slo va ki jo
je die ną bu vo suor ga ni zuo ta trum pa 
iš vy ką į kal nus. Tat rų na cio na li nia me 
par ke pa ma tė me 2004 m. lap kri čio 19 
d. vėt ros pa da ri nius, kai per 5 va lan das 
bu vo su nio ko ta 330 tūkst. ha miš kų. 
Vė jo grei tis sie kė 200 km/val. Su ga
din ta 5,4 mln. m3 me die nos. Pa ly gi ni
mui, 2003 m. Slo va ki jo je iš vi so iš kirs ta 
6,652 mln. m3. Slo va ki jos miš ki nin kai 
su si dū rė su di de le pro ble ma – kaip ge
riau at kur ti vėt ros nu siaub tus miš kus. 

Ke lio nės pro gra ma bu vo įvai ri, to
kios iš vy kos pra ple čia spe cia lis tų aki
ra tį. Kai ko pa si mo kė me, bet ben dras 
įspū dis su si da rė toks, kad mū sų urė
di jų me de ly nuo se šei mi nin kau ja ma 
at sa kin giau ir pa žan giau, iš au gi na mi 
ko ky biš kes ni sod me nys, ra cio na liau iš
nau do ja mi pa jė gu mai.
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(Tę si nys. Pra džia – 1 nr.)

Lai ky mo ta ra
Van dens ga ra vi mo šal ti niai šal dy tu ve. 
Van dens ga ra vi mo šal ti nis šal dy mo pa
tal po je yra sau go mi au ga lai, ka dan gi jie 
ga li tu rė ti 4095 proc. van dens. Be van
dens pa čiuo se au ga luo se, daug jo bū na 
ant au ga lų pa vir šiaus ir že mė se, ku rios 
ne iš ven gia mai ly di au ga lus. To dėl au ga
lus rei kia su pa kuo ti į drėg mės ga ra vi mą 
su lai kan čią ta rą.

Plas ti ki nių ir po pie ri nių mai šų 
sa vy bės. Su pa kuo tų į ga ra vi mą su
lai kan čias me džia gas au ga lų van dens 
nuos to liai ne sie kia 1 proc. Pa kuo ti ga
li ma į po lie ti le ni nius mai šus ar ba į 3jų 
sluoks nių po pie ri nius, ku rių vi di nis 
sluoks nis im preg nuo tas. 3jų sluoks nių 
po pie ri niai mai šai ge res ni, nes oro tar
pai už tik ri na ge res nę ši lu mi nę izo lia
ci ją. Juo se tem pe ra tū ra pa sto ves nė nei 
po lie ti le ni niuo se.

No rint au ga lus kuo il giau iš lai ky
ti, mai šų ne ga li ma lai ky ti tie sio gi niais 
sau lės spin du liais ap švies to se vie to se.

Dė žės, pa le tės. Sod me nys su už da
ra ir at vi ra šak nų sis te ma Len ki jo je pa
tal pi na mi į me di nes 1,5x2x1 m dy džio 
dė žes ar spe cia lias pa le tes, iš klo tas po
lie ti le no plė ve le. Kad ne iš džiū tų, šak nys 
api pi la mos drėg no mis pju ve no mis ar 
dur pė mis. Prieš de dant į šal dyk lą, dė žės 
su spyg liuo čių sod me ni mis ap vy nio ja
mos ce lo fa nu. Ja me pa da ro mos an ge lės 
vė di ni mui si. Ak li nai su po kuo ti drėg ni 
me de liai ne ga li nor ma liai vė din tis, dėl 
to pra de da pe ly ti.

Pa to gūs me ta li niai pa dėk lai. Pir
mie ji me ta li niai pa dėk lai Len ki jo je 
bu vo 160x120 cm dy džio ir su stip rin ti 
ver ti ka liais 215 cm il gio ke tur kam piais 
vamz džių pro fi liais. Se kan čio je par ti
jo je to kių pat iš ma ta vi mų pa le čių pro
fi liai jau bu vo su tvir tin ti dvi met ri niais 
ap va liais vamz džiais, ku rie, kaip pa ro dė 
prak ti ka, yra pa tva res ni ir sau ges ni. 

Tar pai tarp lai ko mų au ga lų. Šal
dy mo pa tal po je ge rai oro cir ku lia ci jai 

už tik rin ti tarp pa le čių pa lie ka mi 1015 
cm tar pai. To kie pat tar pai pa lie ka mi 
tarp sie nos ir pa le čių ei lių. Nuo lu bų iki 
pa le čių vir šaus tu ri bū ti ne ma žiau, kaip 
7080 cm. Pa le tes su au ga lais rei kia pra
dė ti sta ty ti po šal dy mo ag re ga tais.

Pa ruo ši mas so di ni mui
At šil dy mas. Po me de lių iš ėmi mo iš 
šal dy mo pa tal pos, ypač jei bu vo sau go
mi že mes nė je ne gu 0º C tem pe ra tū ro je, 
jie tu ri bū ti pa ma žu at šil do mi vė sio se ir 
vė di na mo se pa tal po se. Lai kant au ga lus 
prie že mes nės tem pe ra tū ros, už trun ka 
jų pa ė mi mas re a li za ci jai, nes rei kia il
ges nio lai ko sod me nims at šil ti. Au ga lų 
ne ga li ma iš im ti iš po lie ti le ni nių ir ki tų 
įpa ka vi mų, kol ant šak nų ir ki tų au ga lo 
da lių yra le do.

Me de ly ne dar bai or ga ni zuo ja mi 
taip, kad dar buo to jai tu rė tų lai ko pre
ki niams me de liams pa ruoš ti ir jiems 
pa tal pin ti į aukš tes nę tem pe ra tū rą ne
gu šal dyk lo je. Ki tu at ve ju me de lis, ku
ris yra ra my bės bū se no je, pa so di nus 
pra dės ve ge tuo ti tik po ke lių die nų, nu
silps, nes pa jus žy mų stre są dėl stai gaus 
ap lin kos są ly gų po ky čio.

Drėg mės trū ku mas. Au ga lai po 
sau go ji mo šal dyk lo se jaut riai re a guo ja į 
drėg mės trū ku mą. iš im ti daž nai rei ka
lau ja api purš ki mo van de niu, o pa so di
nus – gau saus lais ty mo. Prieš so di nant, 
šal dy tu ve lai ky to me de lio šak nis re ko
men duo ja ma 56 val. pa merk ti į van de
nį. Tai ypač ak tu a lu, so di nant vė liau, kai 
bū na la bai šil ta.

Pa GaL bi nės Pa taL Pos
Rū šia vi mo pa tal pa. La bai svar bu įsi
reng ti tin ka mo dy džio ir pa to giai įreng
tas iš kas tų sod me nų rū šia vi mo ir pa
ka vi mo pa tal pas. Jos pa nau do ja mos ir 
anks ty vą pa va sa rį sod me nims lai ky ti 
iki per so di ni mo ar ba žie mą įvai riems 
dar bams. Di de lė se ha lė se, net ne ap
šil do mo se, žie mą esant di de liems šal
čiams, oro tem pe ra tū ra lai ko si 510ºC 
aukštes nė ne gu lau ke. 

Pa gal bi nė pa tal pa lai ky mui iki 
rū šia vi mo, at vė si ni mui. Prie rū šia vi
mo pa tal pos pa tar ti na tu rė ti pa gal bi nes 
pa tal pas. Jos tu ri bū ti ap sau go tos nuo 
sau lės. Įren gia mas ven ti lia to rius, kad 
nak tį į vi dų trauk tų at vė su sį orą ir at vė
sin tų lai ko mus au ga lus. Pa tal pos dy dis 
tu ri bū ti toks, kad tilp tų rū šiuo ti skir
tų au ga lų vie nos sa vai tės po rei kis. Kad 
lai ko mi au ga lai ne iš džiū tų, jie tu ri bū
ti su pa kuo ti. Jei tem pe ra tū ra pa tal po je 
bus že mes nė už +5ºC, jo je ga li ma au ga
lus išlai ky ti 12 sa vai tes. Šio je pa tal po je 
ga li ma at vė sin ti au ga lus prieš il ga lai kį 
sau go ji mą šal dy tu ve, su ma ži nant jų au
di nių tem pe ra tū rą iki + 5ºC.

eti Le no du Jų Pa Vo Jus
Eti le ną (C2H4) au ga lai ga li kaup ti tam, 
kad pa grei tin tų sa vo mi ru sių ar mirš
tan čių bei in fek ci jos ap im tų da lių ne
te ki mą. Tar si sa viam pu ta ci ja, jis pa
de da at si kra ty ti pa žeis tų au ga lo da lių: 
spyg lių, la pų, vai sių, žie dų. Eti le nas yra 
ir au ga lų bren di mo hor mo nas. Me de
ly nų so di na mo ji me džia ga yra la bai 
jaut ri net gi ne di de liam eti le no kie kiui 
at mo sfe roje. Net ir la bai ma ža kon cen
tra ci ja, kaip 1 ppm (0,0001 proc.) ga li 
nei gia mai at si liep ti tiek pum pu rams ir 
ūg liams, tiek ir au ga lų šak nims. Jis ga li 
la bai su vė lin ti pum pu rų spro gi mą ar ba 
su kel ti au ga lų žū tį.

Eti le nas ga li iš si skir ti sod me nų lai
ky mo me tu. Šios du jos su si da ro, de gi
nant ben zi ną ir dy ze li nį ku rą, o taip pat 
ir pū vant au ga li nėms me džia goms. Eti
le no su si da ry mo ri zi kai su ma žin ti au
ga lų lai ky mo pa tal po se rei kė tų nau do ti 
tik elek tra va ro mus me cha niz mus.

Pa ste bė tos Pro bLe mos 
Lai kant sod me nis 
mū sų šaL dyk Lo se
Plas ti ki nių ir po pie ri nių mai šų „bė
dos“. Mai še lai ko mų eg lės pi ki ran tų 
spyg liai ga li api pe ly ti ar ba pa ru duo ti ir 
nu bir ti, bet pum pu rai daž niau siai lie ka 
gy vi. La biau nu ken čia vi du ri nis ry šu lys. 

sėk min giau iš sau go tu me miš ko sod me nis.
Patarimai 

kad šal to se sau gyk lo se
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me nų „nu var gi ni mas“ iki pa tal pi ni mo į 
šal dy tu vą. Kaip tai įvyks ta? Šil tes niu oru 
į už da rą mai šą su pa kuo ti sod me nys in
ten sy viai ga ri na drėg mę. Drėg mės la še
liai kau pia si ant mai šo sie ne lių ir spyg
lių. Spyg liai pa šun ta. Su ši lę au ga lai ne 
tik iš ga ri na drėg mę, bet ir pra de da in
ten sy viai nau do ti su kaup tas mais to me
džia gas. Mai šo vi du je pa di dė ju si drėg
mė ir ši lu ma su da ro pa lan kias są ly gas 
sap ro fi ti niams gry be liams vys ty tis. Jie 
ima pa ra zi tuo ti stre so ali na mų me de lių 
au di nius. Kuo šil tes nis oras, kuo il giau 
mai šuo se su pa kuo ti sod me nys ne pa
ten ka į šal dy tu vą ir ne at vės ta iki ra my
bės bū se nos tem pe ra tū ros, tuo la biau 
me de liai nu silps ta. La biau pa žeis ti au
di niai ima pū ti, ski ria si nuo din gos me
džia gos (eti le nas), dėl to me de liai dar 
la biau silps ta. Vi du ry je mai šo me de liai 
pa žei džia mi in ten sy viau, nes ten la biau 
su šy la ir su drėks ta, o pa te kę į šal dy tu vą, 
vi du ry je vė liau at vės ta už pa kraš ti nius. 
Šal dy tu ve mai šo vi di nė sie ne lė pa si den
gia le du; kuo sto res nis jo sluoks nis, tuo 
dau giau iš au ga lų iš ga rin ta drėg mės.

Pa va sa rį me de liai ga li pa na šiai per
kais ti ir pa šus ti, kai iš im ti iš šal dy tu vo 
iki pa so di ni mo lai ko mi mai šuo se at vi
rai, t.y. ne pri deng ti nuo tie sio gi nės sau
lės švie sos. Kuo il giau iš šal dy tu vo iš im ti 
me de liai ne pa so di na mi, tuo la biau nu
silps ta.

Au ga las au di niuo se su kau pia mais to 
at sar gas, ku rios nau do ja mos iš au gin ti 
nau jiems ūg liams, spyg liams ir la pams. 
Tol, kol au ga las yra ra my bės būk lė je, šių 
me džia gų su var to ji mas ma žas. Bet jis 
di dė ja, ky lant oro tem pe ra tū rai. Nau do
da mas at sar gas au ga las ne ten ka ma sės. 
Tas su var to ji mas iš ski ria ši lu mą, ku ri 
vėl di di na su var to ji mą – taip pra si de
da gy vy bi nis pro ce sas. Jei au ga lai, ku rių 
au gi mą re gu liuo ja tem pe ra tū ra, lai ko mi 
prie aukš tes nės nei 0ºC tem pe ra tū ros, 
tai jie au ga ir yra nau do ja mos mais to 
at sar gos. Jei gu au ga las ne tu ri ga li my bės 
vyk dy ti fo to sin te zės, tai mais to me džia
gų at sar gos ne at sta to mos ir ne pa di dė ja 
au ga lo ma sė.

Tą pro ce są ga li ma ap ri bo ti tik že
mo mis tem pe ra tū ro mis. Prie 0ºC su
var to ji mas (re spi racija) yra ne žy mus. 
Že miau 0,25ºC jis su sto ja ir ne bū na 
ma sės ne te ki mo. iš kas ti ir su pa kuo ti 
me de liai tu ri kuo grei čiau pa tek ti į šal
dy tu vą, nes, kaip ro do prak ti ka, sau lė

tą die ną už da ry to mai šo vi dus ap ra so ja 
„aki mirks niu“. Mai še šu ti mo iš ven gi
mui siū lau de da mus sod me nis su sta ty ti 
vie nu sluoks niu šak ni mis į dug ną, kad 
iš ga rin ta drėg mė ne si kaup tų, mai šo ne
už riš ti iki pa tal pi ni mo į šal dy tu vą.

Su vė luo tai ap sau go mos šak nys iš
kas tiems sod me nims. Mai šuo se lai
ko mų sod me nų šak nys bū na sau sos. 
Tai nu tin ka, jei iš ka si mo, rū šia vi mo ir 
pa ka vi mo me tu nuo šak nų nu ga ruo ja 
drėg mė ir jos pa džiū na. Sod me nys tu ri 
bū ti ap sau go ti nuo sau lės, vė jo ir šal čio, 
to dėl iš kas ti me de liai tuoj pat tu ri bū ti 
lai ki nai ap ka sa mi že mė mis ar ba su de
da mi į lau ko kon tei ne rius, ku rie už den
gia mi drėg mę su lai kan čia me džia ga ir 
už pa vė si na mi.

Lai ki no pri ka si mo dir vo je pa vo jai. 
Sod me nys, ypač spyg liuo čiai, trum pai 
ga li bū ti lai ko mi pri kas ti au gi ni mo vie
to je ar glau džiai su krau ti į krū vą šak
ni mis į vi dų. Šį me to dą tin ka nau do ti 
ru de nį, kai di de lė oro drėg mė. Daž nai 
dėl įvai rių ap lin ky bių lai ky mo lai kas 
už si tę sia ir sod me nys iš džiūs ta ar žūs ta 
nuo karš čio, nors iš pa žiū ros jie ir at ro
do svei ki. Tik juos pa so di nę į dir vą pa
ma to me, kad ne sprogs ta pum pu rai ar ba 
nu džiū na pra dė ję aug ti ūg liai.

Ru de ni nis lais ty mas. Sau są ru de nį 
iki iš ka si mo rei kia in ten sy viai lais ty ti 
nu ma ty tus šal dy tu ve lai ky ti sod me nis, 
kad me de liai ap si rū pin tų drėg me. Tai 
ypač svar bu spyg liuo čiams.

Vė ly vo pa so di ni mo stre sas. Kuo 
vė liau pa va sa rį, t.y. kuo la biau at ši lus 
orams, pa so di na me šal dy tu ve lai ky tus 
sod me nis, tuo di des nį stre są jie ga li pa
tir ti. Pa va sa ri nės šal nos ir gry bi nės li
gos ga li dar su ak ty vin ti sod me nų žū tį. 
iš sau go ti pa so din tus sod me nis pa de da 
gau sus lais ty mas ir pa vė si ni mas.

Sod me nys tu ri kvė puo ti. Ne ga li
ma pa mirš ti, kad sod muo – gy vas or
ga niz mas. ir esant mie go sta di jo je jam 
bū ti nas švie žio oro pa te ki mas, nors ir 
ma žais kie kiais. To dėl oro cir ku lia ci jos 
pa lai ky mui ža lią veš lią ant že mi nę da lį 
tu rin tiems au ga lams mai še rei kė tų pa
da ry ti ke lias sky lu tes ūg lių zo no je.

min tys Prieš mie Gą
Bran gus ma lo nu mas. Mū sų kli ma to 
zo no je so di na mo sios me džia gos ruo ši
mas pa nau do jant šal dyk las yra bran gus 
ma lo nu mas, ta čiau tai ga li at si pirk ti. 
Dėl to rei kia tin ka mai iš nau do ti šal

dyk lų pa jė gu mą ir ži no ti tin ka miau sias 
me de lių rū šis, ku rias ge riau sios būk
lės sėk min gai ga li ma bū tų iš sau go ti iki 
so di ni mo. Nie ka da ne dė ki te į šal dy mo 
pa tal pas dau giau au ga lų, ne gu lei džia 
šal dy mo ag re ga tas. Šal dan ti įran ga tu ri 
iš lai ky ti pa sto vią tem pe ra tū rą ir sau go
mai so di na mą jai me džia gai ne su kel ti 
per ne lyg di de lės trans pi ra ci jos. Tai pa
sie kia ma už tik ri nus pa di din tą san ty ki nę 
oro drėg mę.

Tau py ti pa vo jin ga. Tech no lo gi nių 
pro ce sų me tu ne ap gal vo tas tau py mas 
ga li pri da ry ti daug ža los. Ne tau py ki me 
sod me nų po kuo tei ir jų ap sau gai nuo 
pa vy ti mo. Jei me de lius „nu var gin si me“ 
dar iki pa ten kant į šal dy tu vą, ne ap si mo
kės sau gyk lo se juos leis gy vius lai ky ti per 
žie mą. Pa si sta tė me šal dy tu vą, tai tu ri me 
su si tai ky ti su jo eks plo a ta ci jos di de liais 
kaš tais ir sod me nų ko ky biš ko pa ruo ši
mo bei sau go ji mo bran gu mu.

Spyg liuo čius sau go ti su dė tin ga. 
Sau gyk lo se su dė tin giau sia lai ky ti vis
ža lius au ga lus. Kuo veš les nė ant že mi nė 
da lis, tuo au ga las dau giau ne ten ka van
dens ir su kaup tų mais to me džia gų. Vi
sos pa stan gos tu ri bū ti nu kreip tos joms 
iš sau go ti. Jei per so din si me pa sil pu sį la
puo tį, tai jis iš au gins ma žes nį asi mi lia
ci nį apa ra tą, ma žiau ga rins, kol pri gis ir 
su stip rės. Pa so di nus pa sil pu sį spyg liuo
tį, ža lio ji ant že mi nė da lis lie ka to kia, ko
kia bu vo iki iš ka si mo. Jei ji pa kan ka mai 
ne gau na drėg mės ir mais to me džia gų, 
me de lis „iš ba do“ il gai vargs ta (pa so din
ta eg lu tė „tu pi“ 23 me tus).

Lai ky mo truk mė šal dy tu ve. Ra my
bės būk lė je au ga lai ga li bū ti lai ko mi il gai, 
jei pa tal po je su re gu liuo ja ma tem pe ra tū
ra ir drėg me jiems su da ry si me op ti ma
lias są ly gas. Taip juos ga li ma iš sau go ti 
me tus ar dve jus, bet ar tiks lin ga? 

Ide a lus per so di ni mas ir stre sai. 
ide a liau sia, kai nuo sod me nų iš ka si mo 
iki pa so di ni mo pra ei na ne il giau nei vie
na pa ra. Vi są lai ką me de lius rei kia sau
go ti nuo tie sio gi nių sau lės spin du lių ir 
iš džiū vi mo. Au ga lo pa tir ti stre sai tu ri 
kau pia mą jį po vei kį per vi są jo ke lio nę 
nuo au gi mo vie tos iki pa so di ni mo. To
dėl kuo la biau au ga lą „nu var gi na me“, 
tuo ma žes nė ti ki my bė, kad jis per so din
tas veš liai augs.

