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Balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos 
Seimas priėmė Miškų įstatymo 7 ir 18 
straipsnių papildymo įstatymą. Patiks-
lintoje įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nu-
tarta įtvirtinti nuostatą, kad nuo liepos 1 d. 
bendrosioms valstybės reikmėms tenkinti 
Vyriausybės nustatyta tvarka miškų urėdi
joms nustatomi privalomieji 5 proc. at
skaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų 
už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirs-
tą mišką. Generalinė miškų urėdija kreipėsi 
į aplinkos ministeriją dėl miškų įstatymo 
18 straipsnio 2 dalies papildymo ir išdės-
tymo taip: „miškų urėdijos bei valstybiniai 
parkai ir savivaldybės skiria lėšų bendrai 
valstybinei priešgaisrinio stebėjimo ir gais-
rų gesinimo sistemai visose miško valdose. 
miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis 
įgyvendina profilaktines priešgaisrines 
priemones (įrengia priešgaisrines juostas 
ir laužavietes, valo užšlemštą mišką ir kita). 
miškų urėdijų ir valstybinių parkų faktiškai 
patirtų išlaidų gesinant miško gaisrus dydis 
Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuo-
jamas iš lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšų.“ Patikslintai įstatymo 18 
straipsnio 2 daliai dėl patirtų išlaidų ge-
sinant miško gaisrus kompensavimo iš lR 
valstybės biudžeto nepritarta.

Balandžio 29 d. Naujienų agentūra BNS 
spaudos konferencijų salėje (Vilniuje, 
Jogailos g. 1) organizavo spaudos kon
ferenciją aptarti Lietuvos miško gaisrų 
problemai. dalyvavo generalinis miškų 
urėdas B. sakalauskas, Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento direktorius 
R. Baniulis, Jurbarko miškų urėdas F. Bakys, 
Varėnos miškų urėdas P. Celevičius. 

Balandžio 30 d. Privačių miško savinin
kų asociacija kreipėsi į Generalinę miškų 
urėdiją dėl bendrų veiksmų užtikrini
mo gaisrams kilti palankiu laikotarpiu. 
Valstybiniams miškų pareigūnams siūlo-
ma pasitelkti privačių miško savininkų pa-
galbą pamiškėse ir labiausiai lankomose 
miškingose teritorijose. kreipimesi prašo-
ma poilsiaujančių miške nedegti atviros 
ugnies miškuose sausringuoju laikotarpiu, 
aktyviau drausminti miško priešgaisrinės 
apsaugos taisyklių nesilaikančius miško 
lankytojus. 

Balandžio 30 d. medienos biokuro gamin-
tojai aptarė veiklos rezultatus LITBIOMA vi
suotiniame narių suvažiavime, kuris vyko 
Vilniaus miškų urėdijos patalpose. suvažiavi-

me pristatyta 2008 m. veiklos ataskaita, 2009-
2010 m. veiklos programa. 

Gegužės 4 d. lietuvos biomasės energe-
tikos asociacija liTBioma, lietuvos miško-
savininkų asociacija ir lietuvos šilumos tie-
kėjų asociacija kreipėsi į lR seimo aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininką J. Šimėną 
su siūlymu įkurti Specialią biomasės mo
bilizavimui skirtą finansavimo progra
mą, kurios asignavimų valdytoju būtų lR 
energetikos ministerija.

Gegužės 5 d. madride, Ispanijos naci
onalinės miško savininkų asociacijos 
biure vyko Europos miško savininkų fe
deracijos (CEPF) Valdybos posėdis, ge
gužės 68 d. – CEPF Generalinė asam
blėja. Posėdyje iš lietuvos dalyvavo lmsa 
pirmininkas a. Gaižutis, kuris yra CePF Val-
dybos narys.

Gegužės 6 d. LR Vyriausybė patvirtino 
naujas Asvejos regioninio parko ir jo 
zonų bei buferinės apsaugos zonos ri
bas. Prie regioninio parko prijungti gam-
tiniu, rekreaciniu požiūriu vertingi teritori-
niai kompleksai ir objektai. asvejos regio-
ninio parko plotas nuo 11 712 ha padidėjo 
iki 12 208 ha, nustatyta 750 ha buferinė 
apsaugos zona.

Gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Pre
zidentas vetavo Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo įstatymo pakeitimo ir papildy
mo įstatymą (pataisa dėl nuosavybės 
sugrąžinimo saugomose teritorijose) 
ir grąžino seimui pakartotinai svarstyti 
16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildy-
mo įstatymą. Pagal konstituciją, natūra-
li gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, 
atskiri gamtos objektai – nacionalinės 
vertybės, kurių apsauga bei gamtos iš-
teklių racionalaus naudojimo ir gausini-
mo užtikrinimas – tai viešasis interesas, 
kurį garantuoti – valstybės konstitucinė 
priedermė. konstitucinis Teismas pabrė-
žė, kad negalima nustatyti tokio teisinio 
reguliavimo, pagal kurį valstybei priklau-
santis turtas būtų naudojamas tik vie-
nos socialinės grupės ar atskirų asmenų 
interesams tenkinti. siūloma nustatyti, 
kad šiose teritorijose žemė, miškas ar 
vandens telkiniai gali būti perduodami 
nuosavybėn lygiaverčiu plotu tik už tame 
pačiame valstybiniame parke ar draus-
tinyje turėtą valstybės išperkamą žemę, 

mišką ar vandens telkinį ir tik tiems pilie-
čiams, kurie iki 2001 08 17 gyveno ir ten 
tebegyvena.

Gegužės 8 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje vyko Atvirų durų 
dienos renginys.  Jos metu kolegijoje apsi-
lankė apie 200 lankytojų. Jie susipažino su 
studijų programomis, apžiūrėjo auditorijas, 
laboratorijas, mokomuosius objektus, suži-
nojo apie mokymosi ir gyvenimo sąlygas.

Gegužės 12 d. Valstybinė aplinkos ap
saugos inspekcija ir Aplinkos projektų 
valdymo agentūra (APVA) pasirašė pro
jekto „aplinkos kokybės kontrolės, avarijų 
prevencijos bei valstybinių miškų ir gyvūni-
jos išteklių kontrolės pajėgumų stiprinimas“ 
finansavimo ir administravimo sutartį.

Gegužės 12 d. vyko Lietuvos miškų ins
tituto tarybos posėdis. Jame svarstyta 
instituto veiklos 2008 m. ataskaita bei 
agrarinių ir miškų mokslo centro įkūrimo 
ir veiklos perspektyvos.

Gegužės 13 d. Lietuvos miškų institute 
lankėsi Karelijos mokslo centro delega
cija, vadovaujama šio centro prezidento 
prof. a. F. Titov. Vizito tikslas – susipažinti su 
lmi veikla ir aptarti bendrų mokslinių tyri-
mų galimybes. 

Gegužės 13 d. LR Seimo Aplinkos apsau
gos komiteto posėdyje, kuriam pirminin-
kavo šio komiteto pirmininkas J. Šimėnas, 
nagrinėta valstybinių miškų valdymo 
reorganizavimo koncepcija. Posėdyje 
dalyvavo aak nariai, aplinkos ministerijos, 
miškų departamento, Generalinės ir šalies 
miškų urėdijų, lietuvos miškininkų sąjun-
gos, lietuvos miško savininkų asocia cijos, 
akademinės visuomenės atstovai. aptarti 
aplinkos ministerijos saulėlydžio darbo 
grupėje svarstyti 4 galimi urėdijų reorgani-
zavimo variantai. diskusiją nuspręsta pra-
tęsti gegužės 20 d.

Gegužės 1315 d. (tęsinys – birželio 11–12 
d.) lietuvos žemės ūkio universitete vyko 
penkioliktoji tarptautinė mokslinė – 
praktinė konferencija „Žmogaus ir gam
tos sauga 2009“.

Gegužės 19 d. Lietuvos miško ir miš
ko pramonės darbuotojų profesinių 
sąjungų federacija raštu kreipėsi į 
lietuvos Respublikos aplinkos minist-
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arą, seimo aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininką, Valstybės valdymo tobulini-
mo (saulėlydžio) komisijos pirmininką. 
kreipimesi rašoma: Lietuvos miško ir 
miško pramonės profesinių sąjungų 
federacija griežtai pasisako prieš bet 
kokį valstybinių Lietuvos miškų val
dymo sistemos griovimą, naikinant 
esamas urėdijas. Reformomis siūlomas 
valstybinių miškų valdymo centralizavi-
mas prieštarauja pažangios demokrati-
jos, decentralizavimo, regioninės politi-
kos ir valdžios priartinimo prie žmogaus 
principams. Prašome periferijose esančių 
urėdijų darbuotojų ir specialistų, gyve-
nančių iš įmonės ūkinės veiklos, o ne iš 
valstybės biudžeto, neįrašyti ir į taip jau 
gausias socialinių pašalpų prašytojų gre-
tas. Tikslinga: 1) išsaugoti esančių ir pel-
ningai dirbančių valstybės įmonių miš-
kų urėdijų savarankiškumą, materialinę 
techninę bazę, dešimtmečiais sukauptą 
turtą ir darbo kolektyvus; 2) skatinti urė-
dijų savarankiškumą ir ekonominį augimą, 
efektyviau išnaudojant turimus materiali-
nius ir žmogiškuosius resursus. 