ViR Gi li JuS Va Si liauS kaS 
Miš ko sa ni ta ri nės ap sau gos tar ny bos

di rek to riaus pa va duo to jas 
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apžiūrai pasibaigus

(Tę si nys. Pra džia – 1 nr.)

dėL rek re a ci nės 
in fra struk tū ros
Ko kios min tys ki lo dėl in di vi du a lių rek
re a ci nių pro jek tų tech ni nio pro jek ta vi
mo, jo ko ky bės? Dėl įvai rių prie žas čių 
trūks tant pa kan ka mos pa siū los ir rin
ko je esant tiems pa tiems pro jek tuo to
jams, šie pro jek tai su vie no dė ja, pra ran
da ori gi na lu mą, ti ra žuo ja si ir iš si sė mus 
kū ry bin gu mui nu ken čia. O gal čia toks 
pla nuo to jų ar or ga ni za to rių su ma ny
mas, idė ja, kad rek re a ci niai įren gi niai 
tu ri bū ti vie no di. Gal būt jie tu rė tų net 
ar gu men tuo tą pa aiš ki ni mą, ko dėl taip 
rei kia. Tru pu tį keis ta, kad daug vie no
dų dar bų su ti ko me bū tent sau go mų 
te ri to ri jų miš kuo se, o juk sau go mų te
ri to ri jų ins ti tu ci ja bent ankš čiau la bai 
ak cen tuo da vo kul tū ri nį sa vi tu mą vals
ty bi niuo se par kuo se. Jų reg la men tuo
se nu ro do ma, kad „bū ti na at si žvelg ti į 
vie to vės kraš to vaiz džio ypa tu mus bei 
tra di ci nės re gio no ar chi tek tū ros sa vi tu
mus, iš lai ky ti tra di ci nės re gio no ar chi
tek tū ros po bū dį, skleis ti re gio no et no
gra fi nes tra di ci jas, puo se lė ti bū din gus 
et no kul tū ros ele men tus, nau ji sta ti niai 
tu ri ati tik ti cha rak te rin gus re gio nui ar
chi tek tū ri nius bruo žus“. Da bar to kie 
pa tys sta ti niai sto vi ir Aukš tai ti jo je, ir 
Dzū ki jo je – ir jo kio re gio ni nio sa vi tu
mo. Anot vie no su tik to miš ke tu ris to, 
„ne ap si žiū rė jęs ga li su mai šy ti, kur esi“. 
Už tat pa čių miš ki nin kų jė go mis įreng
ta, pa vyz džiui, Ma ri mon to po il sia vie tė 
Za ra sų miš kų urė di jo je man yra daug 
mie les nė ir šil tes nė už tos pa čios urė di
jos miš kuo se Gra žu tės RP iš struk tū ri
nių fon dų įreng tas po il sia vie tes, nie kuo 
ne si ski rian čias nuo pa na šių, sa ky kim, 
Ute nos ar Va rė nos miš kuo se. To dėl siū
lau miš ki nin kams nau jų pla nuo to jų pa
ieš ko ti sa vuo se ra jo nuo se, juo lab, kad 
tarp tau ti nių pro jek tų kai nos jau lei džia 
pa agi tuo ti, pri trauk ti kū ry biš kes nius 
ar chi tek tus. Jie čia sau ras tų kū ry bi nę 
ni šą. 

Įdo mes nius bū din gus ele men tus 
ma žo se ar chi tek tū ros for mo se (žir ge

lius, sau lu tes, tvo re les ir t.t.) daž niau 
pa ste bė jo me gi ri nin ki jų po il sia vie tė
se, ne pa ten kan čio se į par kų te ri to ri jas. 
Įdo mus tra di ci nės re gio no ar chi tek tū ri
niu sa vi tu mo po žiū riu yra Kin tų pa žin
ti nis ta kas (arch. J. Vit ku vie nė (KTU), 
ku ris bu vo su pro jek tuo tas ir įvyk dy tas 
Ši lu tės miš kų urė di jos lė šo mis. Šios 
urė di jos rek re a ci nė je įran go je yra ir ki
tų įdo miai pa teik tų tau ti nių, is to ri nių 
ele men tų, iš ryš ki nan čių šio re gio no is
to ri nį sa vi tu mą (Švėkš nos gi ri nin ki jos 
ato kvė pio vie ta).

Vis daž niau pa si girs ta ar chi tek tų, 
prak ti kų ir moks li nin kų nuo mo nių, kad 
res pub li kos miš kuo se su si for ma vo sa vi
tas rek re a ci nės miš ki nin kys tės, ma žų jų 
ar chi tek tū ros for mų pa vel das, jį bū ti na 
pri pa žin ti, įver tin ti ir puo se lė ti ar bent 
steng tis to sa vi tu mo ne pra ras ti. 

Aš, ži no ma, už struk tū ri nių fon dų 
lė šų pri trau ki mą, už ben dra dar bia vi
mą ir ge rą, kū ry biš ką tech ni nį pro jek
ta vi mą. Bet ne nu ver tin ki me esa mo 
miš ki nin kų įdir bio, pa čių miš ki nin kų 
ini cia ty vos ir kū ry biš ku mo, nes daž nai 
ge ri no rai ne vi sa da rei ka lau ja di de lių 
pi ni gų. Tik ne si no rė tų, kad nu ken tė tų 
urė di jos sti lis ti nis „vei das“, tai, kas va
di na ma ma žo sios ar chi tek tū ros for mų 
pa vel du miš ki nin kys tė je. Jei net kvar ta
li nių kuo liu kai urė di jo se skir tin gi, ko

dėl tu ri bū ti vie no da sti li zuo ta rek re a
ci nė įran ga? 

Miš kų urė di jos la bai daug pa dir bė jo, 
įreng da mos bo ta ni nius, gam tos ta kus. 
At ro do, kad jų jau yra pa kan ka mai. Ta
čiau trūks ta įvai res nių pa žin ti nių, mo
ko mų jų ta kų bei įvai res nių jų for mų, 
tra sų dvi ra ti nin kams. Ypač su vie no dė ję 
bo ta ni niai ta kai. Juo se in for ma ci ja pa
tei kia ma tar si iš tų pa čių mo nog ra fi jų, 
en cik lo pe di jų. Kai per va žiuo ji vi sų 15
os urė di jų pės čių jų ta kus, at ro do, kad 
jie at lik ti 12 au to rių: pri sta to mos tos 
pa čios me džių gru pės ar ben dri jos. Ge
rai, kad ski ria si bent sten dų ar chi tek tū
ri niu sti liu mi.

At kreip ti nas dė me sys į kul tū ros pa
vel do miš ki nin kys tė je svar bą. Apie šį 
ro dik lį ata skai to se ma žai kas už si me na. 
O juk tai la bai įdo mi me džia ga pa žin ti
niam tu riz mui, rep re zen tuo jant miš ki
nin ka vi mo is to ri ją. Kaip tik čia rei ka
lin ga pa čių miš ki nin kų ini cia ty va. Juk 
gam tos ir kul tū ros pa vel do ob jek tus, 
daž nai pa de dant ST di rek ci joms, jau 
mo ka me pri sta ty ti, o miš ki nin kys tės 
pa vel dą at ras ti ir pri sta ty ti vi suo me nei 
teks pa tiems. Kas ga lė tų bū ti kul tū ros 
pa vel du miš kuo se ir miš kų ūky je jau ra
šė A. Bru kas („Mū sų gi rios“, 2007 Nr.9). 
Su rink tas iš li ku sias miš ki nin ka vi mo 
kul tū ros ver ty bes ga li ma eks po nuo ti ne 

ši lu tės miš kų urė di jos kin tų pa žin ti nio miš ko ta ko frag men tas
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zie ju je, bet ir miš kų urė di jo se. Mi nė tas 
ver ty bes, pa gal ga li my bę, ga li ma pri sta
ty ti pa žin ti niuo se tu ris ti niuo se marš ru
tuo se ar spe cia li zuo tuo se ta kuo se bei 
tra so se. Čia ga lė tų bū ti eks po nuo ja mi 
iš li ku sių se nų jų ei gu vų bei gi ri nin ki jų 
pa sta tai, prieš gais ri niai bokš tai, dai gy
nė liai, is to ri nę ver tę tu rin tys miš ko žel
di niai, me no kū ri niai miš ko te ma ti ka. 
Ga lė tų bū ti įren gia mos ir se nų jų miš
ko ver slų bei miš kų ūkiui reikš min gos 
se no sios ga my bi nės bei tech no lo gi nės 
įran gos eks po zi ci jos, ar bo re tu mai. Ap
žiū ros me tu ban džiau kal bin ti ne vie ną 
pa vel du tur tin go re gio no urė di jos va
do vą. Vie ni su pras da vo es mę, ki ti – ne
la bai. Kad mū sų dis ku si jos tu ri pras mę, 
ne tru kau ap si džiaug ti tos pa čios ap žiū
ros me tu nu vy ku si į Anykš čių miš kų 

urė di ją. Čia įsi ti ki nau, kad ši idė ja jau 
gi mė ir po tru pu tį re a li zuo ja ma, pa ma
čiau to kio įsi vaiz duo ja mo ta ko ir tra sos 
ap ma tus.

dėL rek re a ci nių te ri to ri Jų 
es te tiš ko kraš to Vaiz dŽio 
for ma Vi mo
Jau miš kot var kos dar bų me tu bu vo ga
li ma įsi ti kin ti, ko kia yra kraš to vaiz džio 
for ma vi mo kir ti mų (KFK) prak ti ka vals
ty bi niuo se miš kuo se. Jei gu moks li nin kai, 
ra šan tys tai syk lė se, kad KFK yra 3 rū šys 
(erd vių for ma vi mo, rū ši nės su dė ties for
ma vi mo ir de ko ra ty vi niai), ma no, kad jie 
yra pa gal tą no men kla tū rą ir vyk do mi, tai 
da bar ge ra pro ga dar kar tą pa sa ky ti, kad 
ne: nie ka da ne dir bo ir var gu bau, ar dirbs 
at ei ty je, jei liks to kia kir ti mų tai syk lių re
dak ci ja, ko kia ji yra da bar. 

Per dvi de šimt me tų miš kot var kos 
prak ti kos man dar ne pa vy ko ras ti urė
di jų, ku rios at lie ka mus KFK skirs ty tų 
pa gal nu ro dy tas tai syk lė se rū šis. Jei gu 
mes, kaip pla nuo to jai, dar ga li me te oriš
kai su pro jek tuo ti šiuos kir ti mus pa gal 
ga lio jan čias for mu luo tes, tai vyk dy to
jams juos at lik ti kur kas sun kiau. Juk 
prak tiš kai vi sos šios kir ti mų rū šys la bai 
su si ju sios, tiks lai per si py nę – gi KFK 
bū tent for muo ja tiek erd vi nę, tiek rū ši
nę me dy no struk tū rą bei kar tu ge ri na jo 
de ko ra ty vu mą. Kaip at skir ti tuos tiks
lus, ga li pa sa ky ti ne bent moks li nin kai 
pa pil do mais nu ro dy mais nau jo se miš
ko kir ti mų tai syk lė se (pa tei kiant de ta
les nius jų tech no lo gi nius ap ra šy mus, 
ga li mus in ten sy vu mus ir kt.), gal būt 
net at ski rais kraš to vaiz džio for ma vi mo 
kir ti mų nuo sta tais, o mums su ga my bi
nin kais be dis ku tuo jant, tai sun kiai pa
vyks ta. Ka dan gi šie kir ti mai ga my bo je 
įvar di na mi tik kaip KFK ir tiek, gal bū tų 
tei sin giau reg la men tuo ti juos pa gal in
ten sy vu mą ir skirs ty ti bū tent pa gal tai? 
Da bar prak tiš kai KFK dau giau siai su
pran ta mi kaip ati den gia mie ji kir ti mai, 
kar tais – kaip prie mo nė me dy no de ko
ra ty vu mui di din ti. Jų vyk dy mo dia pa
zo nas la bai siau ras: pa pras tai – tik prie 
van de nų bei prie po il sio ob jek tų. Ma
žiau siai jie vyk do mi ten, kur la biau siai 
rei ka lin gi – for muo jant miš kų par kus. 
Pro ble miš kas šių kir ti mų vyk dy mas 
van dens ap sau gi niuo se miš kuo se, nors 
ati den giant ap au gu sias pa e že res jie bū
tų itin rei ka lin gi ne tik rek re a ci niais, 
bet ir gam tot var ki niais tiks lais.

Jei tai syk lė se KFK ne bus aiš kiau 
reg la men tuo ja mi, net ir la bai ge ras 
spe cia lis tas ne vi sa da tin ka mai su si
gau dys, kaip ge riau juos at lik ti. Dėl tai
syk lių ne kon kre tu mo per ša si ge riau sia 
iš ei tis – to kių kir ti mų vi sai ne pro jek
tuo ti ir ne vyk dy ti. Daž niau siai taip ir 
at si tin ka vals ty bi niuo se miš kuo se, nes 
nė ra api brėž ta at sa ko my bė už jų ne
vyk dy mą. Jei gu miš kot var ki nin kai dar 
kai ka da pa ba ra mi, kad per ma žai jų 
pla nuo ja, tai ne te ko gir dė ti, kad bū tų 
baus ti ga my bi nin kai už jų ne vyk dy mą. 
Tuo tar pu pri va čiuo se miš kuo se KFK 
pas ku ti niu me tu ypač pa gei dau ja mi 
bū tent dėl to ne apib rėž tu mo, ir tik rai 
ne dėl kil nių es te tiš ko miš ko kraš to
vaiz džio for ma vi mo tiks lų. Be to, kuo 
dau giau ne aiš ku mų, in ter pre ta ci jų, tuo 
sun kiau dirb ti vi siems: ir pro jek tuo to

in for ma ci nis prieš gais ri nis sten das rad vi liš kio miš kų urė di jo je
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jams, ir vyk dy to jams, ir miš ko ins pek
ci jų dar buo to jams.

Da bar, kaip pa ro dė ap žiū ra, vos ne 
kas an tra urė di ja (ii – aukš to – lyg
mens) to kių kir ti mų ne vyk dė, nors 
pa gal ap žiū ros nuo sta tus bu vo bū ti na 
pa teik ti nors vie ną KFK at ve jį. Bu vo 
ir to kių, ku rios nuo šir džiai pa klau sė, 
kas tai yra? Džiu gu tai, kad tos urė di
jos, ku rios VMi pa reng tus rek re a ci nio 
su tvar ky mo pro jek tus su pro jek tuo
tais KFK juos jau vyk do, tai gal būt 
at ei ty je tu rė si me įdo mes nių pa vyz
džių, su si for muos bran des nė prak ti
ka. Džiu gi na, kad yra urė di jų, ku rios 
ne tu rė da mos pa na šaus pro jek to, sa vo 
jė go mis ir nuo žiū ra ėmė si KFK at sa
kin gai tai ky ti bū ti no se vie to se. Pa vyz
džiu ga lė čiau nu ro dy ti Ute nos urė di ją, 
kū ry biš kai at li ku sią ati den gia muo sius 
KFK Du bin gių pi lia kal nio zo no je. Kū
ry biš kai KFK pa gal miš kot var kos pro
jek tą vyk do Ty tu vė nų, Šiau lių miš kų 
urė di jos.

dėL rek re a ci nės Veik Los 
in for ma ci nės sis te mos 
skLai dos Vi suo me nė Je
Nors pa pras tai ata skai to se bu vo ne
ma žai džiau gia ma si in for ma ci jos apie 
rek re a ci ją pa tei ki mo vie ti nė je ir res
pub li ki nė je te le vi zi jo je ir ra di ju je 
bei spau do je gau sa, ta čiau tik pu sė (8) 
miš kų urė di jų tu ri rek re a ci jos, po il sio 
gam to je pus la pį sa vo in ter ne ti nė se 

sve tai nė se. Aukš to lyg mens urė di joms 
tai – tik rai ne pa kan ka mas ro dik lis, juo 
la biau, kad iš tu rin čių šį pus la pį, iš sa
miau po il sį gam to je pri sta to tik ke lios 
urė di jos (Prie nų, Anykš čių, Kai šia do
rių, Ute nos, Pa ne vė žio). Ki tos ap si ri bo
ja lan ky ti nų ar iš skir ti nių sa vo ob jek tų 
pri sta ty mu. in ter ne ti niuo se pus la piuo
se ne už ten ka vien tik po il sio ob jek tų iš
var di ni mo pa gal gi ri nin ki jas, pa si gen
da me iš sa mes nio ob jek tų ap ra šy mo su 
nuo trau ko mis, o ypač šių ob jek tų iš si
dės ty mo (miš ke, urė di jo je, gi ri nin ki jo
je) pla ne lio, kad bū tų aiš ku, kur jie yra 
ir kaip mi nė tus ob jek tus miš ko lan ky
to jams pa siek ti. Kar tais su si da ro įspū
dis, kad in for ma ci ja ku ria ma vien tik 
siau ram miš ki nin kų ra tui. Kaip miš kų 
lan ky to jai ras po il siui skir tus ob jek tus 
pa gal nu ro dy tus kvar ta lus ir skly pus, 
ne sant ki tos in for ma ci jos?

La bai džiu gi no lan ky to jų cen trų 
ir miš ko mu zie jų įkū ri mas Kaz lų Rū
dos, Ty tu vė nų, Anykš čių, Aly taus miš
kų urė di jo se (ir už tai sky rė me dau giau 
ba lų). Ta čiau vėl gi – mu zie jų eks po zi
ci jo se trūks ta dė me sio pa čiam po il siui 
gam to je. To kios in for ma ci jos miš ko 
mu zie juo se ga lė tų bū ti dau giau: ji ga
lė tų bū ti la biau su sis te min ta ir pa teik ta 
at ski ra eks po zi ci ja ar te mo mis.

Kal bant apie rek re a ci nės in for ma
ci jos pa tei ki mą urė di jų lei di niuo se, 
aiš kiai ma ty ti, kad tai ge riau siai pa da
ry ta Kai šia do rių, Anykš čių, Pa ne vė žio, 

Tel šių miš kų urė di jų iš leis to se kny go se, 
lanks ti nu kuo se, buk le tuo se, že mė la
piuo se.

Pri sty da mos vi suo me nės in for
ma vi mo ir da ly va vi mo rek re a ci nė
je veik lo je sri tį, urė di jos daž niau siai 
mi ni jau nų jų miš ko bi čiu lių veik lą. 
Ry šiai su jau nų jų miš ko bi čiu lių or ga
ni za ci jo mis daž niau siai vi sur yra ge
ri. Ta čiau nė vie na urė di ja ne nu ro dė, 
kaip miš ko bi čiu liai yra su si ję su rek
re a ci jos dar bais. Tik Pa ne vė žio urė di
jos ata skai to je ra do me, kad „kas met 
jiems ren gia mi įvai rūs ren gi niai, su
si ję su rek re a ci ja, ap lin kos tvar ky mu, 
miš kų ir par kų so di ni mu“. Pa klau si
nė jus urė di jų spe cia lis tus per pri sta
ty mus, su si da ro įspū dis, kad šiukš lių 
rin ki mas po il sia vie tė se yra pa grin di
nis miš ko bi čiu lių dar bas rek re a ci jos 
sri ty je. Nė vie nas urė di jos va do vas ne
at si mi nė (o gal ne ži no jo) to fak to, kad 
miš ko bi čiu liai prieš me tus – ki tus 
gau siai tal ki no so cio lo gi nė je ap klau so
je dėl po il sia vi mo miš kuo se ypa tu mų, 
or ga ni zuo to je LŽŪU Miš ki nin kys tės 
ka ted ros ir Klai pė dos uni ver si te to, ir 
nu vei kė tik rai di de lį dar bą rek re a ci jos 
la bui. Gai la, kad šis jų sva rus in dė lis 
ne bu vo lai ku tin ka mai or ga ni za to rių 
įver tin tas ir pa skelb tas, gal dėl to taip 
ne dė kin gai yra pa mirš tas. Man ži no
ma (ka dan gi te ko da ly vau ti tų an ke tų 
pla ti ni me), kad ypač daug an ke tų su
rin ko Tau ra gės, Kai šia do rių, Ši lu tės ir 
ki tų urė di jų jau nie ji tal ki nin kai. 

Bai giant no rė tų si pa mi nė ti, kad 
to kio di de lio miš kų urė di jų urė dų dė
me sio mes ne sa me su lau kę per vi sus 
20 pro jek ti nio dar bo me tų. Vi sos kri
zės ka da nors pra ei na. Ti ki mės, kad 
at vy kę miš kot var kos me tais ra si me 
ben drą kal bą ir ne teks vėl iš girs ti, kad 
rek re a ci ja ir gam to sau ga yra ne svar
būs, ant ra ei liai ar tik pa pil do mi dar
bai miš ki nin kams. Ti ki mės, kad šis 
dar bas vyks ir kad jo svar bą nu le mia 
ne kon kur si nės vie tos. Dė ko ju vi siems 
mū sų ap lan ky tų miš kų urė di jų spe cia
lis tams, dir ban tiems rek re a ci jos sri
ty je, mū sų ko mi si jos na riams, Kau no 
miš kų urė di jos ir VMi va do vy bei, pa
gel bė ju siai trans por tu, or ga ni zuo jant 
ko mi si jos iš vy kas.

Vi liŪ Nė Nau Rec kai tė
aukš to rek re a ci jos in ten sy vu mo lyg mens 

ap žiū ros ko mi si jos pir mi nin kė

Va rė nos miš kuo se prie Glū ko eže ro
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Vals ty bi nių miš kų pa grin di nio nau
do ji mo pla na vi mui, bran džių me dy nų 
ap skai tai pas ta rai siais me tais ski ria ma 
daug dė me sio, to bu li na mi ap skai tos 
me to dai, nor ma ty vai. Ket vir ti me tai, 
kai ne pri klau so mi me die nos ma tuo
to jai tik ri na urė di jų bir žių ma ta vi mą. 
2008 m. dvi miš kų urė di jos – Jo na vos 
ir Kaz lų Rū dos – už sa kė ir at li ko bran
džių me dy nų in ven to ri za ci ją at ran kos 
me to du. Tai da ry ti pa ska ti no žen klūs 
skir tu mai tarp bran džių me dy nų tū rių, 
in ven to ri zuo tų miš kot var kos, gau tos 
me die nos kie kio iš kir tus bir žes ir na cio
na li nės miš kų in ven to ri za ci jos at ran
kos me to du. Pvz., vals ty bi nės reikš mės 
miš kų bran džių me dy nų tū ris, nu sta ty
tas pa gal skly pi nės miš kų in ven to ri za
ci jos ak tu a li zuo tus 2008 0101 duo me
nis (288 m3/ha) yra 13 proc. ma žes nis 
už na cio na li nės miš kų in ven to ri za ci jos 
me tu nu sta ty tus tū rius (330 m3/ha). 

Ana li zuo jant pa grin di nį miš ko nau
do ji mą per pra ėju sį de šimt me tį pa ste
bė ta, jog nu sta čius kir ti mo nor mą pa gal 
me die nos tū rį, ga li mi plo to per kir ti mai. 
To dėl kar tu su me die nos tū rio bran
džiuo se me dy nuo se tiks li ni mu nuo 
2009 m. reg la men tuo ja mas ir plo tas, pa
nau do jant ek vi va len ti nio plo to są vo ką. 
Ek vi va len ti niu plo tu su pran ta mas kaip 
bran džių me dy nų plo tas su vi du ti niu 
me die nos tū riu. Re a liai ker ta mas plo tas 
per skai čiuo ja mas į ek vi va len ti nį. Ker
tant me dy nus ne ply nai ar su ma žes niu 
tū riu nei vi du ti nis, rei kia di din ti plo tą ir 
at virkš čia: ker tant me dy nus su di des niu 
tū riu nei vi du ti nis – ma žin ti ker ta mą 
plo tą. Pra džio je miš ki nin kai ne pa tik liai 
žiū rė jo į šią nau jo vę, ta čiau bir žių pa ren
gi mas šiems me tams abe jo nes iš sklai dė.

Pa grin di nių kir ti mų plo to nor ma 
2009–2013 m. pa skai čiuo ta pa gal pa
grin di nių miš ko kir ti mų nor mos nu sta
ty mo me to di ką, pa tvir tin tą 2008 07 02 
ap lin kos mi nist ro įsa ky mu. Me to di kos 
es mė – mi ni mi zuo ti pa grin di nio kir
ti mo nor mos po ky čius urė di jo je bent 
dviem de šimt me čiams Pa grin di nių kir
ti mų nor ma pa skirs ty ta miš kų urė di

joms, at si žvel giant į šių miš kų am žiaus 
struk tū rą, bran džių me dy nų iš tek lius, 
ak tu a li zuo tus 2008 01 01. Urė di joms 
bu vo pa skirs ty tas kas met lei džia mas 
iš kirs ti ek vi va len ti nis bran džių me dy
nų plo tas, iš vi so 10 458 ha su 2,49 mln. 
m3 lik vi di nės me die nos bei mak si ma liu 
lik vi di nės me die nos iš stie bų tū riu 2,79 
mln. m3. Pa gal miš kų urė di jų pa teik tus 
duo me nis, jos šiems me tams at rė žė 10 
156 ha ek vi va len ti nio plo to pa grin di nio 
nau do ji mo bir žę su 2,49 mln. m3 lik vi
di nės me die nos tū riu.

Miš kų urė di jos at rė žė ma žiau bir žių 
nei leis ta mi nist ro įsa ky mu, su tau py da
mos 302 ha bran daus miš ko (Anykš čių 
– 14 ha, Kė dai nių – 29 ha, Ma ri jam po
lės – 21 ha, Pa ne vė žio – 29 ha, Šven čio
nė lių – 40 ha, Uk mer gės – 34 ha, Va rė
nos – 26 ha, Za ra sų – 30 ha). Nė vie na 
urė di ja ne iš nau do jo bir žių rė ži mo me
to di ko je nu ma ty tos ga li my bės 12 proc. 
pa di din ti vi du ti nį iš ker ta mos me die nos 
tū rį ir pa siek ti mak si ma lų leis ti ną tū rį, 
nors tai ga lė jo pa da ry ti Anykš čių, Kaz
lų Rū dos, Šven čio nė lių, Pa ne vė žio, Za
ra sų, Uk mer gės, Tra kų miš kų urė di jos. 
Su tau py tų me dy nų plo tas ga na to ly giai 
pa si skirs to pa gal vi sų me džių rū šių me
dy nus. Ma žiau 67 ha nei pla nuo ta at rėž

ta bir žių pu šy nuo se, po 60 ha ma žiau 
– eg ly nuo se ir ber žy nuo se, 49 ha – dre
bu ly nuo se, po 22 ha – juod alksnynuose 
ir bal talks ny nuo se, 16 ha – ąžuo ly nuo
se. Tik uo sy nų at rėž ta 9 ha dau giau nei 
pla nuo ta. Be rei ka lo nuo gąs tau ta, kad 
pir miau sia bus ker ta mi ver tin ges nių 
me džių su di des niais tū riais me dy nai. 
Vi sų me džių rū šių bir žės bu vo at rėž tos 
skly puo se, su tū riu vi du ti niš kai ar ti mu 
vi du ti niam tū riui. Skly puo se su vi du ti
niš kai 3–4 proc. di des niu tū riu at rėž tos 
pu šies ir dre bu lės bir žės ir ati tin ka mai 
3 proc. ma žes niu tū riu – eg lės bir žės. 
Ąžuo lo ir uo sio bir žės at rėž tos su 11–27 
proc. ma žes niu vi du ti niu tū riu. 

Ne ply nų kir ti mų bir žių plo tas – 13,4 
proc. ben dro at rėž to bir žių ek vi va len ti
nio plo to ir 13,5 proc. ben dro stie bų tū
rio. Urė di jo se ne ply nais pa grin di niais 
kir ti mais ker ta ma nuo 3 iki 27 proc. 
me die nos. Di des ni ne ply nų kir ti mų 
plo tai pla nuo ja mi urė di jo se, kur vy rau
ja pu šy nai; ply ni – der lin gų au ga vie čių 
minkš tų jų la puo čių ar miš rių su spyg
liuo čių me džių rū ši mis me dy nuo se. 
Re a lus pla nuo ja mų ne ply nai kirs ti bir
žių plo tas – 27 proc. ben dro ek vi va len
ti nio kir ti mų plo to. Šią da lį var giai ga li
ma pa di din ti.

1 len te lė

miš kų urė di jos, ku rių 2009 m. ply nam kir ti mui at rėž tų bir žių me džių stie bų tū ris 
ski ria si nuo skly pi nės miš kų in ven to ri za ci jos dau giau nei 5 proc.

Miš kų urė di ja

Stiebų tūrio skirtumai 
su SMi, proc. Miškų 

urė di ja

Stiebų tūrio skirtumai 
su SMi, %

2009 m. bir žė 2001–2005 m. 
iškirstas tūris

2009 m.
 Bir žė

2001–2005 m.
 iš kirs tas tū ris

anykš čių +17 +17 Druskininkų   –7    –1
Bir žų   +5   +9 ignalinos   –8    –3

kaz lų Rū dos   +6   +5 Jonavos –11    –3
Ne men či nės   +6   +3 Joniškio   –5    –8

Pa ne vė žio   +5   +9 kauno –13  –11
šal či nin kų   +5   –5 Mažeikių –11    –9

šven čio nė lių +13 +11 Radviliškio   –6    –5
ty tu vė nų   +5 –31 Rietavo   –8  –13

Za ra sų   +8   +4 šilutės   –7    –7

ap skai tos to bu li ni mas
Pa grin di nio nau do ji mo bir žių ir bran džių me dy nų 
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duo me nis, ply no kir ti mo bir žė se pa
lie ka ma 12 m3/ha bio lo gi nės įvai ro vės 
me džių – kiek dau giau nei 4 proc. vi
so stie bų tū rio. Pa lie ka mų bio lo gi nei 
įvai ro vei me džių stie bų tū ris urė di jo se 
kin ta nuo 6 iki 20 m3/ha (27 proc.). 

At rėž to se 9ių urė di jų bir žė se stie
bų tū ris 5–13 proc. ma žes nis už SMi 
nu sta ty tą bei ak tu a li zuo tą bran džių 
me dy nų tū rį. Ne ma žiau urė di jų at rėž
tų bir žių tū ris vir ši ja nu sta ty tą SMi tū rį 
5–17 proc. (1 lent.).

Dau ge lio miš kų urė di jų nu sta ty tų 
me džių stie bų tū rio skir tu mai 2009 m. 
bir žė se ma žai ski ria si nuo 2001–2005 
m. jų iš kirs to tū rio skir tu mų nuo miš
kot var kos in ven to ri zuo to tū rio. Bran
džių me dy nų tū rių skir tu mų sta bi lu
mas ro do, jog per šį lai ko tar pį ne įvy ko 
ryš kes nių po ky čių nei skly pi nė je miš kų 
in ven to ri za ci jo je, nei urė di jų vyk do
mo je bir žių rė ži mo prak ti ko je. Di des ni 
skir tu mų po ky čiai Ty tu vė nų urė di jo je 
su si ję su 2006 m. at lik ta miš kot var ka, 
žy miai pa tiks li nu sia urė di jos bran džių 
me dy nų tū rius. iš ker ta mas iš bran džių 
me dy nų 5–17 proc. di des nis tū ris yra 
įro dy mas, jog bran džių me dy nų tū rio 
in ven to ri za ci jo je SMi me tu tai ko mus 
me to dus bū ti na to bu lin ti. Ne to le ruo
ti ni skir tu mai su si da rė dėl da bar tai
ko mo at ski ro skly po in ven to ri za ci jos 
me to do ele men ta rių tech no lo gi nių 
pa žei di mų. Pa siū ly ta Vals ty bi nės miš
kot var kos tar ny bos bran džių me dy nų 
vi su mos in ven to ri za ci ja at ran kos me
to du pir miau sia tu rė tų bū ti tai ko ma 
urė di jo se, nuo lat gau nan čio se ma žes
nius tū rius, nei nu sta tė SMi.

2008 m. at ran ki nė bran džių me
dy nų in ven to ri za ci ja at lik ta Jo na vos ir 
Kaz lų Rū dos miš kų urė di jo se. in ven
to ri za ci ja at lik ta Ge ne ra li nės bei mi nė
tų urė di jų urė dų ini cia ty va. Re zul ta tai 
ap svars ty ti Miš kot var kos moks li nė je 
tech ni nė je ta ry bo je ir su si lau kė Ta ry
bos na rių bei urė di jos at sto vų tei gia
mo įver ti ni mo. Kiek vie no je urė di jo je 
bu vo ap ma tuo ta 600–650 500 m2 plo to 
to ly giai iš dės ty tų ba re lių. At ran ki nės 
in ven to ri za ci jos me tu bran džių me dy
nų tū riai urė di jo je nu sta ty ti su 1,6–1,8 
proc. at ran kos pa klai da. Me džių rū šių 
bran džių me dy nų tū rio pa klai da su
da ro 3–5 proc. in ven to ri za ci jos me tu 
abie jo se urė di jo se nu sta ty ti 5–12 proc. 
di des ni au gan čių me džių tū riai, nei bu

vo nu sta ty ti ak tu a li za vus SMi bran džių 
me dy nų tū rius. Šio se urė di jo se bu vo 
nu sta ty tas vi du ti nis 8–14 m3/ha lik
vi di nių sau suo lių me džių stie bų tū ris. 
VMT spe cia lis tams per ma ta vus 5–6 
proc. vi sų ap skai tos ba re lių, nu sta ty ta, 
jog ir šios in ven to ri za ci jos me tu ne iš
veng ta tū rio ma ži ni mo 2–3 proc. Pa
ti ki mai bu vo nu sta ty ta, jog bran džių 
me dy nų tū riai pa gal ak tu a li zuo tus SMi 
duo me nis yra su ma žin ti. Su dė tin giau 
nu sta ty ti, ko kią da lį tū rių skir tu me su
da ro skly pi nės miš kų in ven to ri za ci jos 
pa klai dos ir ko kią – me dy nų ro dik lių 
ak tu a li za ci jos pa klai dos. Žy miai efek
ty viau bū tų to kią in ven to ri za ci ją vyk
dy ti kar tu su SMi, jos me tu iš sky rus 
bran džių me dy nų plo tus.

Ko kie siū lo mos bran džių me dy nų 
vi su mos at ran ki nės in ven to ri za ci jos 
pri va lu mai, ly gi nant su nau do ja ma at
ski rų bran džių me dy nų at ran ki ne in
ven to ri za ci ja SMi me tu.

Vi sų pir ma bran džių me dy nų vi
su mos at ran ki nė in ven to ri za ci ja už
tik ri na ob jek ty vius ži no mo tiks lu mo 
duo me nis apie me dy nų tū rius ir jų 
struk tū rą. Vyk dy to jas daž niau siai ne
ži no at ski ro ma ta vi mo įta kos ben dram 
re zul ta tui, dėl to pra ran da ma bet ko kia 
šio re zul ta to ko re ga vi mo pras mė. Ta
čiau vyk dy to jas ži no, jog da lis (5 proc.) 
jo ma ta vi mų bus pa tik rin ta, ir tu ri ma
tuo ti tiks liai lai ky da ma sis vi sų me to di
nių rei ka la vi mų. Tai tie siog ne įma no
ma pa siek ti pa ski ra me skly pe, ati tin ka
mai ne di di nant lė šų. Tai kant at ran kos 
me to dus vi sa da yra vie no da ti ki my bė 
pa si reikš ti tei gia moms ir nei gia moms 
pa klai doms. Nei gia mos pa klai dos už
sa ko vo daž niau siai pri ima mos nor
ma liai, o tei gia mos, ypač bran džiuo se 
me dy nuo se, vi sai ne to le ruo ja mos. Taip 
su ku ria mos prie lai dos nei gia mų sis
te ma ti nių pa klai dų su si da ry mui SMi 
vyk do mo je at ski ro skly po pa tiks lin
to je at ran ki nė je in ven to ri za ci jo je. Ši 
in ven to ri za ci ja daž niau siai at lie ka ma 
for ma liai, ne si lai kant svar biau sių at
ran ki niam me to dui atri bu tų: ba re lių 
iš dės ty mo to ly gu mo vi sa me skly pe ir 
ri bi nių me džių bei vi sų ma ta vi mų kon
tro lės. At ran ka daž niau siai nė ra at sto
vau ja mi me dy nų pa kraš čiai. Dėl šios 
prie žas ties su da ro mos prie lai dos ne
prog no zuo ja moms pa klai doms. Pa vyz
džiui, pa gal NMi 2007 m. duo me nis, 
vals ty bi nės reikš mės miš kų bran džių 

me dy nų tū riai su ma žin ti 13 proc., o 
vi sų ki tų me dy nų, in ven to ri zuo tų aki
niais me to dais – tik 6 proc. Tai gi tol, 
kol var to to jas ne su voks, kad at ran ki
niais me to dais vyk do ma ap skai ta tu ri 
bū ti at lik ta pre ci ziš kai tiks liai, ge riau 
šio me to do ne tai ky ti.

An tra, pa gal siū lo mą bran džių me
dy nų vi su mos at ran ki nę in ven to ri za ci
ją pa ti ki mai nu sta to mas ne tik ben dras 
stie bų tū ris, bet ir pa si skirs ty mas pa gal 
ar dus, me džių rū šis, pa da rin gu mą, me
die nos stam bu mą, įver ti na mas kir ti mo 
at lie kų, ša kų tū ris ir sau suo lių tū ris. 
Šiais duo me ni mis urė di ja pa ti ki mai ga
li nau do tis ne ma žiau kaip 5erius me
tus, kar tais – ir dar il giau.

Tre čia, tu rint urė di jai pa ti ki mus 
duo me nis su pap ras tė ja ir at pin ga bir
žių at rė ži mo, jų kon tro lės dar bai. Rė
žiant bir žes pa kak tų jas tik at ri bo ti, 
pra ran da pras mę me dy nų ma ta vi mų 
bei kon tro lės dar bai. Urė di ja šių dar bų 
są skai ta kas met su tau pys ne vie ną de
šim tį tūks tan čių li tų. 

Ket vir ta. Nuo gąs tau ja ma, jog at
ran ki nė bran džių me dy nų vi su mos 
in ven to ri za ci ja bran giai kai nuo ja. 
Pa gal VĮ „Vals ty bi nis Miš kot var kos 
ins ti tu tas“ duo me nis, SMi me tu vyk
do mai at ski rų bran džių me dy nų in
ven to ri za ci jai vi du ti nio dy džio urė
di jo je, nau do jant kam pi nės ap skai tos 
ba re lius, su gaiš ta ma 12 tak sa to riaus 
dar bo mė ne sių. To kių lė šų daž niau
siai pa kak tų siū lo mai bran džių me
dy nų in ven to ri za ci jai. Te rei kia ma žai 
efek ty vią da bar ti nę in ven to ri za ci ją 
pa keis ti nau ja, ten ki nan čia duo me nų 
pa ti ki mu mu, in for ma ty vu mu, ir ne
di de lė mis lė šo mis. 

Pa grin di nio nau do ji mo kir ti mų da
lis me die nos pa ruo šo se kas met di dė ja. 
2009 m. kir ti muo se ši da lis per ko pė 
70 proc. in ten sy viau nau do ja mi iš ša
kų, vir šū nių pa ga min ti sor ti men tai. 
Tai ska ti na tiks lin ti ap skai tą. Be to, su
kaup tas bran džia me me dy ne me die nos 
kie kis – in te gralus il gus de šimt me čius 
miš ki nin kų ūki nin ka vi mo efek ty vu
mo įver ti ni mo ro dik lis. Pa gal jį ga li ma 
spęs ti apie vi sos miš ki nin ka vi mo sis te
mos kon kre čio mis są ly go mis efek ty vu
mą, mo de liuo ti at ei ties miš kus. 

Prof. aN DRiuS ku lie šiS
Vals ty bi nės miš kot var kos tar ny bos 

di rek to rius
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Pra si dė jus ša ly je eko no mi kos są stin
giui, žen kliai su ma žė jo ža lia vi nės me
die nos pa klau sa, miš kų urė di jo se ėmė 
kaup tis ne par duo ti pa gal su tar tis pa
ga min tos ža lia vi nės me die nos kie kiai. 
Da lis me die nos sor ti men tų rin ko je ta
po ne pa klau sūs, žen kliai smu ko jų kai
nos. Miš ki nin kams iš ki lo di le ma: to liau 
kirs ti pla ni nes bir žes ar lai ki nai stab dy
ti me džiap jū tę? Kaip tuo met iš gy ven ti 
sun kme tį? Apie tai kal ba mės su Prie nų 
miš kų urė di jos miš ki nin kais.  

Pa kLau siau sia – 
maL ki nė me die na 
Prie nų miš kų urė di ja šie met pla na vo 
pa ga min ti apie 81 tūkst. m3 me die nos: 
52 000 m3 – pa grin di nio nau do ji mo, 29 
000 m3 – tar pi nio nau do ji mo kir ti mais. 
Apie 4 000 m3 mal ki nės me die nos ke
tin ta par duo ti ne kirs tu miš ku gy ven to
jams. Be to, iki 500 m3 pa da ri nės me
die nos kas met par duo da ma leng va ti
nė mis są ly go mis ra jo no gy ven to jams, 
nu ken tė ju siems nuo gais rų, sti chi nių 
ne lai mių. Šiuos pla nus ga li pa ko re guo
ti šių me tų pra džio je pra si dė jęs nuos
mu kis me die nos pre ky bo je. 

Pa sak jau 20 me tų šio je miš kų urė
di jo je me die nos ruo ša ir pre ky ba už si
i man čio vy riau sio jo in ži nie riaus Juo zo 
Pet ke vi čiaus, dau giau siai su maiš ties 
įne šė tai, kad rin ko je kas dvi sa vai tės 
ėmė ma žė ti ža lia vi nės me die nos kai
nos, ma žė jo jų pa klau sa. ,,Per sau sio 
mė ne sį pa ga mi no me apie 6 000 m3 me
die nos, o par duo ti pa vy ko 4 000 m3. 
Pir kė jų vi sai ne do mi no dre bu lės rąs tai, 
to dėl lai ki nai su stab dė me dre bu ly nų 
kir ti mą. Už 1 m3 pu šų rąs tų sau sį pir
kė jai siū lė 110140 Lt, eg lių – vi du ti
niš kai 110130 Lt, juod alksnių – 130
140 Lt. Vi du ti nė me die nos par da vi mo 
kai na sau sio mė ne sį bu vo 110 Lt. Ma
žiau siai rin ko je žie mą kei tė si mal kų 
ku rui ir plokš čių ža lia vi nės me die nos 
kai nos. Šios me die nos par da vė me 2000 
m3. Brangs tant du joms, ti ki mės, kad 
mal ko mis su si do mės ir Prie nų mies to 
ši lu mi nin kai. Su tar ti nius pre ky bi nius 

įsi pa rei go ji mus vyk do tik UAB ,,Gi rių 
bi zo nas“, UAB ,,BoEN Lie tu va“ ir UAB 
,,Eli tė ja”. Ki ti me die nos pir kė jai, su ku
riais bu vo pa si ra šy tos su tar tys, pirk ti 
at si sa kė, mo ty vuo da mi per di de lė mis 
su tar ty se nu ro dy to mis kai no mis“, – sa
ko vyr. in ži nie rius J. Pet ke vi čius. 

iš Gy Ven ti Pa de da aP GaL Vo tas 
ūkiš ku mas
Miš kų urė do Ro ber to Ju dic ko tei gi mu, 
ly gi nant su 2008 m. pra džia, šie met 
Prie nų miš kų urė di ja par da vė per pus 
ma žiau me die nos ir ga vo apie 60 proc. 
ma žiau pa ja mų. Jos su si ly gi no su iš lai
do mis. To dėl te ko ,,verž tis dir žus“ – 
lai ki nai vi siems urė di jos dar buo to jams 
2030 proc. su ma žin ti at ly gi ni mus. Po
ky čiai dar bo rin ko je lei do su ma žin ti 
dar bo įkai nius ran go vams. Per žiū rė ta 
urė di jos val dy mo struk tū ra: šie met dir
ba iš vi so 91 žmo gus, 44,5 eta to skir ta 
spe cia lis tams ir tar nau to jams. Ad mi
nist ra ci nia me cen tre pa lik ta 14,5 eta to, 
8ose gi ri nin ki jo se – 28 eta tai (8 gi ri
nin kai, 8 jų pa va duo to jai, 12 ei gu lių). 

Per nai už par duo tą me die ną ir su
teik tas pa slau gas Prie nų miš kų urė di ja 
ga vo apie 10 mln. Lt pa ja mų. Šie met 
pla nuo ja gau ti apie 8,46 mln. Lt pa ja mų 
ir tu rė ti 8,31 mln. Lt iš lai dų. Urė di jos 
me tų biu dže tas su dė lio tas iš gy ve ni mui 

ir bū ti nie siems miš kų at kū ri mo, ap sau
gos dar bams. Urė di jos lė šo mis ne bus 
vyk do mi ke lių tie si mo ir re mon to dar
bai, at si sa ky ta ne bū ti nų pir ki mų. Apie 
2030 proc. su ma žin ti jau nuo ly nų ug
dy mo ir žel di nių prie žiū ros plo tai. Bū
ti nus me dy nų re ti ni mus, ku riuo se nė ra 
daug pa da ri nės me die nos, prie niš kiai 
ti ki si at lik ti mal kau to jų ran ko mis (už 
ne kirs tu miš ku par duo tą me die ną). 