Gegužės 19 d. LR Seimas antrą kartą 
atmetė Prezidento veto dėl žemės grą
žinimo saugomose teritorijose. seimo 
nariai neparėmė Prezidento nuomonės, 
kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme 
numatomas pakeitimas kelia grėsmę vals-
tybinių parkų ir draustinių, kaip ypač ver-
tingų vietovių, išsaugojimui ir neatitinka 
viešojo intereso bei visuomenės poreikių.

Gegužės 20 d. LR Seimo Aplinkos ap
saugos komiteto išplėstiniame posė
dyje toliau svarstyta valstybinių miškų 
valdymo pertvarkymo koncepcija (pla-
čiau – 6 p.).

Gegužės 20 d. įvyko apvaliosios medie
nos antro šių metų pusmečio pardavimo 
ir pardavimo pagal ilgalaikes sutartis 
konkursas. Šalies miškų urėdijos pasiūlė 
parduoti 917,7 tūkst. m3 apva liosios me-
dienos. Gauti 726 vokai su pasiūlymais. Pa-
geidaujamas pirkti kiekis 1387,1 tūkst. m3. 
miškų urėdijos numato pasirašyti sutartis 
510,4 tūkst. m3 medienos, t.y. 56 proc. pasiū-
lyto parduoti kiekio. miškų urėdijos, kurios 
nepardavė 50 proc. numatyto kiekio, orga-
nizuos papildomus konkursus. lyginant su 
pirmu šių metų ketvirčiu, popiermedžių, 
malkų ir plokščių kainos sumažėjo apie 20 
proc., vidutinė apvaliosios medienos kaina – 
3 proc. (nuo 88 lt/m3 iki 86 lt/m3). 

Gegužės 21 d. Anykščių miškų urėdijoje 
surengtas seminaras „Plantacinių miš
kų veisimas”, skirtas žemdirbiams, miško 
savininkams, miškininkams. seminaras or-
ganizuotas pagal lmi vykdomą projektą 

„Hibridinės drebulės dauginimo ypač pro-
duktyviems želdiniams veisti intensyvios 
plantacinės miškininkystės srityje inovaty-
vių technologijų ir mokslo žinių taikymas 
bei jų sklaida“. Projektas vykdomas pagal 
lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. pro-
gramos priemonės „Profesinio mokymo ir 
informavimo veik la“ veiklos sritį „Žemės ir 
miškų ūkio veik los ir žemės ūkio produktų 
perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovaci-
nės praktikos sklaida“.

Gegužės 22 d. – Tarptautinė biologinės 
įvairovės diena – paminėta aplinkos mi-
nisterijos ir Vilniaus universiteto Botani-
kos sodo švente, vykusia gegužės 23 d. 
(šeštadienį) Botanikos sode kairėnuose. 
Prie apskritojo stalo mokslininkai disku-
tavo apie svetimžemių augalų invaziją. 
sosnovskio barštis, rainuotasis vėžys, ka-
nadinė audinė – visuomenei labiausiai ži-
nomos ateivės rūšys, stumiančios vietines 
rūšis. Šventės dalyviams buvo atvertos 
Botanikos sodo augalų kolekcijos, savai-
minės floros takas. lietuvos jaunųjų gam-
tininkų centras demonstravo savo augin-
tinius, vyko koncertai. 

Gegužės 2830 d. Briuselyje (Belgija) vyko 
EK Nuolatinio miškų ūkio komiteto 
darbo grupės „Medienos ir medienos 
produktų viešieji pirkimai“ 2-asis posė-
dis.  Jame dalyvavo miškų departamento 
miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyr. 
specialistas G. Jasinevičius.

Gegužės 29 d. Lietuvos miškų institute 
ir Dubravos EMM urėdijoje vyko Lie
tuvos Mokslų Akademijos Žemės ūkio 
ir miško mokslų skyriaus miškininkystės 
sekcijos išvažiuojamasis posėdis tema 
Miškotyros mokslo naujovių ir jų diegi
mo problemos.

* * *
K. G. Saur, garsus akademinės bibliotekos 
rinkos leidėjas, šiuo metu kuriantis naują 
produktą – Pasaulio biografinės informa
cijos sistemą internete WBIS (The World 
Biographical information system online) 
– ketina ir prašo leidimo įtraukti straips
nius iš knygos „Lietuvos miškininkai“ 
(sudaryt. Gediminas isokas, 2 t. Vilnius, 
mintis, 1997). Biografiniai aprašai bus pa-
versti skaitmenine forma, laikomi interneto 
ir archyvų duomenų bazėse ir bus prieina-
mi numatytiems (institutionary) klientams. 
Šalia kiekvieno aprašo bus nurodytas 
spausdintas originalus šaltinis. WBis bus 
kasmet atnaujinama ir siekiama, kad ji tap-
tų išsamiausia elektronine bibliografinės 
informacijos sistema pasaulyje, apimančia 
visas valstybes, visas profesijas ir asmenis 
nuo istorijos pradžios iki šių dienų. 