– Šie met ker ta me ne ma žai juod
alksnynų. Kol lei džia žie mos įša las, 
sku ba me kuo dau giau jų iš kirs ti. Kad 
spar čiau vyk tų kir ti mas, nu kirs tus ir 
nu ge nė tus me džius stie bais trau kia me į 
lai ki nas pri va žiuo ja mas san dė lia vie tes. 
At si ra dus pir kė jų, ten ga li me bet ka da 
juod alksnius su rai žy ti į sor ti men tus, – 
sa ko miš kų urė das R. Ju dic kas.

Prie nų miš kų urė di ja kas met vi du
ti niš kai apie 1,5 proc. ne kirs to miš ko 
ver tės skir da vo miš kų rek re a ci jai. Tai 
leis da vo bent pa ten ki na mai pri žiū rė
ti ir at nau jin ti in ten sy viai lan ko mus 
rek re a ci nius ob jek tus (jų tu ri ma 10). 
Per nai šie dar bai bu vo at lik ti iki po il
sia vi mo se zo no pra džios. Per nykš tė ap
žiū ros ko mi si ja prie niš kių triū są iiojo 
rek re a ci nio in ten sy vu mo lyg me ny je 
įver ti no 3ąja vie ta, o miš kų urė do pa
va duo to jui Jo nui Kok le vi čiui už il ga
me tį rek re a ci jos puo se lė ji mą pa reikš ta 
ge ne ra li nio miš kų urė do pa dė ka. Ne
si no rė tų prie niš kiams, kad sun kme čiu 
šie ob jek tai bū tų ap leis ti.               

Pas ta rai siais me tais stin gant miš
ko ruo šos dar bams ran go vų ir ženkliai 
pa bran gus jų pa slau gų įkai niams, apie 
treč da lį me die nos prie niš kiai kir to miš
ko kir ti mo ma ši no mis, apie 80 proc. 
nu kirs tos me die nos iš kir ta vie čių ve žė 
sa va tech ni ka. Taip bu vo pi giau. Miš kų 
urė di ja pla na vo įsi gy ti sa vą miš ko kir
ti mo ma ši ną, tam pri ta rė ir Ge ne ra li nė 
miš kų urė di ja. Bet pra si dė ju si eko no
mi nė kri zė pla nus pa ko re ga vo. 

Per nai Prie nų miš kų urė di ja ke liems 
me tams at nau ji no ga my bos prie mo nes, 
dvi gi ri nin ki jas ap rū pi no nau ju tar ny
bi niu trans por tu. Miš ko ruo šai įsi gi jo 

leng viau iš gy ve na tau pes ni
sun kme tį

urė di jos vy riau sia sis in ži nie rius 
Juo zas Pet ke vi čius at kur ta me Prie nų ši le
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jus pa di din to pra va žu mo me dien ve žius 
MAN au to mo bi lius, miš ki nin kys tės 
dar bams – nau jos mo di fi ka ci jos ra ti nį 
trak to rių Val tra T171C su įvai riais me
cha niz mais. Šis trak to rius nau do ja mas 
ruoš ti miš ko dir vas žel di niams, mi ne ra
li zuo ti pa klo tę žė li niams, prieš gais ri nes 
juos tas, pri žiū rė ti ke lius, žie mą va ly ti 
snie gą. 

Anot su ma naus urė di jos me cha ni ko 
Alek san dro Ra jec ko, tiek nau jos tech ni
kos už 2,1 mln. Lt per nai var gu ar bū tų 
nu pir kę. Jis su miš kų urė du pa skai čia
vo, jog pi giau pirk ti ne su kom plek tuo tus 
me dien ve žius MAN (tik jų va žiuok les), 
su mon tuo ti ans ta tus me die nai vež ti, 
dirb ti jun gi ny je su prie ka bo mis. Pa gal 
urė di jos už sa ky mą ša lies įmo nės su
kom plek ta vo ir ka pi ta liš kai su re mon ta
vo rei kia mus hid rok rau tu vus, prie ka bas. 
Nors kai ku rių me cha niz mų te ko lauk ti 
iki pus an trų me tų, kiek vie ną me dien ve
žį MAN prie niš kiams pa vy ko su kom
plek tuo ti 200 000 Lt pi giau. 

Ūki niu bū du prie niš kiai re no va vo ir 
gi ri nin ki jų pa sta tus.

ne iš Lai dau ta ir VaLs ty bi nei 
miš kų re Gist ra ci Jai
Prie nų miš kų urė di ja per nai su pa ly
gi nus ne di de lė mis iš lai do mis (iš leis ta 
apie 0,5 mln. Lt) vie na iš pir mų jų bai gė 
vals ty bi nių miš kų tei si nę re gist ra ci ją: iš 
20,2 tūkst. ha miš kų įre gist ruo ta 19 540 

ha (li ko ke li miš ko plo te liai Prie nuo se 
ir Birš to ne). Per nai pa tiks lin ta Prie
nų ra jo no vals ty bi nės reikš mės miš kų 
sche ma.

Kaip vy ko šie dar bai, pa sa ko ja miš kų 
urė do pa va duo to jas Jo nas Kok le vi čius: 
,,2006 m. pra dė jo me pa ruo šia muo sius 
dar bus. Ren giant 19 ka dast ri nių kai mo 
vie to vių pro jek tus, nu spren dė me nuo
sek liai pa reng ti vi sus pro jek tus, juos 
kar tu pa teik ti tvir ti ni mui, bet ne vė liau, 
kaip iki pas ku ti nio pro jek to tvir ti ni mui 
nu ma ty tos da tos. To kiu at ve ju pa grin
di niam šių dar bų vyk dy to jui Juo zui 
Kun ce vi čiui iš Vals ty bi nio miš kot var
kos ins ti tu to ne rei kė jo du dar bus dirb
ti vie nu me tu: vie nus pro jek tus reng ti, 
o pa reng tus de rin ti. Pra džio je dėl to kio 
dar bų su si pla na vi mo bu vo me ge ro kai 
at si li kę nuo nu ma ty to dar bų gra fi ko. 
Mū sų kai my nai at ski ro se ka dast ri nė se 
vie to vė se jau vyk dė miš kų plo tų ge o
de zi nius ma ta vi mo dar bus, o mes dar 
ne tu rė jo me nė vie no pa tvir tin to pro
jek to. Vil niu je už re gist ra ci jos vil ki ni mą 
su si lau kė me kri ti kos, ne te ko me da lies 
at ly gi ni mo prie do. 2007 m. pra džio je 
pa si ma tė mū sų pa si rink to dar bų pla no 
pri va lu mai. Vie nu me tu pa si tvir ti no me 
vi sus ka dast ri nių vie to vių pro jek tus, vi
sam vals ty bi nių miš kų plo tui ga lė jo me 
skelb ti vie ną kon kur są. Pa ly gi nus ne
ma ža dar bų ap im tis at bai dė smul kius 
ir ne pa ti ki mus ran go vus. Vi siems pro
jek tų įgy ven di ni mo dar bams kon kur są 

lai mė jo Vals ty bi nis miš kot var kos ins ti
tu tas, ku rio dar buo to jai su tar ti nius įsi
pa rei go ji mus at li ko la bai kva li fi kuo tai ir 
nu ma ty tais ter mi nais. 2007 m. tei si niai 
ak tai dar lei do re gist ruo ti miš ko skly pus 
pa gal pre li mi na rius ma ta vi mus, ku rie 
pi ges ni ir spar čiau vyk do mi. 

iki 2008 m. sau sio pra džios bai gė me 
lau ko dar bus (ap ma tuo ti miš ko skly pus, 
pa žy mė ti ri bas), ren gė me by las. De ja, 
Kau no ap skri ties že mė tvarkos tar ny
bos la bi rin tuo se už tru ko jų de ri ni mas. 
Dau giau sia lai ko su gaiš ta de ri nant ap
lin ki nes miš kų ri bas su anks čiau įre gist
ruo tais gre ti mais skly pais VĮ ,,Re gist rų 
cen tras“ pla nuo se, ku rių tiks lu mas vie
to mis bu vo abe jo ti nas dėl vi siems ži no
mų prie žas čių. 2008 m. ant ro je pu sė je 
Ne kil no ja mo jo tur to ka dast re bu vo įre
gist ruo ta Prie nų ra jo no 19540 ha vals
ty bi nių miš kų Kau no ap skri ties var du 
ir ne tru kus pa ti kė ji mo tei se per duo ti 
urė di jai. 

Kai ku rie ko le gos da bar mus ban do 
kri ti kuo ti, kad pa si rin ko me pa pras tes nį 
ir pi ges nį miš kų re gist ra ci jos va rian tą (1 
ha re gist ra ci jos kai na ne vir ši jo 30 Lt). Jų 
ma ny mu, grei tai gal būt vi siems že mės 
nau do to jams teks at lik ti pri va lo mus vi
sų že mės val dų ge o de zi nius ma ta vi mus. 
Jei gu taip nu tik tų, vis tiek pa grin di nis 
mū sų dar bas – ri bų pa žy mė ji mas na tū
ro je – ne nu ei tų nie kais, ka dan gi jos su
de rin tos su ap lin ki nių že mių sa vi nin kų 
skly pų ri bo mis. Be lik tų tik pla nuo se pa
tiks lin ti ri bo žen klių ko or di na tes“. 

Čia rei kė tų pri dur ti, kad Prie nų miš
kų urė di jos miš ki nin kams vals ty bi nių 
miš kų re gist ra ci ją pa leng vi no ir tai, kad 
bū ti nus dar bus vyk dęs miš kot var ki nin
kas Juo zas Kun ce vi čius ge rai pa ži no
jo gim ti nės kraš to miš kus ir tu rė jo šio 
dar bo pa tir ties – prieš tai čia ren gė ne 
pir mą miš kot var kos pro jek tą. At lie kant 
ka dast ri nius miš ko plo tų ma ta vi mus, 
iš ker tant miš ko ri bų li ni jas, jam tal ki no 
gi ri nin ki jų žmo nės. 

Bet gy ve ni mas ne sto vi vie to je. 2007 
me tais urė di ja iš pri va taus as mens nu
pir ko 5,1 ha miš ko, že mė tvarkos tar ny
ba per da vė urė di jai žel din ti miš ku šiek 
tiek ap leis tų že mių. Vėl kai mo vie to vė se 
tu ri ma re gist ra vi mui ke lio li ka hek ta rų 
vals ty bi nės miš ko že mės. Šis pro ce sas 
vyks ir to liau. Be to, Prie nų miš kų urė
di jos te ri to ri jo je dar te bė ra apie 1000 
ha pri va ti za vi mui re zer vuo tų miš kų, 
ku rių da lis ga li lik ti vals ty bi niais. Ri
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Per nai miš ko dar bams urė di ja įsi gi jo trak to rių Val tra t171c su įvai riais me cha niz mais 
(miš kų urė das r. Ju dic kas (kai rėje) ir uab ,,ro val tra“ di rek to rius r. trai nai tis)
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iki 44 Proc. bir Žių ker ta ma 
ne PLy nai
Per nai Prie nų miš kų urė di jo je ne ply
nais kir ti mais iš kirs ta 103 ha ar ba 44 
proc. ben dro pa grin di nių kir ti mų bir
žių plo to. Eko no mi niu po žiū riu, miš ko 
ruo šos dar bų įkai niai ir ben dros iš lai dos 
ply noms bir žėms kirs ti yra 1015 proc. 
ma žes nės. Ar sa vai mi nis miš kų at si kū
ri mas kom pen suo ja šias iš lai das? 

Miš kų urė do pa va duo to jas Jo nas 
Kok le vi čius sa ko, kad prieš ke lio li ka 
me tų Prie nų miš kai smar kiai nu ken tė jo 
nuo eg ly nų džiū ties ir iš pli tu sių ken kė jų. 
Šim tai hek ta rų pa žeis tų me dy nų bu vo 
ker ta mi at ran ki niais – sa ni ta ri niais kir
ti mais. Pra re tė ju siuo se me dy nuo se daug 
kur su ve šė jo per spek ty vus po miš kis, 
gru pė mis yra iš li kęs ant ra sis me dy nų 
ar das. Miš ki nin kys tės po žiū riu to kiuo
se skly puo se, at ėjus pa grin di nio kir ti mo 
am žiui, ge riau tin ka ne ply ni kir ti mai. Be 
to, kai ku rio se į Ne mu no kil pų re gio ni nį 
par ką pa te ku sio se gi ri nin ki jo se yra apie 
30 proc. ii gru pės miš kų, ku riuos kirs ti 
ply nais at ku ria mai siais kir ti mais drau
džia tai syk lės. Įstei gus 2004 m. Bal bie
riš kio bios fe ros po li go ną, di de lis miš ko 
ma sy vas Bal bie riš kio gi ri nin ki jo je taip 
pat pa te ko į sau go mas te ri to ri jas, kur 
sau go mas vi du ti nis mar ga sis ge nys. 

Anot miš kų urė do pa va duo to jo, at
ve ji nius kir ti mus jie dau giau tai ko miš
riuo se ąžuo ly nuo se ir pu šy nuo se. Pir mu 
at ve ju me dy ną, pri klau so mai nuo jo su
dė ties, am žiaus, skal su mo, ki tų tak sa

ci nių ro dik lių, iš re ti na iki 0,60,7 skal
su mo, an tru – iki 0,40,5 skal su mo. Sa
vai mi niam žė li mui pa ge rin ti po ant ro jo 
at ve jo sten gia si mi ne ra li zuo ti me dy ne 
pa klo tę (šie met nu ma ty ta 30 ha).  

J. Kok le vi čiaus pa ste bė ji mu, urė di
jo je me dy nų at kū ri mas žė li niais se ka si 
ne blo gai, ta čiau to kio at kū ri mo są nau
dos pa ski ruo se skly puo se la bai skir tin
gos. Pa ra mą kiek vie nam žė li nių skly pui 
rei kia tai ky ti in di vi du a liai. Vie na me at
že lian čia me skly pe ne rei kia nie ko da ry ti 
iki žė li nių prie žiū ros dar bų pra džios, o 
ki ta me ten ka tai ky ti kom bi nuo tą miš kų 
at kū ri mo bū dą. Šie met urė di jo je pla
nuo ja ma at kur ti 100 ha me dy nų žel di
niais ir 30 ha žė li niais, apie 400 ha žel
di nių ir žė li nių at lik ti prie žiū ros dar bus. 

nau Jo Vių Pa ieš ka 
miš kin Gu mui di din ti 
Įgy ven di nant ša lies miš kin gu mo di di
ni mo pro gra mo je nu ma ty tus sie kius, 
Prie nų ra jo ne kas met rei kė tų ap žel dy ti 
miš ku po 45 ha ap leis tų že mės ūkio ir 
ki tų ne miš ko že mių. Nuo 2001 m. per
duo ta miš kų urė di jai 35 ha to kių že mių, 
ku riuos jau ap žel din tos. Per nai Prie nų 
miš kų urė di ja pa tei kė pa raiš ką gau ti ES 
iš mo koms už įveis tus miš ko žel di nius 
(17,6 ha) ne nau do ja mo je miš kų ūkio ir 
že mės ūkio že mė je. 

Len ki jo je at lik ti ty ri mai pa ro dė, kad 
lau kų dir vo že my je įveis ti žel di niai su 
mi ko ri zės gry bie na pa ge ri no so di nu kų 
pri gi ji mą, au gi mą. Tai pa ska ti no Prie

nų miš kų urė di jos miš ki nin kus per nai 
su da ry ti su tar tį su VU Bo ta ni kos so
do dar buo to ju dr. Al giu Au čy na at lik ti 
moks li nį ti ria mą jį dar bą ,,Eks pe ri men
ti niams žel di niams įveis ti nau do ja mų 
miš ko sod me nų (pu šies, eg lės, ąžuo lo) 
mi ko ri za vi mas kon tei ne riuo se ir re ko
men da ci jų pa ren gi mas“. Kon tei ne riuo
se mi ko ri zuo ta 760 vnt. pu šies, eg lės ir 
ąžuo lo so di nu kų. 2010 m. iš šių so di
nu kų pla nuo ja ma įveis ti ban do muo sius 
žel di nius bu vu sio se že mės ūkio že mė se.  

Ty ri mo me tu bus įver tin ti sod me nų 
vys ty mo si ir mi ko ri zės iš pli ti mo ypa tu
mus są ly go jan tys veiks niai dai gy ne ir 
žel di niuo se, iš skir tos mi ko ri zės gry bų 
rū šys, ge ban čios grei tai mi ko ri ziuo ti 
ke lių me džių sė ji nu kus ir jų smul kio se 
šak ne lė se su for muo ti eks tra mat ri ka
li nes ek to mi ko ri zių ben dri jas. Ty rė jas 
dr. A. Au čy na pa teiks re ko men da ci nius 
miš ko sod me nų mi ko ri za vi mo bū dus, 
ku rie pra vers ir ki tiems ne miš ko že mių 
žel din to jams. 

Prie nų miš kuo se yra ąžuo lams aug ti 
tin ka mų au ga vie čių, jo se per pra ėju sius 
me tus įveis ta 17 ha miš rių žel di nių su 
ąžuo lu (Ą so din ta 30 proc. ir dau giau). 
iš sėk li nių ąžuo ly nų šie met pla nuo ja ma 
su rink ti 400 kg gi lių. 

Ąžuo lų sėk li nei ba zei ge rin ti Nau
jo sios Ūtos gi ri nin ki jo je 20072008 m. 
įveis ta 6,2 ha pa pras to jo ąžuo lo sėk li nė 
plan ta ci ja. Daug ini cia ty vos čia pa ro dė 
gi ri nin kas Ar tū ras Kli mas, ant ku rio pe
čių gu la to li mes nė plan ta ci jos prie žiū ra. 
Ąžuo liu kai la bai ge rai pri gi jo, jiems už
dė tos in di vi du a lios ap sau gos, vi sa plan
ta ci ja ap tver ta vie los tin klo tvo ra.
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Miškų urėdijos
Medelyno viršininko 

ar atsakingo 
darbuotojo tel.

Pušies 
sėjinu-

kai

Pušies 
sodinu-

kai

eglės 
sėjinu-

kai

eglės 
sodinu-

kai

Ąžuolo 
sėjinu-

kai

Beržo 
sėjinu-

kai

Beržo 
sodi-
nukai

Juod-
alksnių 
sėjinu-

kai

Juod-
alksnio 

sodi-
nukai

kiti 
lap. 
sėji-

nukai

kiti lap. 
so-

dinukai

krū-
mai

alytaus m. 8-698 15729 35,8 467 199,5 182,4 173,4 105,3 20,1 3 17,7

anykščių m.8-686 15137 38 192,6 751,3 27,9 70 10,5 29,4

Biržų m. 8-610 37017 30 32 11 30 2 2

Dubravos m. 8-686 31062 200 20 200 50 50 80 10 15

ignalinos 8-386 52246 50 100 30 20 40 30 20

Jonavos m. 8-652 08622 357 190 10

Joniškio m. 8-68616675 12,1 145,8 5 45 10 4 0,5 5

Jurbarko m. 8-612 67502 60 100

kaišiadorių m. 8-687 73580 95 900 122 35 9 11

kauno m. 8-687 42125 55 1892 811 462 63 139 23 6

kazlų Rūdos m. 8-686 15089 21 41 53 93 7

kėdainių m. 8-686 18229 369,5 324,6 815,2 54,9 41,4 0,6 30,1 25,9

kretingos m.8-686 11476 100 285 401 54,2 20 5

kuršėnų m. 8-687 95430 100 9,8 10

Marijampolės m. 8-698 12916 396,9 64 125 9 8 11

Mažeikių m. 8-616 50966 51 2 130 95 5 11

Nemenčinės 8-5 2381541 103,7 38,9 16,8 20,6 14 5,2 5

Pakruojo m. 8-698 44126 15 5

Panevėžio m. 8-686 91890 47 488 100

Prienų 8-319 60301 218,6 27,6 43,1 23,5 5 5

Radviliškio m. 8-687 36334 58 300 482 160 22 13

Raseinių m. 8-686 53038 137 695 25 50 39 20

Rietavo m. 8-612 84100 394,1 151,2 40,1 12

Rokiškio m. 8-687 70319 5 316 500 90 94 60 5,3

šiaulių m. 8-687 54561 259,1 78 13,3 62,3

šilutės m. 8-601 00233 500 110 265,5 3,2

švenčionėlių m. 8-686 12135 80 290 157 70 7 50

tauragės m.8-686 21468 80 400 8,4

telšių m. 8-698 38183 379 53 86

tytuvėnų m. 8-687 92721 2 1359 820 70 187 96 35 1 106 49 17

trakų m. 8-614 45001 52, 284 90 79

ukmergės m. 8-687 10339 80 35

utenos m. 8-686 51977 250 60 94 150 133 60

Valkininkų m. 8-687 35692 950 650 14 42

Varėnos m. 8-686 60531 868,8 35 361,2 2,8 172 31,4 98,8 2,3 138

Veisiejų m. 8-687 50554 280 160 122 77 6 6

Vilniaus 8-5 2494025 35 90 78 70 1

Zarasų 8- 385 56213 168

iš viso 4362,3 164,1 7029,2 10122,2 2388,3 2183,2 377,8 874,7 121,6 621,5 187,7 558,5

   

Miš kų urė di jų me de ly nuo se šį pa va sa rį be iš anks ti nių su tar čių 
par duo da mi miš ko sod me nys, tūkst. vnt.

Ge ne ra li nės miš kų urė di jos inf.

Pastaba
Be iš anks ti nių su tar čių 2009 m. pa va sa rį dar siū lo par duo ti: 31 tūkst. vnt. mau me džio sė ji nu kų: aly taus miš kų urė di ja – 3000 vnt., 
ig na li nos – 8000 vnt., ty tu vė nų –19000 vnt., kaz lų Rū dos –1000 vnt.; aly taus – 500 vnt. mau me džio so di nu kų; 147,2 tūkst. vnt. 
uo sio sė ji nu kų: aly taus – 7200 vnt., Dub ra vos – 10 tūkst. vnt., kau no – 100 tūkst. vnt., Za ra sų – 3000 vnt., ute nos – 27 tūkst. vnt.; 
Za ra sų – 7000 vnt. uo sio so di nu kų; 71,5 tūkst. vnt. ąžuo lo so di nu kų: Jo na vos – 10000 vnt., kė dai nių – 14700 vnt., Ma ri jam po lės – 
4800 vnt., Vei sie jų – 42 tūkst. vnt.
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(Tę si nys. Pra džia – 1 nr.)

mik ro Ve Ge ta ty Vi nis dre bu Lės 
sod me nų iš au Gi ni mas
In vit ro me to du dre bu lės ga li bū ti dau
gi na mos, pa nau do jant įvai rius or ga nus 
ar ba au di nius. Pri dė ti niai pum pu rai 
ga li bū ti in du kuo ti iš la pų, lap ko čių, 
tar pu bam blių, žir gi nių, braz do, šak nų. 
Au ga lo da lys, pa tal pin tos į spe cia lias 
ter pes (Mu ras hi ge ir Sko og ar ba Su me
dė ju sių au ga lų) iš au gi na pri dė ti nius ūg
lius. Ge riau sias lai kas im ti au ga lo da lis 
mik ro ve ge ta ty vi niam dau gi ni mui yra 
ge gu žės pa bai ga – bir že lio pra džia. Vė
liau dau gi ni mui ge riau nau do ti au ga lo 
šak nis. Ta čiau vė liau sias ter mi nas yra 
lie pos pa bai ga.

In vit ro me to du pa dau gin ta dre bu lė 
po 5 sa vai čių per ke lia ma į įšak ny di ji mo 
ter pę, ku rio je ji, pa sie ku si 34 cm aukš
tį, pra de da ma adap tuo ti prie lau ko są
ly gų. Šis adap ta ci jos pe ri odas su si de da 
iš 2 eta pų. Pir ma sis adap ta ci jos eta pas 
trun ka 13 mėn., au ga lai au gi na mi dai
gin tu vuo se su dur pi niu sub stra tu. Čia jie 
au gi na mi kon tro liuo ja mo mis są ly go mis. 
Ant ro jo eta po me tu au ga lai, pa sie kę iki 
20 cm aukš tį, per ke lia mi į šilt na mį ar ba 
į lys ves at vi ra me grun te. Ten au gi na mi, 
kol pa sie kia sod me nims tin kan čius pa
ra met rus.

 
sod me nų Per Ve Ži mas ir Lai ki-
nas san dė Lia Vi mas
Žel di niai ga li bū ti vei sia mi sod me ni mis 
su at vi ra ar ba už da ra šak nų sis te ma. Sod
me nys su už da ra šak nų sis te ma per ve ža
mi dė žė se, o su at vi ra – spe cia liuo se mai
šuo se. Sod me nys per ve ža mi spe cia liai 
pa reng tais di de lio pra va žu mo sunk ve ži
miais, juos įren giant taip, kad dė žes su 
sod me ni mis bū tų ga li ma su krau ti dviem 
ei lė mis. Per ve žant sod me nis su už da ro
mis šak ni mis į sunk ve ži mio kė bu lo 1 m2 
tel pa apie 200 vnt. sod me nų, su at vi ra 
šak nų sis te ma – apie 300400 vnt.

iš krau ti sod me nys su už da ra šak nų 
sis te ma iki so di ni mo, esant sau lė tiems 
orams, ga li bū ti lai ko mi 23 die nas, esant 

lie tin giems – il giau. iš sunk ve ži mių iš
krau ti mai šai su sod me ni mis pri den gia
mi nuo sau lės. 

ŽeL di nių miš ri ni mas, Pra di nis 
tan ku mas, so di ni mas
 Dre bu lių hib ri dų žel di niai vei sia mi gry
ni ar ba miš rūs su juod alksniu ar eg le. 
Gry nus dre bu lės žel di nius bū tų tiks lin ga 
veis ti tuo at ve ju, kai pla nuo ja ma au gin ti 
vi du ti niš kai trum pos apy var tos plan ta
ci nius žel di nius (po pier me džiams ir me
die nos ma sei gau ti) ar ba su trum pin tos 
apy var tos žel di nius (po pier me džiams ir 
pjau ti nei pro duk ci jai gau ti). Vi du ti niš kai 
trum pos apy var tos dre bu lės žel di niai bū
tų au gi na mi iki 2030 me tų, su trum pin
tos apy var tos – iki 3035 me tų.

Ener ge ti nėms plan ta ci joms mū sų kli
ma to są ly go mis dre bu lė nė ra tin ka ma 
me džių rū šis, nes me die nos ma sės prie
au giu nu si lei džia kar klams. Be to, dre bu
lės sod me nų kai na la bai su ma ži na to kių 
žel di nių eko no mi nį efek ty vu mą.

Vei siant iš ti si nius gry nus ūki nės pa
skir ties žel di nius, vi sa da so di na ma ei lė
mis. iš ti si niams žel di niams šis žel di ni mo 
bū das ge riau sias.

Ūki niuo se miš kuo se dre bu lę ga li ma 
miš rin ti su eg le, o drėg nes nė se au ga vie
tė se – su juod alksniu. Sie kiant su ma žin ti 
kon ku ren ci ją, su eg le miš ri na ma gru pe
lė mis, iš so di nant 6E ir 4D. Ga li ma miš
rin ti ei lė mis, pa so di nant 23 ei les eg lės 
ir 1 ei lę dre bu lės. iš to kių žel di nių su
si for muo tų dvi ar džiai eg lės – dre bu lės 
me dy nai. Vei siant miš rius žel di nius su 
juod alksniu, miš ri na ma ei lė se, so di nant 
2D1J. 

 Vei siant gry nus dre bu lės žel di nius, 
so di na ma nuo 1250 vnt. iki 23 tūkst. 
sė ji nu kų į 1 ha. So di ni mo at stu mai tarp 
ei lių – 22,5 m, ei lė se –1,52 m. So di nant 
1250 vnt./ha tan ku mu, so di ni mo vie tos 
iš dės to mos 2x4 m at stu mais (2 m at stu
mas ei lė se, 4 m tar pu ei lių plo tis). Žel dant 
gru pė mis, so di na ma to kiais pat at stu
mais, kaip ir žel dant ei lė mis. So di nant 
re čiau, me de liai iš vys to sto ras ša kas, pa
blo gė ja nu si va ly mas nuo ša kų, dėl to la
bai pa di dė ja už si krė ti mas pu vi niu.

Hib ri di nės dre bu lės žel di nių vei si mas 
že mės ūkiui nau do to se že mė se

In vit ro me to du iš au gin tas 
hib ri di nės dre bu lės dai ge lis

iš gy va šak nės iš au gin tas 
hib ri di nės dre bu lės so di nu kas
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spro gi mo pra džios. Sod me nis su už da ra 
šak nų sis te ma ga li ma so din ti vi są bir že
lio mė ne sį, o ru de ni nį so di ni mą pra dė ti 
nuo rug pjū čio vi du rio. Ran ki niu bū du 
per die ną žmo gus ga li pa so din ti vi du ti
niš kai 500800 dre bu lės me de lių.

Ka dan gi dre bu lės sė ji nu kų šak nų sis
te ma ga na pla ti, tai so di na ma pu siau ci
lin dri niais kas tu vais, pa pras tais kas tu vais 
ar ba so di ni mo ma ši na. Šak nys tu rė tų bū
ti kuo ma žiau pa trum pi na mos, nes da lis 
šak nų jau pra ran da ma iš ka sant sod me nis, 
o dre bu lė yra ga na jaut ri per so di ni mui.

Prie Žiū ra
Žu vu sius me de lius dre bu lės žel di niuo se 
rei kia at so din ti ki tų me tų pa va sa rį ar ba 
tų pa čių me tų ru de nį, re mian tis ru de
ni nės ap skai tos (in ven to ri za ci jos) duo
me ni mis, jei gu pri gi ji mas ma žes nis nei 
85 proc. rei ka lin go žel di nių tan kio. Žel
di niai taip pat at so di na mi, kai ben dras 
jų pri gi ji mas ar iš li ki mas aukš tes nis už 
nu ro dy tą, bet žu vę so di nu kai skly pe yra 
pa si skirs tę ne to ly giai, vie no je ar ke lio se 
skly po vie to se iš ti sai žu vę.

At so din ti rei kia tvir tais, ge rai iš si vys
čiu siais dre bu lės me de liais, kuo pa na šes
nio aukš čio į iš li ku sius. Jie tu ri bū ti so di
na mi ypač kruopš čiai. Ge riau sia nau do ti 
sod me nis su už da ra šak nų sis te ma. Pil
do ma ran ki niu bū du tais pa čiais so di ni
mo įran kiais žu vu sių me de lių so di ni mo 
vie to se, jei gu rei kia, at nau ji nant pa ruoš tą 
dir vą. 

Žo li nės au ga li jos iš si vys ty mo re gu
lia vi mas – vie nas iš svar biau sių dre bu lės 
žel di nių prie žiū ros dar bų. Ypač pa vo jin
gas ne tie sio gi nis po vei kis, ku ris pa si reiš
kia su da rant pa lan kias są ly gas pe li niams 
grau ži kams veis tis.

Pir mai siais dre bu lės žel di nių au gi mo 
me tais bet ko kie gre ta me de lių au gan tys 
kon ku ren tai tu rė tų bū ti pa ša lin ti. Prie
žiū ra at lie ka ma 2, o esant rei ka lui – 3 
kar tus per ve ge ta ci jos se zo ną. Žel di nių 
prie žiū ra pir mą kar tą at lie ka ma nuo ge
gu žės 15 iki bir že lio 15 d., an trą kar tą – 
nuo lie pos 15 iki rug pjū čio 15 d. Bir že lio 
i pu sė je žo lės ra vi mos su kaup tu ku, nu
pjau na mos dal giu ar pjau tu vu. Rug pjū tį 
žel di nių tar pu ei liai pu re na mi kul ti va to
riu mi, žo lės ap min do mos apie me de lius.

Ant rais, tre čiais ir vė les niais žel di nių 
au gi mo me tais dre bu lių žel di niuo se už
pa vė si ni mas iš vir šaus ne lei džia mas. Su 
dre bu lės me de liais kon ku ruo jan tys au ga

lai ša lin ti ni, jei gu jie me de lių ap švie ti mą 
su ma ži na iki 70 proc. 

Ant rai siais ir tre čiai siais me tais žo
les rei kia nai kin ti 2 kar tus per ve ge ta
ci jos se zo ną. Vie toj dir vos pu re ni mo 
ga li ma šie nau ti ar su min džio ti, ypač jei 
ne nu ma to ma tręš ti žel di nių. Pu re nant 
dir vą, kar tais ga li ma su lauk ti nei gia mo 
efek to – su ma žė ja žel di nių pri gi ji mas, 
iš si lai ky mas, pa blo gė ja jų au gi mas.

Dre bu lės žel di niuo se prak tiš kai ne
įma no ma nau do ti che mi nės prie žiū ros 
bū dų. Her bi ci dus ga li ma pa nau do ti, tik 
prieš įvei siant žel di nius.

 
trę ši mas
Star ti nio žel di nių trę ši mo tiks las – ska
tin ti me de lių pri gi ji mą ir au gi mą.

Dre bu lės žel di nių trę ši mas efek ty vus 
ir vė les niais me tais, ta čiau žel di niai tu ri 
bū ti trę šia mi ne il giau, kol su si ve ria la jos. 
in ter va las tarp trę ši mų – 34 me tai.

Star ti niam trę ši mui op ti ma li trą šų 
do zė me de liui – 2,5 gra mo veik lio sios 
me džia gos azo to, fos fo ro ir ka lio trą šų. 
Star ti niam žel di nių trę ši mui tin ka miau
sios yra gra nu liuo tos kom plek si nės trą
šos, ku rių su dė ty je yra vie no das šių me
džia gų kie kis (pvz., NPK 16:16:16). Ga li
ma nau do ti ir at ski rų ele men tų trą šas. 

Vien kar ti nė trą šų do zė iš be ria ma ran
ko mis 10 cm at stu mu nuo me de lio, po 
pa so di ni mo pra ėjus 4 sa vai tėms, kuo met 
me de liai jau bū na įsi tvir ti nę dir vo že my je 
ir pra de da gy vy bi nius pro ce sus. 34 me
tų žel di niuo se op ti ma li vien kar ti nė NPK 
do zė me de liui yra 7,5 gra mo veik lio sios 
me džia gos. Pa va sa rį, pra si dė jus ak ty viai 
me de lių ve ge ta ci jai, trą šos iš be ria mos 
ran ko mis apie kiek vie ną me de lį 20 cm 
at stu mu nuo ka mie no. Trę ši mas ga li bū ti 
de ri na mas su žo li nės au ga li jos nai ki ni
mu apie me de lius.

aP sau Ga
Įveis tus žel di nius ga li su nai kin ti ug nis, 
to dėl apie vei sia mų žel di nių skly pą, o jei
gu skly pai di de li – tai ir jų vi du je, įren
gia mos 4 m plo čio prieš gais ri nės juos tos. 
Di de lius skly pus prieš gais ri nė mis juos to
mis rei kė tų su skirs ty ti į 23 ha plo to skly
pe lius. Prieš gais ri nė juos ta įren gia ma su
ariant, va sa rą nai ki nant žo les 34 kar tus 
kul ti vuo ja ma. 

Nuo pe li nių grau ži kų pa žei di mų ge
riau siai ap sau go pik tžo lių nai ki ni mas 
apie pa so din tus me de lius at lie kant žel di
nių prie žiū rą.

Dre bu lės žel di nius bū ti na sau go ti nuo 
žvė rių ža los. Ap sau gos prie mo nės dre
bu lės žel di niuo se tai ko mos pa ski riems 
me de liams ir iš ti siems žel di nių skly pams 
ap sau go ti. Pa vie niams dre bu lės me de
liams ap sau go ti ga li ma nau do ti in di vi du
a lias ap sau gos prie mo nes – plas ti ki nius 
gaub tus, tin kle lį ar ba re pe len tus. 

Dre bu lės žel di nių ap sau gai tin ka
miau si yra 115 ir 150 cm aukš čio plas
ti ki niai gaub tai. Vi di nis sker smuo – nuo 
9,5 iki 20 cm. Mū sų ša lies miš kų urė di jos 
pla čiau siai nau do ja len kų fir mos ANDO 
plas ti ki nius gaub tus. Gaub tus rei kia už
dė ti tuoj po me de lių pa so di ni mo.

Dre bu lės žel di niai ga li bū ti ap sau
go mi re pe len tais. Lie tu vo je ga mi na mas 
re pe len tas G5 nau do ja mas spyg liuo
čių bei la puo čių me džių žel di niams 
ap sau go ti. Jis tin ka ir dre bu lės žel di nių 
ap sau gai nuo pa žei di mų. Dre bu lės žel
di niai, ku riems gre sia bū ti pa žeis tiems, 
re pe len tu G5 ap do ro ja mi kas met 
kren tant la pams, esant sau sam orui ir 
tei gia mai tem pe ra tū rai. 1 000 so di nu kų 
ap sau go ti su nau do ja ma 1012 kg re pe
len tų.

Ga li bū ti nau do ja mi vo kiš ki ir če
kiš ki re pe len tai, ku rių efek ty vu mas yra 
di des nis. Dre bu lės žel di nių ap sau gai, be 
lie tu viš kų re pe len tų, ga li ma nau do ti ir 
už sie ny je pa ga min tus: Emol 10, Cervacol 
Extra, Repentol 6, Emol 5, Morsuvin, 
HaTe A, Arabol AL. Vi si re pe len tą ap
sau go me de lius 67 mė ne sius. 

De ja, net ir 10 me tų dre bu les brie
džiai ga li pa žeis ti, t.y., nu lau py ti žie vę. 
Nuo to kio am žiaus me džių in di vi du a
lios ap sau gos jau bū na nuim tos. To dėl 
ge riau sia ap sau ga – aukš tos vie los tin klo 
tvo ra. 

iš ti siems miš ko žel di nių ir me dy nų 
skly pams nuo žvė rių ap sau go ti tve ria mos 
tvo ros, ku rios tar nau ja 810 me tų. Nors 
tai – bran gi prie mo nė, ta čiau kuo di des
nis plo tas tve ria mas, tuo la biau iš lai dos 
tvo rai ma žė ja. 

Dre bu lės žel di niams tver ti ge riau siai 
tin ka plie ni nės vie los tin klas, nes yra la
bai stip rus, at spa rus, tvo ros leng vai mon
tuo ja mos. Stul pe liai sta to mi kas 810 
met rų. To dėl ap tva rą su mon tuo ti ga li ma 
grei čiau, nei tai ky ti ki tas ap sau gos prie
mo nes. Ap sau gai nuo žvė rių re ko men
duo ja mas tin klas, ku rio aukš tis yra 2000 
mm, o vie los – Ø 2,5 mm.

Dr. Vy tau taS Su choc kaS
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Tar ki me, jū sų pri va tus miš kas stip riai nu
ken tė jo nuo gais ro, saus ros, li gos, vabz
džių ken kė jų ant plū džio ar ki to kios sti
chi nės ne lai mės. Tad ver ta pa si do mė ti pa
gal Lie tu vos kai mo plėt ros 20072013 m. 
pro gra mą (KPP 20072013) tei kia ma ES 
pa ra ma miš ki nin kys tės po ten cia lo at
kū ri mui ir pre ven ci nėms prie mo nėms. 
Šie met pa raiš kas to kiai pa ra mai gau ti Na
cio na li nė mo kė ji mo agen tū ra ren ka nuo 
va sa rio 17 d. iki ba lan džio 10 d. 

Ana lo giš ką pa ra mą bu vo ga li ma 
gau ti ir 20042006 m. lai ko tar py je bei 
20072008 m. Vis tik su si do mė ji mas šia 
prie mo ne nė ra toks di de lis, ly gi nant su 
tuo, kiek yra pa žeis tų miš kų. Daž niau siai 
kal ba ma tik apie gais rų pa žeis tus miš kus, 
ta čiau ši prie mo nė ap ima daug pla tes nį 
pa žeis tų me dy nų ra tą. Kad bū tų aiš kiau, 
pa teik siu ke le tą pa vyz džių.

Li gų pa žeis tas iš džiū vęs uo sy nas – 
vis dar daž nas at ve jis Lie tu vos miš kuo
se, nors uo sy nai ma siš kai džiū ti pra dė jo 
prieš ge rą de šim tį me tų. Uo sy nų Lie tu
vo je ir taip nė ra daug, o svei kų uo sy nų 
be li ko la bai ma žai. Su si klos čius ne pa lan
kioms gam ti nėms są ly goms, nuo gry bi
nių li gų (daž niau siai nuo pa pras to jo kel
mu čio) nu ken čia dau giau sia pus am žiai 
ir vy res ni me dy nai. ,,Vais tų” nuo šių li gų 
prak tiš kai nė ra. Pa grin di nė re ko men
da ci ja – to kį stip riai pa žeis tą ar žūs tan tį 
me dy ną iš kirs ti, o jo vie to je pa so din ti ki

tų tos au ga vie tės są ly gas ati tin kan čių me
džių rū šių me dy ną. 

Džiūs tan tis ar iš džiū vęs ąžuo ly nas. 
Kiek vė liau nei uo sy nai, Lie tu vo je ma siš
kai pra dė jo džiū ti ir ąžuo ly nai. Tai ga lė jo 
su kel ti ne pa lan kiai su si klos čiu sios gam ti
nės są ly gos: saus ros, anks ty vos ru de ni nės 
ir vė ly vos pa va sa ri nės šal nos, pri si dė jus 
gry bi nėms li goms ir ken kė jams. ,,Vais tai” 
šiuo at ve ju vėl gi pa na šūs – nu kirs ti nu
džiū vu sius me džius ar vi są me dy ną (jei 
pa žeis ta di džio ji da lis me džių), o jų vie to
je so din ti miš rius ąžuo lo žel di nius su ki tų 
ver tin gų me džių rū šių prie mai ša.

Vė jo ar snie go iš vers tas ar iš lau žy
tas me dy nas. Po kiek vie nos žie mos to kių 
me dy nų at si ran da ir pri va čiuo se, ir vals
ty bi niuo se miš kuo se. Ypač ne at spa rūs vė
jams eg ly nai (jų šak nų sis te ma pa vir ši nė), 
o nuo snie go daž nai nu ken čia lai ku ne iš
ug dy ti jau nes ni me dy nai (per tan kiai au
gan tys iš sty pę me de liai daž nai ne at lai ko 
šla pio snie go svo rio). La bai svar bu iki pa
va sa rio su tvar ky ti eg lių iš var tas, nes at ši
lus orams ky la pa vo jus, kad vė jo iš vers to se 
ar nu lauž to se eg lė se ap si gy vens ken kė jai, 
ku rie ga li iš plis ti į ap lin ki nius dar svei kus 
miš kus. No rint at ei ty je iš veng ti ne ma lo nių 
vė jo ir snie go siur pri zų, re ko men duo ja ma 
vie toj eg ly nų veis ti miš rius su la puo čiais 
me dy nus ir ne pa mirš ti lai ku at lik ti miš ko 
ug dy mo kir ti mus (pra re tin ti per tan kiai 
au gan čius jau no am žiaus me dy nus). 

Čia pa tei kiau tik ke lis pa vyz džius. 
Vi siems to kiems pa žeis tiems me dy nams 
ben dra ke lia ma są ly ga pa ra mai gau ti yra 
ta, kad to kia me gais ro ar sti chi nės ne lai
mės pa žeis ta me miš ke tu ri bū ti iš džiū vę 
ar ba pa žeis ti taip, kad ne be ga li aug ti dau
giau kaip 50 proc. me džių. Tą fak tą tu ri 
pa tvir tin ti miš kų urė di ja, ku ri iš duo da 
spe cia lią pa žy mą. No rint gau ti pa ra mą 
pa žeis to miš ko at kū ri mui, kar tu su už
pil dy ta pa raiš ka Na cio na li nei mo kė ji mo 
agen tū rai be jau mi nė tos pa žy mos dar 
rei kia pa teik ti pa žeis to miš ko at kū ri mo 
pro jek tą, val dos nuo sa vy bės do ku men
tus, už re gist ruo ti val dą Že mės ūkio ir 
kai mo ver slo re gist re. Dar vie nas svar bus 
rei ka la vi mas, ku rį ver ta ži no ti – pa ra mos 
ga li ma kreip tis ne vė liau kaip per dve jus 
me tus nuo pa žeis to plo to at si ra di mo. 

Tin ka mos fi nan suo ti iš lai dos ap
ima prak tiš kai vi sus svar biau sius dar bus, 
bū ti nus at lik ti at ku riant stip riai pa žeis tą 
miš ką: t.y. pa žeis to miš ko at kū ri mo pro
jek to su da ry mas, plo to su tvar ky mas ir iš
va ly mas (nu džiū vu sių me džių iš kir ti mas 
ir iš trau ki mas bei kir ti mo at lie kų su tvar
ky mas, men ka ver čių krū mų, truk dan čių 
at kur ti miš ką, pa ša li ni mas ir pan.), dir vos 
pa ruo ši mas, sod me nų įsi gi ji mas, jų trans
por ta vi mas ir pa so di ni mas, žu vu sių žel
di nių at so di ni mas, žel di nių ap sau ga nuo 
žvė rių. Pa ra ma su da ro 80 proc. tin ka mų 
fi nan suo ti iš lai dų. Ga li ma sa ky ti, kad su 

ES pa ra ma pa žeis tų miš kų at kū ri mui
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pa ra ma at kur ti pa žeis tą miš ką ga lu ti niam eta pe bus maž daug 
pen kis kar tus pi giau, nei be pa ra mos. Ne rei kė tų pa mirš ti ir me
die nos, ku ri su tvar kius pa žeis tą plo tą jau bus pa ruoš ta (iš kirs ta, 
iš trauk ta) ir pui kiau siai tiks mal koms. Svar bu ži no ti, kad vi sus 
iš var din tus dar bus rei kės pa grįs ti iš lai das pa tvir ti nan čiais do ku
men tais, tai gi, sa vo jė go mis at lik ti dar bai ne bus už skai to mi. Pa gal 
šią prie mo nę tai ko mas iš lai dų kom pen sa vi mo mo kė ji mo bū das, 
o tai reiš kia, kad pri va taus miš ko sa vi nin kui pro jek tą rei kės įgy
ven din ti sa vo lė šo mis, o tin ka mas iš lai das kom pen suos Na cio na
li nė mo kė ji mo agen tū ra pa gal pa teik tus mo kė ji mo pra šy mus.

Su pran ta ma, gais rų ar sti chi nių ne lai mių pa žeis tus miš kus 
bū ti na su tvar ky ti ne lau kiant, kol bus ren ka mos pa raiš kos pa ra
mai gau ti. To dėl tin ka mo mis fi nan suo ti iš lai do mis pri pa žįs ta
mos ir iki pa raiš kos pa tei ki mo pa da ry tos pa žeis to miš ko plo to 
at kū ri mo pro jek to pa ren gi mo, šio plo to su tvar ky mo ir iš va ly
mo, o taip pat dir vos pa ruo ši mo iš lai dos. Svar bu, kad šios iš lai
dos bū tų pa da ry tos jau po 2007 m. sau sio 1 d. 

Kiek kai nuo ja to kio pa žeis to miš ko su tvar ky mas ir at kū ri
mas. Ži no ma, iš lai dos la bai pri klau so nuo įvai rių fak to rių (au
ga vie tės, me dy no rū ši nės su dė ties, pa žei di mo bū do ir laips nio, 
so di na mų me džių rū šių, rei ka lin gos ap sau gos prie mo nių nuo 
žvė rių ir t.t.), ta čiau vi du ti niš kai rei kė tų orien tuo tis į maž daug 
10 tūkst. Lt/ha. Jei plo tas jau su tvar ky tas (pa žeis ti me džiai iš
kirs ti ir iš trauk ti, o kir ti mo at lie kos su tvar ky tos), tuo met pa
žeis to plo to at kū ri mas ga li kai nuo ti ir per pus ma žiau.

Tei sin gai pa tei kus vi sus rei kia mus do ku men tus – pa ra ma 
prak tiš kai ga ran tuo ta. Jei nu tik tų taip, kad pa raiš kų bū tų pa
teik ta dau giau nei skir ta lė šų, tuo met vi sos pa gal tą kon kre čią 
prie mo nę pa teik tos pa raiš kos bū tų ver ti na mos pa gal pri ori te
ti nius kri te ri jus, ku rie su dė lio ti taip, kad pri va taus miš ko sa vi
nin kas, at ku rian tis sti chi nės ne lai mės ar gais ro pa žeis tą miš ką 
ir pra šan tis są ly gi nai ne di de lės pa ra mos (iki ke lias de šimt tūks
tan čių li tų) vi suo met at si durs prie ky je ir bus ei lė je gau ti pa ra
mą pir mes nis nei bet ku ri miš kų urė di ja. To kia pir me ny bė nu
sta ty ta to dėl, kad pa gal tą pa čią prie mo nę pa ra mą ga li gau ti ir 
vals ty bės įmo nės miš kų urė di jos, ku rių pro jek tai ga li siek ti ir 
mi li jo ną ar dau giau li tų. 

Jei vis tik ma no te, kad pa čiam tvar ky ti vi sus do ku men tus 
per daug su dė tin ga, į pa gal bą ga li te pa si telk ti Že mės ūkio mi
nis te ri jos ak re di tuo tus miš ki nin kys tės kon sul tan tus, ku rių pa
slau goms ap mo kė ti taip pat tei kia ma ES pa ra ma. To kių kon
sul tan tų nuo lat at nau ji na mą są ra šą ga li ma ras ti Že mės ūkio 
mi nis te ri jos in ter ne to tin kla py je www.zum.lt

Jei dar ne bu vo te šiais me tais – pats lai kas ap lan ky ti sa vo 
miš ko val dą. Sėk mės tvar kan tis!

Ne Ri JuS kuPS tai tiS
ap lin kos mi nis te ri jos Miš kų de par ta men to

Pri va čių miš kų sky riaus ve dė jas

 

Lie tu vos miš kų ins ti tu te: 
Pen ke riems me tams iš 18 na rių su for muo ta Lie tu vos miš kų ins ti tu to ta ry ba: į ją 
iš rink ta 12 ins ti tu to moks li nin kų ir 6 na rius sky rė Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja. 
Ta ry bos su dė tis: dr. Vir gi li jus Mik šys (pir mi nin kas), dr. Vi das Sta kė nas (pir mi-
nin ko pa va duo to jas), prof. ha bil. dr. re mi gi jus ozo lin čius, dr. Ma rius Alei ni
ko vas, doc. dr. Ar tū ras ged mi nas, doc. dr. da rius da nu se vi čius, dr. kęs tu tis 
Ar mo lai tis, dr. Vir gi li jus Ba liuc kas, dr. ol gir da Be lo va, dr. Sta sys Mi za ras, 
dr. Al fas Pliū ra, dr. Vy tau tas Su choc kas, prof. ha bil. dr. ro mu al das juk nys 
(VDU), prof. ha bil. dr. Vid man tas Sta nys (LSDI), doc. dr. ge di mi nas Bra zai tis 
(LŽŪU), doc. dr. Al gis gai žu tis (LMSA), dr. Val das Vai čiū nas (AM), dr. Sta nis
lo vas Žu raus kas (ŠMM).   

juo zAS ru SEc kAS, dir bęs Miš ki nin kys tės sky riaus ve dė ju, 2009 m. sau sio 6 d. 
at leis tas iš šių pa rei gų; 
riM Vy dAS gAB ri LA Vi čiuS, dir bęs Ge ne ti kos ir se lek ci jos sky riaus ve dė ju, 
2009 m. sau sio 6 d. at leis tas iš šių pa rei gų. 

2009 m. sau sio 12 d. pa skir ti:
MA riuS ALEi ni ko VAS, g. 1976 m., bai gęs 2000 m. KTU Di zai no ir tech no lo gi jų 
fa kul te tą, bio me di ci nos moks lų dak ta ras (2007 m.), pa skir tas di rek to riaus pa va-
duo to ju moks lui. Prieš tai dir bo ins ti tu te Miš ko iš tek lių, eko no mi kos ir po li ti kos 
sky riaus ve dė ju;
dA riuS dA nu SE Vi čiuS, g. 1968 m., bai gęs 1993 m. LŽŪA Miš kų fa kul te tą, bio-
me di ci nos moks lų dak ta ras (1999 m.), do cen tas (2006 m.), pa skir tas di rek to riaus 
pa va duo to ju moks li nei in for ma ci jai. Prieš tai dir bo ins ti tu te Ge ne ti kos ir se lek ci-
jos sky riaus vy res niuo ju moks lo dar buo to ju;
Vir gi Li juS Mik šyS, dir bęs di rek to riaus pa va duo to ju moks li nei in for ma ci jai, 
pa skir tas Miš ki nin kys tės sky riaus ve dė ju;
Vir gi Li juS BA Liuc kAS, dir bęs Ge ne ti kos ir se lek ci jos sky riaus vy res niuo ju 
moks lo dar buo to ju, pa skir tas šio sky riaus ve dė ju;
LiA nA SA dAuS kiE nė, dir bu si Miš ko iš tek lių, eko no mi kos ir po li ti kos sky riu je 
moks lo dar buo to ja, pa skir ta šio sky riaus ve dė ja. 

ša kių miš kų urė di jo je:
Si gi TAS TA Mo šAi TiS, g. 1966 m., bai gęs 1991 m. LŽŪA Miš kų fa kul te tą, 2002 
m. LŽŪU įgi jęs miš ki nin kys tės ma gist ro kva li fi ka ci jos laips nį, lai mė jęs kon kur są, 
2009 m. va sa rio 17 d. pa skir tas Ša kių miš kų urė di jos miškų urė du. Prieš tai dir bo 
šio je urė di jo je Ša kių gi ri nin ki jos gi ri nin ku.   
   
ne men či nės miš kų urė di jo je:
dA nu TA kA zA kE Vi čiE nė, dir bu si miš kų urė do pa va duo to ja miš ki nin kys tei, 
2009 m. va sa rio 1 d. pa skir ta miš kų urė do pa va duo to ja;
ro Mu TiS MAT kE Vi čiuS, dir bęs miš kų urė do pa va duo to ju me die nos ruo šai ir 
pre ky bai, 2009 m. sau sio 16 d. at leis tas ša lių su si ta ri mu iš šių pa rei gų;
Vy TAu TAS STE Po nė nAS, g. 1975 m., 2003 m. LŽŪU įgi jęs eko lo gi jos ir ap lin-
ko ty ros ma gist ro kva li fi ka ci ją, 2009 m. sau sio 19 d. pa skir tas vy riau siuo ju in ži nie-
riu mi. Prieš tai dir bo šio je miš kų urė di jo je miš kot var kos in ži nie riu mi;
nA TA Li jA jo ciE nė, g. 1973 m., ne aki vaiz džiai mo ko si LŽŪU Miš kų ir eko lo gi jos 
fa kul te te, V kur se, 2009 m. sau sio 26 d. pa skir ta miš kot var kos in ži nie re. Prieš tai 
dir bo Pur vi niš kių gi ri nin ki jo je gi ri nin ko pa va duo to ja;
VAL dAS uLE Vi čiuS, g. 1971 m., bai gęs 1989 m. LŽŪA, 2009 m. va sa rio 1 d. pa-
skir tas miš ko žel dy mo ir ap sau gos in ži nie riu mi. Prieš tai dir bo Me ros gi ri nin ki jos 
gi ri nin ku (2009 m. sau sio 31 d. ši gi ri nin ki ja pa nai kin ta);
An drEj jA ku BoV Skij, g. 1981 m., bai gęs 2008 m. KMAI ko le gi ją, 2009 m. va-
sa rio 1 d. pa skir tas Pur vi niš kių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ju. Prieš tai dir bo 
Me ros gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ju.
 

Ga li ma pa ra ma gaisrų pažeistam miškui

Nau jos pa rei gosNau jos pa rei gos
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Žo dis skai ty to jui

Va sa rio pir mą ją sa vai tę Dort mun
de šur mu lia vo ei li nė, jau dvi de šimt 
sep tin to ji, mu gė ,,Jagd und Hund“ – 
lie tu viš kai ,,Me džiok lė ir šuo“. Bu vo 
la bai smal su, kaip gi se nas tra di ci jas 
tu rin tį ren gi nį pa veiks kri zė. Tu riu 
pri si pa žin ti – šių me tų mu gė pri bloš
kė. Ge ro kai pa di dė jęs mu gės plo tas, 
vi są sa vai tę plū du sios lan ky to jų mi
nios, iš si plė tu si mu gės da ly vių ge og
ra fi ja (įspū din gas eks po zi ci jas mu
gė je pri sta tė če kai ir bul ga rai). Tie są 
pa sa kius – per tas ke tu rias mu gė je 
pra leis tas die nas pro gų pri si min ti 
sun kme tį ne pa si tai kė, o štai liu di ji
mų, kad me džiok lė ir žūk lė – tai ne 
tik po mė gis, ne tik gam tos iš tek lių 
nau do ji mas, ne tik jų puo se lė ji mas, 
bet ir rim tas eko no mi kos sti mu lia to
rius (pa ban dy ki te įsi vaiz duo ti, kiek 
ga my bi nin kų ir pre ky bi nin kų rei kia 
sep ty nių mi li jo nų Eu ro pos me džio to
jų po rei kiams ten kin ti) bu vo aps tu. 

Kvie čiu pa si žval gy ti po mu gę, o 
de ser tui siū lau sma gų V. Log mi no 
ra ši nė lį apie pa slap tin gą paukš tį. Juk 
ne vie na šer nie na gy vi esam, ko le gos 
me džio to jai!

eu Ge Ni JuS ti Ju šaS

Dort mun do mu gė je        „Me džiok lė ir šuo“

mu gė je la bai po pu lia rūs me džio to jų su plėš riai siais paukš čiais pa si ro dy mai

Įspū din ga 
el nie nos deš rų 
re kla ma

ne pi gus 
su ve ny ras

bokš te lio sta ty ba
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Pirk, pa ne le, na mi nį šeš ką

Lie tu vos ko man da Xi eu ro pos 
el nių pa mėg džio to jų čem pio na te (iš kai rės: a. ka mi čai tis, a. ku ni gė lis, e. ti ju šas)

ką ten tas šei mi nin kas pliur pia?

mu gė – 
ne tik žmo nėms, 

bet ir šu nims

su ge bė ji mus de monst ruo ja slo vė ni jos at sto vas
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Praėjusių metų žur na le daug rašyta apie me džio ja muo sius gy
vū nus. A. Ka mi čai čio straips nis apie stir ną 7 nr. pra de da mas 
nuo iš trau kų iš mū sų fau nis ti kos gran dų vei ka lų – prof. Ta do 
iva naus ko kny gos „Pa sau lio žvė rys“ (1968) ir doc. Jur gio Eli so
no kny gos „Mū sų ša lies žin duo liai“ (1932, ii da lis). To se iš trau
ko se ste bi na ne pa pras tas se nų jų gam ti nin kų pa sta bu mas.

Norėdamas pa ly gin ti su šiuo lai ki nių ty ri mų re zul ta tais, ne
ga liu dar kar tą ne pa ci tuo ti doc. J. Eli so no stir nos bu vei nių ap ra
šy mo: „… la biau siai stir na pa lin ku si gy ven ti to kio se bal ta miš kio 
vie to se, kur miš kas po že mis, aikš tė tas, kur pie vos ir ja vų lau kai 
ne tik tai ap lin kui miš ką ap su pa, bet ir įvai rio mis kryp ti mis į jį 
pra si ki ša ir to kiu bū du duo da stir nai pro gą pa si ga ny ti pie vos žo
lė je, ja vų lau kuo se. Mė gia miau sios stir nų vie tos… , tai pa lik ti at
žel dy ti kir ti mai, ar ba sky ni mai, ku riuo se stir na tu ri pa kan ka mai 
jau nų epu šė lių, sod rios žo lės al kiui nu va ry ti ir tan kių vie tų tarp 
be au gan čių jau nų ma žų me de lių pa vo jaus me tu pa si slėp ti …“

Bu vęs Gam tos ap sau gos ko mi te to pir mi nin kas Ka zi mie ras 
Gi niū nas, iš ana li za vęs me džio ja mų jų gy vū nų tan kį, dar 1961 m. 
pa skel bė straips nį „Kur me džiok lės plo tai tur tin giau si?“ (MG, 
1961, Nr. 5). Jis pir ma sis pa da rė iš va dą, kad di džiau sias gy vū
nų, tarp jų – ir stir nų, tan kis yra i eko no mi nės gru pės ra jo nuo se 
(Bir žų, Jo niš kio, Ma ri jam po lės, Kė dai nių ir kt.), ku riuo se vy rau ja 
der lin giau si dir vo že miai, au ga la puo čių miš kai ir pa si žy min čios 
di džiau siu der lin gu mu že mės ūkio kul tū ros. Ma žiau sias gy vū nų 
tan kis – iV eko no mi nės gru pės ra jo nuo se (Ei šiš kių, Ne men či nės, 
Šal či nin kų ir kt.), kur vy rau ja ne der lin giau si dir vo že miai, au ga 
gry ni pu šy nai ir ne der lin gos že mės ūkio kul tū ros.

At si žvel giant į stir nos reikš mę me džiok lės ir miš kų ūky je, 
ap gin tos dvi moks lų kan di da to (dak ta ro) di ser ta ci jos. Tai mū sų 
di ser ta ci ja „Stir nos vaid muo miš kų ūky je ir prie mo nių sis te ma 
miš ko at žė li mui nuo jos ap sau go ti“ (1965) ir dr. P. Bluz mos „Stir
na Lie tu vo je (eko lo gi nė– mor fo lo gi nė cha rak te ris ti ka)“ (1975). 
Nag ri nė da mi stir nos tan kio pri klau so my bę nuo gy ve na mo sios 
ap lin kos są ly gų, pa da rė me iš va dą, kad stir nų tan kis tie sio giai pri
klau so nuo vy rau jan čių dir vo že mių der lin gu mo (r=0,84), la puo
čių me džių da lies me dy nų su dė ty je (r=0,85) ir at virkš čiai – nuo 
te ri to ri jos miš kin gu mo (r=–0,71). Kuo te ri to ri jos miš kin gu mas 
di des nis, tuo stir nų tan kis ma žes nis. To kias pa čias iš va das pa da rė 
ir dr. P. Bluz ma, ku ris, be to, nu sta tė, kad stir nų, kaip pa miš kių gy
vū nų tan kis, pri klau so ir nuo kon kre čių miš kų plo to. Pa vyz džiui, 
1968 m. iki 100 ha plo to miš ke liuo se 100 ha vi du ti niš kai gy ve no 
13 stir nų, o 5000 ha plo to miš ko ma sy vuo se – tik 2/100 ha ar ba 6 
kar tus ma žiau.

Tir da mi stir nos tan kio pri klau so my bę nuo la puo čių miš kų 
struk tū ros, nu sta tė me, kad šių žvė re lių tan kis tie sio giai pri klau
so nuo la puo čių jau nuo ly nų (iki 10 m.) (r=0,49÷0,59), pri bręs
tan čių bei bran džių me dy nų (r=0,56), pa miš kės, ten kan čios 
miš ko plo to vie ne tui, il gio (r=0,40÷0,45), ply nų kir ta vie čių, 
miš ko aikš čių (r=0,45) bei pie vų (r=0,41) plo to ir at virkš čiai – 
nuo at ski rų miš kų plo to (r=–0,21÷–0,27). Pa da rė me iš va dą, 
kad la puo čių miš kuo se stir nai op ti ma lus la puo čių jau nuo ly
nų (iki 10 m.) plo tas yra 3–5 proc., pri bręs tan čių me dy nų – 
5–11 proc., bran džių me dy nų – 12–23 proc., ply nų kir ta vie

Dar apie stirną

čių – 1,1–1,3 proc., miš ko aikš čių – 2–3 proc. ir pie vų – 2–5 
proc. 1000 ha miš ko že mių [(Miš ki nin kys tė, 1999, 1(43)]. Šie 
duo me nys tik pa tvir ti na doc. J. Eli so no (1932) stir nos bu vei nių 
ap ra šy mą, tam ne nau do jant nei spe cia lių ty ri mo, nei ma te ma
ti nės sta tis ti kos me to dų.

Straips ny je apie stir ną A. Ka mi čai tis ra šo: „Man ši is to ri ja 
(Ba va ri jos ku ni gaikš čio Alb rech to stir nų me džiok lės ūkio lik vi
da vi mo. V.P.) la bai jau pa na ši į 9to de šimt me čio pa bai go je vy
ku sį vals ty bi nių me džiok lės ūkių nai ki ni mą Lie tu vo je. Ap šauk ti 
„stag na to rių gin kla ne šiais“ ne tu rė jo me ga li my bių net pa aiš kin ti 
apie mū sų dir ba mus moks lo ti ria muo sius dar bus – me džiok
lės ūkio grio vė jų tai ne do mi no.“ Biog ra fi nia me ži ny ne „Lie tu
vos miš ki nin kai“ (V., 1997, A–L, 1) ra šo ma, kad A. Ka mi čai tis 
Lie tu vos ir už sie nio spau do je yra pa skel bęs apie 50 moks li nių 
straips nių“ (p. 535). Tuo ga lė tų pa si gir ti ne daž nas moks lų ar 
ha bi li tuo tas moks lų dak ta ras, pa skel bęs tiek straips nių re cen
zuo ja muo se moks lo žur na luo se. Ta čiau tei sy bės var dan, rei kia 
pri si min ti, kad pa grin di ne vals ty bi nių me džiok lės ūkių lik vi da
vi mo prie žas ti mi bu vo nu trū kęs jų vals ty bi nis fi nan sa vi mas. Dėl 
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to šių ūkių me džiok lės ba rai ta po miš kus val dan čių miš kų urė
di jų pa da li niais, ku riuo se or ga ni zuo tas pro fe sio na lus me džiok
lės ūkis, iš li kęs kai ku rio se urė di jo se iki šių die nų.

Vals ty bi niams me džiok lės ūkiams anuo met me džiok lei 
pri skir ti miš kai bu vo la bai ge ra moks lo ti ria mų jų dar bų ba
zė. JAV vie nas iš ga nyk lų tal pos el ni niams žvė rims nu sta ty mo 
bū dų yra jų lai ky mas di de liuo se ap tva ruo se, ku rie įren gia mi 
įvai rių ti pų me dy nuo se. Ga nyk lų tal pos kri ti nė ri ba nu sta to ma 
pa gal el nių kū no ma sės kri ti mą ar net žvė rių gai ši mą. Vals ty bi
niuo se me džiok lės ūkiuo se to kie eks pe ri men tai bu vo da ro mi 
iš ti suo se miš kų ma sy vuo se, to dėl ty ri mai juo se bu vo la bai įdo
mūs. Daug ver tin gos moks li nės me džia gos su rin ko me Šuns kų 
(Pu nios ši las, Šuns kų miš kas), Gul bi nų (Ža ga rės miš kas, Kur
šių Ne ri ja) ir kai ku riuo se ki tuo se vals ty bi niams me džiok lės 
ūkiams me džiok lei pri skir tuo se miš kuo se.

Ti riant miš ko ir ka no pi nių žvė rių eko lo gi nės pu siau svy ros 
klau si mus Pu nios ši le, nu sta tė me, kad 1968–1969 m. pra si dė jo 
el nių emig ra ci ja iš ši lo į Prie nų miš kų ūkio miš kus, ku riuo se jų 
skai čius per 4erius me tus iš au go nuo 7 iki 42. iš si kė li mas pra si
dė jo, kai 1000 ha miš ko te ko 16 el nių. Šį el nių tan kį ir rei kia lai
ky ti op ti ma liu eko lo gi niu Pu nios ši le. Taip pat kon sta tuo ta, kad 
su nai ki nę žie mos ga nyk las – pu šų jau nuo ly nus, brie džiai Pu nios 
ši le dar il gą lai ką ieš ko jo pa ša rų įpras to se se no se ga nyk lo se, ku
rio se ant pu še lių sta ga rų bu vo pa li ku si tik vie na ki ta ža lia ša ke lė. 
Tai su si ję su brie džių bio to pi niu ir mi ty bos kon ser va ty vu mu bei 
iner ci ja (G, 1974, № 2, p. 16–18; № 3, p. 18–20).

Daug ver tin gos me džia gos apie stir nų šė ri mo efek ty vu mą su
rin ko me Šuns kų ir kai ku riuo se ki tuo se miš kuo se. Nu sta ty ta, kad 
var pi nių žo lių, ypač mo tie ju kų, šie nu stir noms gam to je ga li ma 
pa keis ti 1,3 proc. vi sų na tū ra lių pa ša rų, do bi lais ir jų ato lu – 510 
proc., o ver tin gais stam biais (do bi lų šie nas), sul tin gais (cuk ri
niai run ke liai) ir kon cen truo tais (grū dų at lie kos, avi žos) pa
ša rais – 3040 proc. Ta čiau pas ta ruo ju at ve ju pa ste bė ti stir nų 
virš ki ni mo pro ce sų su tri ki mai. Trūks tant na tū ra lių pa ša rų 
(me de lių, krū mų ir krū mokš nių ūg lių ir kt.) žie mos ga nyk lo se, 
re gu lia rus ir gau sus stir nų šė ri mas ge riau siais pa ša rais ąžuo lo, 
uo sio ir eg lės ska by mo la puo čių miš kuo se ne su ma ži na, be to, 
Šuns kų miš ke 19691970 m. žie mą bu vo ras ta 30 (15 proc. vi
sos kai me nės) kri tu sių stir nų (G, 1970, № 6, p. 18–21).

Da nie liai pa leis ti į lais vę Pa ne vė žio miš kų urė di ja iš ap tva ro į lais vę pa lei do 12 da nie lių, ku
rie prieš 4erius me tus bu vo at ga ben ti iš Slo va ki jos ir sėk min gai 
vei sė si Kre ke na vos gi ri nin ki jos ap tva re. At ša lus orams šiuos gra
žuo lius pa vy ko pri vi lio ti šie nu, o su si gun džiu siuo sius siū lo mu ska
nės tu urė di jos dar buo to jai su sku bo pa leis ti gy ven ti na tū ra lio mis 
są ly go mis į Nau ja mies čio gi ri nin ki jos miš kus. Su gau ti da nie liai 
pri si jun gė prie 16os sa vo gen tai nių. 

1981 m. Pa ne vė žio miš kų urė di jos Kre ke na vos gi ri nin ki jo je 
pa sta čius ap tva rą bu vo at vež ta 15 muf o nų ir 15 da nie lių. Da bar 
Pa ne vė žio urė di jos miš kuo se lais vė je gy ve nan tys da nie liai yra šios 
ban dos pa li kuo nys. At nau jin ta me Kre ke na vos gi ri nin ki jos ap tva re 
li ko gy ven ti apie 80 da nie lių. 

Pir mie ji šie grakš tūs el ni nių šei mos žin duo liai į Lie tu vą di di kų 
bu vo at vež ti XViXVii a. Bran dos jie su lau kia 89 gy ve ni mo me
tais. Pa ne vė žio ra jo ne dau giau sia šių grakš čia ra gių gy ve na Pa ši lių 
miš ke – apie 150. Šie miš ko gra žuo liai iš tve ria šal tas žie mas ir yra 
pri si tai kę gy ven ti Lie tu vo je.

Pa ne vė žio m. u. inf.
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klėA. Ka mi čai tis ra šo, kad „… šal tos ir snie gin gos žie mos ir 

da bar ga li dras tiš kai su ma žin ti stir nų skai čių“, ne at skleis da mos 
gai ši mo žie mą me cha niz mo.

Stir noms kri tiš kas snie go dan gos sto ris yra 30–40 cm, o 
15–20 cm snie go dan ga su ma ži na pa že mės pa ša rų (krū mokš
nių, žiem ken čių žel me nų ir kt.) pri ei na mu mą. Esant kri tiš kam 
snie go dan gos sto riui ir trūks tant na tū ra lių pa ša rų miš kuo se 
(me de lių, krū mų ir krū mokš nių ūg lių), stir nos dau giau ener
gi jos su var to ja jiems su si ras ti, ne gu gau na pa si mai ti nu sios. Dėl 
nei gia mo ener gi jos ba lan so al ka ną žie mą ir anks ty vą pa va sa rį 
stir nų kū no ma sė su ma žė ja 16–20 proc. ir dau giau. Di des nis 
kū no ma sės su ma žė ji mas (30–40 proc.) su ke lia ne grįž ta mus 
di stro fi nius pro ce sus (ane mi ja, ka chek si ja) ir gy vū nų gai ši mą. 
Pa grin di niai veiks niai, le mian tys stir nų gai ši mą, yra žie mos 
ga nyk lų nu skur di ni mas ir žvė re lių ap si krė ti mas pa ra zi ti nė mis 
li go mis (kok ci dio ze, stuon gi la to zė mis), ku rie pri klau so nuo 
gy vū nų tan kio. Snie go dan gos sto ris la bai pa ašt ri na šią pa dė tį. 
Di dė jant stir nų tan kiui, jų gai ši mas iš au ga la biau, ne gu ati tin
ka mai pa sto rė jus snie go dan gai. Dėl žie mos ga nyk lų nu a li ni
mo ir na tū ra lių pa ša rų trū ku mo su trin ka stir nų or ga niz mo 
nor ma li me džia gų apy kai ta ir ter mo re gu lia ci jos pro ce sai, dėl 
to ir ky la ka lo ri jų ba do su ke lia mos li gos: skran džio– žar ny no 
(gast ro en te ri tis) ir plau čių (bron chop neu mo nia acu ta) už de gi
mai. Esant ge roms mi ty bos są ly goms, įmi tu sios stir nos iš tve ria 
šal čius net iki –40ºC. Tarp kri tu sių stir nų dau gu mą su da ro pir
ma me čiai jau nik liai (dau giau kaip 50 proc.) (Mar ma, Pa dai ga, 
1970; Pa dai ga, 1971, 1996; Ru sa nov, 1966).

Kiek stir nų Lie tu vo je lai ky ti na, kad su ma ži nus jų kai me nės 
nuos to lius snie gin go mis ir šal to mis žie mo mis? Šiuo klau si mu 
įvai rių au to rių pa tei kia mi skai čiai ski ria si ke lias de šimt kar tų. 
P. Ju dic kas, re ko men da vęs dėl sė jo mai nos pu šy nų au ga vie tė se 
veis ti uo sy nus, siū lė Lie tu vos miš kuo se lai ky ti nuo 900 tūkst. iki 
200 tūkst. stir nų (Lie tu vos miš kų pra ei tis ir ryt die na. V., 1993, 
p. 394). Di džiau sias Lie tu vos stir nų ži no vas dr. P. Bluz ma nu ro
do, kad „Tai syk lin gai eks plo a tuo jant kai me nę, res pub li ko je bū
tų ga li ma tu rė ti iki 50 tūkst. stir nų ir kas met su me džio ti apie 10 
tūkst.“ (Lie tu vos ka no pi niai žvė rys. V., 1998, p.).

 
Prof. Vy tau taS Pa Dai Ga



MŪSŲ GiRioS / 2009 / 0236 

m
ed

žio
klė

Ar ti mes nė pa žin tis su grą žia gal ve pra si dė jo, kai ji įsi kū rė 
mū sų so dy bo je. 

Dre vė to je obe ly je, ku rios vi dus bu vo smar kiai iš pu vęs, 
o ša kų vie to je žio jė jo ke lios sky lės, įren giau sa vo tiš ką liz da
vie tę uok si niams paukš čiams. Di des nes an gas san da riai už
ka liau skar da bei lent ga liais. Vir šu je ne di de lę an gą (apie 34 
mm sker smens) pa li kau at vi rą. Ti kė jau si, kad tai bus lan da 
čia pe rė sian čioms zy lėms ar mu si nu kėms. Jau ki tą va sa rą so
dy bo je po il sia vu sie ji pra ne šė, kad šia me uok se gy ve na jiems 
ne ma ty tas pil kas žvir blio dy džio paukš tis. Pa aiš kė jo, kad tai 
bu vo grą žia gal ve, ge ni nių paukš čių bū rio spar nuo tis.

Grą žia gal vė nuo spal vin gų mar gų jų ge nių bei me le tų ski
ria si ne ryš kia, rus vai pil ka plunks nų spal va, ku ri kiek pri
me na ma žo jo apuo ko, apuo kė lio ar lė lio ap da rus. To dėl kai 
ji ra miai tu pi ant sto res nės ša kos, vi sai su si lie ja su me džio 
žie vės spal va ir bū na sun kiai pa ste bi ma. Nors du ko jų pirš
tai, kaip ir ge nių, at suk ti į prie kį, o du – at gal, t.y. pri tai ky ti 
lai pio ti, uo de gos plunks nos minkš tos, ji ne ga li ja be si rams
ty da ma ko pi nė ti me džių ka mie nais, o sil pnas ir ma žas sna
pas ne tin ka me džiams ka len ti.

Grą žia gal vė gy ve na la puo čių ir miš riuo se miš kuo se, 
mėgs ta ma žus miš ke lius, ne ven gia par kų, se nų so dų bei žel
di nių gy ven vie tė se. Pa va sa rį iš to li mo sios Af ri kos ji grįž ta 
ga na vė lai – ba lan džio ant ro je pu sė je. Šį be veik ne pa ste bi mą 
paukš tį iš duo da skam bi tre lė. Šau kia pa ti nas ir pa te lė. Vei
sia si grą žia gal vė na tū ra liuo se ar ge nių iš kal tuo se uok suo se, 
in ki luo se. Ta čiau tuo me tu uok si niai paukš čiai jau pe ri, ir 
liz da vie čių ga li trūk ti. Gal dėl to jos elg se na kar tais bū na ir 
ag re sy vi – ji už puo la ki tų paukš čių jau su suk tus liz dus, iš
me ta iš uok sų kiau ši nius, jau nik lius, da lį liz do me džia gos 

Pa slap tin go ji grą žia gal vė
ir įsi ku ria pa ti. Daž niau siai nuo jos nu ken čia įvai rios zy
lės, mar gas par nės mu si nu kės, pa pras to sios rau do nuo de gės. 
Grą žia gal vė de da 7–12 bal tų kiau ši nių, pe ri 12–13 die nų. 
Jau nik liai iš skren da po 18–22 die nų. Mū sų ste bė tos po re
lės prie aug lis pa li ko uok są lie pos 11 die nos ry tą. Jau nik liai 
lin do iš uok so po vie ną, pra džio je tik kai šio da mi sa vo il gą 
lie žu vį. Se nų paukš čių prie liz do tuo me tu ne bu vo ma ty ti, 
jų bal sų ne si gir dė jo. Su įdo mu mu ste bė jo me šią grą žia gal vės 
vei si mo si pa bai gos sce ną, fo to gra fa vo me, ją nu fil ma vo ži no
mas fo to gra fas, fil mų ope ra to rius švie sios at min ties Kęs tu tis 
Ver bic kas.

Pra ėju siais me tais grą žia gal vė pir mą kar tą per ėjo ir mū
sų zy li nia me in ki le su ap sau gi niu plas ti ki niu vamz de liu. Ta
čiau ru de nį in ki le ra dau gel ton kak lės pe lės liz dą, o po juo 
su jauk tą di džio sios zy lės liz dą su trim kiau ši niais ir 7 grą žia
gal vės kiau ši nius. Tad grą žia gal vė, už ėmu si zy lės liz dą, kaž
ko dėl ne bai gė pe rė ti. Pe lės čia įsi kū rė tik ru de niop.

Grą žia gal vė min ta skruz dė lė mis, jų lė liu kė mis ir ko ko
nais. Le sa lą ren ka ant že mės, skruz dė ly nuo se, kai šio da ma 
il gą raus vą lie žu vį į vi sus ply šius. in ki le ar lai ko ma ran ko
se grą žia gal vė iš ple čia uo de gą, pa šiau šia gal vos plunks nas, 
aukš tyn iš temp tą kak lą tai įtrau kia, tai vėl iš tie si na ir su kio ja 
į šo nus šnypš da ma. Tai jos gąs di na mo ji elg se na. Nuo jos ki
lęs ir šio paukš čio var das.

Grą žia gal vė – pa slap tin gas ir įdo mus mū sų kraš to paukš
tis. Jos gau sa ma žė ja, nes nyks ta uok si niai me džiai, ma žiau 
ke lia ma in ki lų. Kaip ro do mū sų pa tir tis, šis spar nuo tis ga lė tų 
sėk min gai pe rė ti se nuo se, kar tais ap leis tuo se so duo se ar net 
iš li ku siuo se pa ski ruo se me džiuo se. Tik rei kė tų su tvar ky ti 
se nas dre ves. Šiek tiek ap gin da mas grą žia gal vę dėl jos nuož
mu mo vei sian tis, no riu pri min ti, kad vi si ge ni niai paukš čiai 
lin kę uok sus pra plės ti, ki tų paukš čių se nus ar nau jus liz dus 
iš mes ti, o kar tais net ir šiaip pa plė ši kau ti. Tuo ypač iš si ski ria 
di dy sis ge nys. Bet ne gi dėl to mes jo ne glo bo si me?

Dr. Vy tau taS loG Mi NaS

Grą žia gal vės ap da ras su si lie ja su dre vė to me džio spal vo mis
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ši Lu tė Je 
Ke le tą die nų šią žie mą oro tem pe ra tū ra bu vo nu kri tu si že
miau nei de šimt laips nių šal čio, o tai pa sun ki na paukš čių 
žie mo ji mo są ly gas.

Stem plių gi ri nin ki jos dar buo to jai glo bo ja miems Stem plių 
pra di nės mo kyk los jau nie siems miš ko bi čiu liams, bū re lio 
„Miš ki nu kai“ na riams, nu ta rė pa do va no ti le syk lė lę, kad vai
kai ga lė tų dar ge riau pa si rū pin ti paukš te liais. 

Stem plių pra di nė mo kyk la įsi kū ru si ša lia Stem plių pa ra pi
jos baž ny čios. Gre ta mo kyk los au gan čio je lie po je liz dą su si su ko 
pel ėda, o vi sai ša lia te ka Aš vos upe lis. Ne nuos ta bu, kad aug da mi 
to kio je uni ka lio je ap lin ko je vai kai ne tik ste bi gam tą, bet ir yra 
kū ry bin gi, gro ja dū de lė mis gies mes, liau dies dai nas.

Nu vy kę į mo kyk lą, miš ki nin kai moks lei viams pa pa sa ko jo 
apie paukš čių mai ti ni mo si ypa tu mus, bib lio te kai pa do va no jo 
kny gą „Miš kas ir mes“, na, o jau nie ji miš ko bi čiu liai pa si ža dė jo 
pri žiū rė ti šią le syk lė lę ir kiek vie nas prie sa vo na mų pa ka bin ti 
ne ma žiau kaip dar po le syk lė lę paukš čiams. Moks lei viai sve
čiams su ren gė kon cer tą. Po pa mo kų su mo ky to jo mis ir bū re
lio ko or di na to re, Stem plių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ja 
A. Nor kie ne, iš si ruo šė į miš ką, nu ne šė vai šių žvė re liams.
       

auD Ro Nė Bal čiŪ Nie Nė
ši lu tės miš kų urė di jos JMBS ko or di na to rė

kad paukš te liai ir žvė re liai 
ne bi jo tų žie mos
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stem plių jau nie ji miš ko bi čiu liai su gi ri nin ku a. use liu, pa va duo to ja 
a. nor kie nė, mo ky to jo mis r. kun gie ne ir L. La za rai tie ne

ra gu vė lės pa grin di nės mo kyk los Jmbb „Gi ri nu kai“ na rės

ra Gu Vė Lė Je 
Ne rūs ti šiais me tais žie ma, bet bu vo ir ge ro kai pri snig ta bei 
pri pus ty ta. Mū sų mo kyk los jau nie ji miš ki nin kai nu spren dė, 
kad stir noms ga li bū ti sun ko ka miš ke. Jos pri pra to prie ne
snie gin gų žie mų, gau saus mais to.

Vy tu kas Ku bi lius pa si siū lė pa ga min ti ėdžias. Vi są sa vait
ga lį dir bo, pri si rei kė ir dė dės pa gal bos, bet dar bą pa da rė. 
At si ne šė ir šie no. Ne tru kus vi sa ,,Gi ri nu kų“ gru pe lė pa trau
kė į miš ką. Pa rin ko me vie tą miš ko pa kraš ty je ir pa sta tė me 
ėdžias. 

De vin tos kla sės ,,Gi ri nu kai“ ben dra vo su pa ren gia mo
sios kla sės vai kais. Ve dė mės juos į pa miš kę ir so dą. Ru de nį 
gy ven to jai ne su si rin ko obuo lių, to dėl jų dau gy bė dar ka bo 
ant ša kų, o dar dau giau – ant že mės. Ga ly bė pė de lių apie 
kiek vie ną obe lį pri pė duo ta, obuo liai pra grauž ti... Pa gal pė
das nu sta tė me, kad stir nos at ke liau ja vai šin tis obuo liais. Ra
dom ir kiš kių pė du čių. 

,,Nu liu kai“ bu vo pa ten kin ti iš vy ka ir pa si ruo šę su de vin
to kais vėl ke liau ti į gam tą. 

Do Vi lė Sta ky tė 
al Ma Ja ku Se Vi čiŪ tė

laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
btV, 8 val., kiekvieną sekmadienį. Žiūrėkite
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snie gas – jų sti chi ja

Ty liai po sli dė mis girgž da snie gas. Ato
drė kio se niai ne bu vo, snie gas pu rus, 
nuo apa ti nių eg lės ša kų pa žy ra snie
gas. Nė gy vos dva sios. Bet iš kur švie
žių pėd sa kų vir ti nė? Kas per vai duok
lis šmėkš te lė jo tarp ap snig tų eg lu čių ir 
pra šuo lia vęs pu raus snie go pa vir šiu mi, 
din go tan kmė je? Bal ta sis kiš kis. Toks 
bal tas, kad ra miai tu pin tis vi du ry lau ko 
lik tų ne pa ste bė tas.

Sto viu ne Už po lia rės tun dro je ar 
Si bi re. Čia – La ba no ro gi ria, o bal ta
sis kiš kis – Lie tu vos gy ven to jas. Bet ar 
dau ge lis ga li pa si gir ti jį ma tęs? Sla pu
kų sla pu kas, ak ty vus pa pras tai tik nak
tį, re tai iš bė gan tis iš miš ko į pa lau kes, 
pa pras tai liuok sin tis tan kiuo se jau nuo
ly nuo se, at va šy nuo se. Va sa rą, at ro do, 
ap la mai dings ta iš mū sų aki ra čio. Na 
nie kur jis ne dings ta, tie siog kai lį pa
kei čia ir ne įgu du siai akiai tam pa ne
at ski ria mas nuo pil ko jo bro lio. Už tat 
be snie gį gruo dį aki na mai bal tas kiš kio 
kai liu kas švie čia iš to lo. Švie čia, jei žvė
re lis šuo liuo ja po re tą pu šy ną. Bet gud
ru mo zui kiui ne trūks ta. Ap žiū ri nė ju 
žvė re lio guo lį. iš vir šaus – pa lin ku sios 
tan kios eg lu tės ša kos sau go nuo plėš

raus paukš čio žvilgs nio, iš šo nų – du 
sa ma nų kups tai, kel mas –nie ko ne pa
ste bė si. Pėd sa kai ro do, kad guo lis ne 
vien kar ti nis, bet kas dien kiš kio čia ir
gi ne už tik si – tu rė ti pa sto vų guo lį per 
daug pa vo jin ga. Šiaip žvė re lis stip riai 
pri si ri šęs prie sa vo eg ly nė lio, čia sau gu, 
o mais to gre ti mo je kar klų pri žė lu sio je 
ba lu tė je ne trūks ta. Ne iš ran kus bal ta sis 
kiš kis. Kar klo ša ke lė mis ten ki na si nuo 
vė ly vo ru dens iki pa va sa rio. Kar tais pa
ska nau ja šer mukš nio ar ki to la puo čio. 
Vė jo nu lauž ta dre bu lės ša ka – tik ras 
de li ka te sas, žvai rys tol ją lan ko, kol ši 
lie ka bal tu tė lė... Tin ka bal tu kui ir ber
žo ša kos, ku rių kir ta vie tė se aps tu. Ki ti 
miš ko žvė rys jas ska bo, tik ba do ver čia
mi, o kiš kis, kai įsi ku ria ne to li kir ta vie
tės, tai ir ne si trau kia nuo jos iki pa va
sa rio. Tik ap grauž tos ša kų vir šū nė lės ir 
kiš kio „ru tu liu kų“ krū ve lės liu di ja, kad 
čia – nuo la ti nė jo val gyk la. Bal to jo kiš
kio žie mi niai eks kre men tai gels vai rus
vi nuo me die nos ga ba liu kų, ku rią zui
kis su šlemš čia kar tu su žie ve. Pil ko jo 
kiš kio „ru tu liu kai“ – tam siai ru di. Tai 
ski ria ma sis po žy mis, at lie kant kiš kių 
ap skai tą.

Pri klau so mai nuo mais to gau sos, 
žvė re lio in di vi du a li te ri to ri ja ap ima 
nuo 3 iki 20 ha.

Nuo 1989 m. bal ta sis kiš kis ne me
džio ja mas, įra šy tas į Lie tu vos rau do
ną ją kny gą. Tik rą jų skai čių nu sta ty ti 
var gu ar be įma no ma. At lie kant žvė rių 
ap skai tas bal to jo ir pil ko jo kiš kių pėd
sa kus at skir ti ga li tik įgu dę pėd se kiai 
ir tik ypač pa lan kio mis są ly go mis. Bal
to jo kiš kio pėd sa kai pla tes ni ir be veik 
ap va lūs, o pa tys žvė re liai kiek smul
kes ni, tad spaus da mi snie gą tik 912 
gra mų į kvad ra ti nį cen ti met rą jė ga, jie 
su ge ba bė gio ti vos ne snie go pa vir šiu
mi. Esant la bai pu riam snie gui, bal tu
kai su ge ba iš skės ti ko jų pirš tus, taip 
dar ge riau iš si lai ky da mi snie go pa vir
šiu je. Pil kie ji kiš kiai sve ria 1618 gr./
cm², ir klimps ta ge ro kai gi liau. Pil kų jų 
kiš kių pėd sa kai siau res ni ir smai les ni. 
Ofi cia liai lai ko ma, kad bal tų jų kiš kių 
skai čius Lie tu vo je svy ruo ja nuo 3 iki 7 
tūkst., o tai bent 30 kar tų ma žiau ne gu 
pil kų jų. 

Šis žvė re lis pla čiai pa pli tęs Eu ro po
je, Azi jo je, Šiau rės Ame ri ko je. Si bi re. 
Ta čiau pro fe sio na lūs Ru si jos pla ty bių 
me džio to jai pa pras tai nau do ja graiž
tvi nius šau tu vus ir vai ko si bran gia kai
lius žvė re lius. Nu šau ti tan kmė je kiš kį 
su ka ra bi nu ne taip jau pa pras ta, o ir 
nau dos ne ka žin kiek. Taip ir šuo liuo ja 
bal ta sis kiš kis po Si bi rą, tik vai kų ir se
nu kų me džio ja mas. 

Kai my ni nė je Lat vi jo je bal tie ji kiš
kiai maž daug de šim te rio pai gau ses ni. 
Kas tre čias Lat vi jos kiš kis – bal ta sis, 
čia žvai rys jau čia si jau ne are a lo pa
kraš ty je, bet sa vo na muo se.

Pa sa kų apie kiš kio bai lu mą pri kur
ta be ga lės. Bet vos ne vi si plėš rū nai, 
tiek ke tur ko jai, tiek spar nuo ti, taip ir 
tai ko si pa ska nau ti kiš kio mė sy tės. Kur 
ne bū si bai lus, jei esi die vo su tver tas 
vi sų kai my nų mais tui! Tik iš mi na zui
kiai ta kus snie ge, tuoj jais ima slan kio
ti la pės, su si do mi kiau nės, vil kai. Tik 
grei tos ko jos, sle pia mo ji spal va ir 34 
zui ku čių va dos per me tus lei džia bal
ta pū kiui iš lik ti mū sų miš kuo se.

bal ta sis kiš kis
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Lie tu vo je gy ve na dar du žvė re
liai, žie mai pa si puo šian tys bal tu rū bu. 
Vie nas iš jų – že benkš tis. Tai ma žy tis, 
grakš tus žvė re lis, min tan tis dau giau siai 
pe lė mis. Rei kia tik įsi vaiz duo ti, ko kio 
plėš ru mo tu ri bū ti šis gy vū nė lis, kad 
bū da mas be veik 100 kar tų smul kes nis 
už stam bų ka ti ną, iš si mai tin tų me džio
da mas tą pa tį gro bį. 

Bū da ma ma ža ir liek na, že benkš
tis su ge ba me džio ti pe les, pe lė nus, 
kirs tu kus, jų pa čių ur ve liuo se. Žie mą 
smul kie ji grau ži kai po sto ra snie go 
dan ga jau čia si sau gūs. Jie rau sia ur ve
lius snie ge, sa ma no se, žo lė se pa lei pa tį 
že mės pa vir šių. Čia gau su au ga lų sėk
lų, snie gas sau go nuo šal čio ir dau ge
lio plėš rū nų. Grau ži kai pa si jun ta taip 
kom for tiš kai, kad ret kar čiais net gi pa
ste bi mi jų vei si mo si žie mos me tu fak
tai. Že benkš tis su griau na šią sau gu mo 
iliu zi ją. Ji tie siog nar do snie ge, lyg ge
ras plau ki kas van de ny je. Tem pe ra tū
rai nu kri tus že miau 20o C, šis žvė re lis 
ap la mai ven gia pa si ro dy ti snie go pa
vir šiu je. Smul kus žvė re lis ne ga li il gai 
pa kel ti že mos tem pe ra tū ros, tad ne ria 
gi lyn, kur šil čiau. Bal ta kai liu ko spal va 
že benkš čiai pa de da ne tik ne pa kliū ti į 
pel ėdos ar suo pio na gus, bet ir sėk min
gai me džio ti. 

Kaip ir ežys, šeš kas, kiau nė, taip 
ir že benkš tis ne ven gia žmo nių kai
my nys tės. Nuo se no grau ži kai ku ria
si žmo nių kai my nys tė je. Grū dų, ki tų 
mais to at sar gų san dė liai, tvar tai – pui
kios bu vei nės. Tuo pa čiu tai ir ge ri me
džiok lės plo tai že benkš čiai ir ki tiems 
pe lė mis min tan tiems gy vū nams. Nuo

lai
s v

ą m
i nu

 tęlat ma ty da mos žmo gų, že benkš tys įsi
drą si na, ne ven gia pa si ro dy ti at vi ro se 
vie to se ir die ną. La ba no re per pa tį La
ba no ri nės šven tės įkarš tį te ko ste bė ti 
že benkš tį, ku ri iš pra džių per bė go tarp 
san dė liu ko ir mal kų krū vos, vė liau iš
lin do at gal ir il go kai ste bė jo žmo nes, 
lyg no rė da ma su pras ti, iš kur čia tiek 
triukš mo. 

Tvar tuo se gau dy da ma pe les, že
benkš tis ne ven gia laks ty ti ir gy vu lių 
nu ga ro mis; tai šiems įva ro daug siau bo. 
Nors tvar tuo se pe liau ja ir ka tės, ta čiau 
man nie kad ne te ko ma ty ti, kad ka tė 
bū tų su me džio ju si že benkš tį. Ma tyt, šis 
tik 15 cm il gio ir 80 gra mų svo rio žvė
re lis, nė ra leng vas gro bis ka ti nui. 

Vis kas, kas pa sa ky ta apie že benkš tį, 
tin ka ir dar vie nam žie mą bal tu kai liu 
be si puo šian čiam gy vū nui – šer muo
nė liui. Nuo že benkš ties jis ski ria si pir
miau sia ūgiu. Šer muo nė lis sie kia 25cm 
il gį ir sve ria 250 g, tai gi yra 23 kar tus 
di des nis už že benkš tį. Skir tin gai nuo 
že benkš ties, šer muo nė lio uo de gos ga
liu kas net ir žie mą juo das. Bū da mas 
di des nis, šer muo nė lis tu ri di des nį 
mais to pa si rin ki mą – gre ta pe lių pa si
gau na paukš čių, rop lių, ne ven gia mai
tos ir uo gų. Šer muo nė lis mėgs ta van
dens pa kran tes, ge rai plau kia, tad sa vo 
ra cio ną pa į vai ri na žu vi mi.

ir van de ni nė mis žiur kė mis. Dėl 
pa tva raus ir puoš naus kai lio šer muo
nė liai ka dai se bu vo me džio ja mi. Jų 
kai liu kai ver tin ti be veik kaip ir sa ba lo. 
Ta čiau šer muo nė lių Lie tu vo je be li kę 
la bai ne daug, jie įra šy ti į Rau do ną ją 
kny gą. Dėl re tu mo ir slap to gy ve ni

mo bū do šį žvė re lį tik re tas tė ra ma tęs. 
Kaip ir že benkš tis, šer muo nė lis žie mą 
pui kiai nar do po snie gą ir esant šal
tes niems orams, pa ro mis ne pa si ro do 
snie go pa vir šiu je. Šis žvė re lis pa kan
ka mai ag re sy vus, ne tu rė da mas, kur 
pa si slėp ti puo la net žmo gų. 

Tu ri me dar vie ną gy vū ną, žie mą 
be si pui kuo jan tį snie go bal tu mo ap da
ru. Tai žvy rė ar ba bal ta sis te ter vi nas, 
gy ve nan tis ato kio se aukš ta pel kė se. 
Ru si jo je šį paukš tį įpras ta va din ti bal
tą ją ku rap ka. Tik ar tik rai jį dar te be
tu ri me? Ofi cia liai į Lie tu vos rau do ną ją 
kny gą žvy rė įtrauk ta kaip iš ny ku si rū
šis. Dar 1974 m. Ne men či nės miš kų 
ūkio Pur vi niš kių gi ri nin ki jo je įsteig tas 
bo ta ni nis draus ti nis span guo ly nas, ku
rio tiks las bu vo iš sau go ti ne tik pel kę, 
span guo ly ną, bet ir bal tų jų te ter vi nų 
per ėji mo vie tas. Vė liau dar be veik 20 
me tų iš įvai rių pel kių Šven čio nių, Ute
nos, Anykš čių ra jo nuo se kar tais bū da
vo gau na mi pra ne ši mai apie pa ste bė tą 
žvy rių bū re lį. Pas ta rai siais me tais jau ir 
to kių pra ne ši mų ne gau na ma, ta čiau vis 
dar ran da ma šių paukš čių plunks nų, 
ki tų pėd sa kų. 

2006 m. ko vą An ta lie dės gi ri nin ki
jos te ri to ri jo je ne di de lė je pel ku tė je man 
dar te ko ras ti 34 žvy rių pul ke lio pėd sa
kus snie ge, nu le sio tus mė ly no jus ir eks
kre men tus, ku rie ne abe jo ti nai pri klau sė 
žvy rėms. De ja su pa čiais paukš čiais te ko 
su si dur ti tik Ka re li jo je ir Lap lan di jo je, 
kur jų la bai gau su. Min ta žvy rės vir žių 
ša ku tė mis, ber žų žir gi niais, įvai rio mis 
rais to uo go mis. Lie tu vo je šio paukš čio 
bal są, dar prie blan do je sken din čio je 
pel kė je pri me nan tį vai duok liš ką juo ką, 
tė ra gir dė jęs tik Bro nius Šab le vi čius ir 
gal dar ke li žmo nės. Juo kas toks už kre
čian tis, kad pa lei dę bal so įra šą ga li te 
kva to ti iki aša rų.

Vi si ap ra šy ti gy vū nai, žie mą pa kei
čian tys kai lį ar plunks nas į bal tus, Lie
tu vo je nė ra daž ni. Ta čiau pa sau ly je pla
čiai pa pli tę ir iš ny ki mas jiems ne gre sia. 
Jie pri si tai kę gy ven ti daug at šiau res nė
mis są ly go mis, snie gas – jų sti chi ja. 

Lie tu va tė ra di de lio are a lo pie ti nis 
pa kraš tys, kur bal tiems gy vū nams sun ku 
iš gy ven ti žie mą, kai jų kai lio spal va daž
nai iš sle pia mo sios tam pa iš da vi kiš ka.

Jo NaS BaRZ Dė NaS
šven čio nė lių miš kų urė di jos 

an ta lie dės gi ri nin ki jos gi ri nin kas

Že benkš tis
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Va sa ris
Sė di ant sto go va sa ris...
Jo ko jos – var vek liai nu ka rę –
Spin di tūks tan čiais po pie čio Sau lių...
Jis ši lu mą se mia ne ma to ma sau ja
Ir pi la tie siog ant gal vos ir ant skruos tų...
Ir žie mos ty lo je la šų se kun dė mis lai ką 
skai čiuo ja...
La šai kaip ne ma to mos strė lės 
sme ge nis skro džia
Ir bė ga li gi kul nų...
Kaip var vek lis tirps tu
Ir ne su pran tu,
Ko šian dien aš no riu:
Ar čiul bėt vais kia me dan gu je
(Nuo jo svaigs ta gal va),
Ar kaip gan dras, liz dą su su kęs kle ve,
Su ka len ti –
Po nai, pa ne lės, po nai čiai,
Bai gias žie ma!
Ar jūs ma tot, kaip spar čiai
Tirps ta žie mos bal ti kar čiai?
O pa va sa ris ba sas,
Tro bos du ris pra vė ręs ne drą siai,
Sto vi iš blyš kęs
Ir pri si mer kęs –
Sau lė spi gi na ryš kiai...

                  Pro sta sPo rin ni

su 30-uo ju gim ta die niu
ko vo 11 d. šią su kak tį pa žy mė sian tį Vals ty bi-
nio miš kot var kos ins ti tu to GiS Duo me nų ban-
ko tvar ky mo gru pės va do vą iR MaN tĄ Dič
kal Nį, 21 d. – uk mer gės miš kų urė di jos Ža-
lio sios gi ri nin ki jos ei gu lį olek Si JŲ tol kaN.

su 40-uo ju gim ta die niu
ko vo 2 d. šią su kak tį pa žy min tį Jur bar-
ko miš kų urė di jos med kir tės ope ra to rių 
ViD MaN tĄ Pet Rai tį, Vei sie jų miš kų urė-
di jos kap čia mies čio gi ri nin ki jos miš ko dar bi-
nin ką li NĄ Juo Zu ly NĄ, 3 d. – kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos Vi ša kio Rū dos gi-
ri nin ki jos dar bi nin ką aRŪ NĄ Bal čiŪ NĄ, 6 d. 
– kai šia do rių miš kų urė di jos miš ko me de ly no 
trak to ri nin ką Jo NĄ Ge Ru lai tį, 10 d. – Ra sei-
nių miš kų urė di jos Vi duk lės gi ri nin ki jos 
ei gu lį eDu aR DĄ šNei De Rį, 11 d. – Jo na-
vos miš kų urė di jos meist rą al Gį De Dė lĄ, 
23 d. – Ma ri jam po lės miš kų urė di jos kal va-
ri jos gi ri nin ki jos ei gu lį Juo ZĄ ču kauS kĄ, 
30 d. – anykš čių miš kų urė di jos Pa va rių miš-
ko me de ly no meist rą aR Vy DĄ GiM Bu tĄ, 31 
d. – ig na li nos miš kų urė di jos elek tri ką Ra
MŪ NĄ Ga SiŪ NĄ.

su 50-uo ju gim ta die niu
ko vo 2 d. šią su kak tį pa žy min čią lie tu vos 
miš kų ins ti tu to Miš ki nin kys tės sky riaus 
tech ni kę ViR Gi NĄ Vaš ky tę, kre tin gos miš-
kų urė di jos me de ly no dar bi nin kę al Do NĄ 
Mi kiul ke Vi čie Nę, 3 d. – Miš ko ge ne ti nių 
iš tek lių, sėk lų ir sod me nų tar ny bos miš ko 
sėk lų ir sod me nų ko ky bės sky riaus ve dė ją 
JŪ Ra tę lau ki Nei tie Nę, kre tin gos miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio elek tri ką PRa NĄ ViR ši lĄ, 7 
d. – uk mer gės miš kų urė di jos trak to ri nin ką 
Jo NĄ ka Va liŪ NĄ, 8 d. – šiau lių RaaD Ma-
žei kių ra jo no agen tū ros vy res nį jį spe cia lis tą 
ViR Gi Ni JŲ GRi ciŲ, ši lu tės miš kų urė di jos 
Vai nu to gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką Jo
NĄ Nė ce lį, 9 d. – lie tu vos miš kų ins ti tu to 
Ge ne ti kos ir se lek ci jos sky riaus tech ni ką 
Pet RĄ ša le Vi čiŲ, 11 d. – Pa ne vė žio miš-
kų urė di jos Pa e že rio gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją eD MuN DĄ BlauZ DŽiŪ NĄ, 
12 d. – Rad vi liš kio miš kų urė di jos bu hal te rę 
Vi tĄ Pet Rai tie Nę, Rie ta vo miš kų urė di jos 
Žad vai nių gi ri nin ki jos gi ri nin ką le o NĄ uR
Bo NĄ, 16 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos ins-
ti tu to 1-os ei lės in ži nie rių Re Mi Gi JŲ Vaiš
No RĄ, 23 d. – kai šia do rių miš kų urė di jos 
Žiež ma rių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo-
to ją oVi Di JŲ ko cį, kau no miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio ope ra to rių-ma ši nis tą Ri MaN tĄ kVe

svei ki na me gi mu sius

Se lį, 24 d. – Rie ta vo miš kų urė di jos Žad vai-
nių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją Vi li JĄ 
Rė ka šie Nę, ty tu vė nų miš kų urė di jos ši lu vos 
gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją al fRe DĄ 
Vai te kŪ Nie Nę, 26 d. – vil nie tį miš ki nin ką 
aRŪ NĄ ZiN ke Vi čiŲ, 27 d. – Jo niš kio miš kų 
urė di jos dar bi nin ką Va le Ri JŲ kRiau čiŪ
NĄ, 30 d. – Ro kiš kio miš kų urė di jos miš ko 
me de ly no trak to ri nin ką-šalt kal vį al GiR DĄ 
ka DŽiŲ. 

su 60-uo ju gim ta die niu
ko vo 2 d. šią su kak tį pa žy min tį Ra sei nių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio med ve žės ope ra to-
rių Jo NĄ Pal Da Vi čiŲ, 8 d. – šven čio nė lių 
miš kų urė di jos vy riau si ą ją bu hal te rę kRiS
ti NĄ ala Na Za Ro VĄ, 10 d. – ši lu tės miš kų 
urė di jos Sau gų me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio dar bi nin kę Re Gi NĄ 
StRu My lie Nę, 14 d. – Drus ki nin kų miš kų 
urė di jos kū ri ką-sar gą al Gi MaN tĄ RŪ kĄ, 
17 d. – anykš čių miš kų urė di jos ka vars ko 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką Ro Mal DĄ Ra čį, 20 
d. – Drus ki nin kų miš kų urė di jos la te že rio 
gi ri nin ki jos ei gu lį Juo ZĄ aleš ke Vi čiŲ,  21 
d. – Rad vi liš kio miš kų urė di jos še du vos gi ri-
nin ki jos gi ri nin ką al BeR tĄ MiN kŲ, Jur bar-
ko miš kų urė di jos vy riau sio sios bu hal te rės 
pa va duo to ją Ra Mu tę oNu tę šiM ke Vi čie
Nę, 23 d. – tau ra gės miš kų urė di jos tau ra-
gės gi ri nin ki jos ei gu lį al Gi MaN tĄ koS tĄ 
MaR ty Nai tį, 27 d. – Vals ty bi nio miš kot var-
kos ins ti tu to vy res nį jį tak sa to rių Ste Po NĄ 
le Vic kĄ, šven čio nė lių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da-
li nio šalt kal vį-aku mu lia to ri nin ką Ze No NĄ 
Ju Sį, 29 d. – ty tu vė nų miš kų urė di jos miš-
ko me de ly no vir ši nin kę GRa Ži NĄ Re Gi NĄ 
BRo Nu šie Nę. 

su 70-uo ju gim ta die niu
ko vo 25 d. šią su kak tį pa žy mėsian čią bu-
vu sią Va rė nos miš kų urė di jos eko no mis tę 
al Do NĄ Vai tie kŪ Nie Nę, 27 d. – bu vu sį 
anykš čių miš kų urė di jos il ga me tį dar buo to-
ją Pet RĄ la Pie Nį, bu vu sį ute nos miš kų urė-
di jos dar buo to ją ka Zi Mie RĄ Mi SiŪ NĄ. 

ko vo 3 d. su kan ka 75-ri bu vu siam lie tu-
vos miš kų ins ti tu to vy riau sia jam moks lo 
dar buo to jui, ha bil. dr., prof. al Gi MaN tui 
GRa Dec kui. 

su 80-uo ju gim ta die niu
ko vo 28 d. šią su kak tį pa žy mėsiančią bu vu-
sią il ga me tę tra kų miš kų urė di jos bu hal te rę 
Ma Ry tę Vaš ke Vi čiŪ tę. 

ko vą