Visoje šalyje sodinti miškai: jubiliejiniai 
želdiniai, Lietuvos tūkstantmečio par
kai, nauji miškai buvusiose žemės ūkio 
naudmenose, atkurtos iškirstos biržės 
(plačiau – 4 p., 18 p., 20 p., 32 p.).

lietuvos miškų instituto mokslininkai dr. S. Mizaras ir dr. A. Pliūra atliko habilitacijos 
procedūrą Lietuvos žemės ūkio universitete. dr. s. mizaras pateikė mokslo darbus 
tema „miŠkŲ Ūkio ValdYmo ekoNomiNiŲ meTodŲ ToBuliNimas” (socialiniai moks-
lai, ekonomika). dr. a. Pliūra pateikė mokslo darbus tema „laPuočiŲ medŽiŲ GeNeTi-
NĖ ĮVaiRoVĖ iR FeNoGeNeTiNis PlasTiŠkumas kiNTaNčios aPliNkos, GeNeTiNiŲ iŠ-
TekliŲ iŠsauGoJimo iR selekCiJos koNTeksTe” (biomedicinos mokslai, miškotyra).
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Miškai – Lietuvos vardo tūkstantmečiui

 „NEREGėTA LIETuVA 2009“ ąŽuOLyNAS KėDAINIuOSE
pirmąjį ąžuoliuką, simbolizuojantį Tūkstantmečio ąžuolyno 
įkūrimą Kėdainių rajone, pelėdnagių kaime, pasodino šalies 
prezidentas Valdas Adamkus, aplinkos ministras gediminas 
Kazlauskas ir fotografijų albumo „neregėta Lietuva“ autorius 
Marius Jovaiša. būtent jo iniciatyva, talkinant generalinei miš-
kų urėdijai, įgyvendinama idėja 50 ha Vyčio formos parke pa-
sodinti 50 tūkst. ąžuoliukų. Juos paaukojo žmonės, nusipirkę 
albumą „neregėta Lietuva“. Aplinkos ministro g. Kazlausko žo-
džiais, knygos autorius iškėlė puikią idėją ir tikėtina, kad ąžuo-
lynas taps traukos centru. 

Ąžuolus sodino Kėdainių 10-osios jaunųjų šaulių kuopos šau-
liukai, moksleiviai, miškininkai, įvairių klubų savanoriai ir bičiuliai, 
šventėje tarp kitų svečių, dalyvavo ir verslininkas Ignas Staškevi-
čius, aktorius Adolfas Večerskis. Už realizuotą parko kūrimo idėją 
fotografas M. Jovaiša padėkojo generaliniam miškų urėdui benja-
minui Sakalauskui bei Kėdainių miškų urėdui Juozui girinui.

Visų ąžuolų sodintojų pavardės įamžintos prie įėjimo į ąžuoly-
ną pastatytoje plieninėje plokštėje. Tokios plokštės atsiras visuose 
ąžuolyno sektoriuose ir bus įamžinti visi, kurių ąžuolai bus paso-
dinti šiame ąžuolyne. Kiekviena nupirkta knyga – ąžuolas į šį ąžuo-
lyną, todėl M. Jovaiša prašo visų, įsigijusių šį leidinį, užpildyti viduje 
esančią specialią registracijos formą ir nusiųsti ją nurodytu adresu. 

AM inf.

ZARASuOSE, PRIE ČIČIRIO EŽERO
zarasų krašto muziejuje parodos, skirtos Lietuvos šaulių sąjungos 
90-mečiui, atidaryme dalyvavęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
Juozas Širvinskas sakė, kad jaunieji šauliai zarasiškiai glaudžiai 
bendradarbiauja su Šaulių sąjungos nariu – zarasų miškų urėdijos 
urėdu Rimantu Jurevičiumi ir pritarė miškų urėdo pasiūlymui Su-
vieko seniūnijoje pasodinti 1000 ąžuolų parką. 

balandžio 24 d. nuo rajono savivaldybės autobusų kolona, 
vežanti gausų ąžuolų sodintojų būrį, pajudėjo į Suvieko seniū-
niją. čičirio ežero pakrantėje, prie miškininko S. Savicko iš-
drožto stogastulpio, susirinkusius šaulius ir kitus talkininkus 
pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos vadas J. Širvinskas, genera-
linis miškų urėdas b. Sakalauskas, Seimo nariai A. Stancikienė, 
A. Kazulėnas, e. pupinis, zarasų rajono meras A. Abramavi-
čius, zarasų miškų urėdas R. Jurevičius. 

Prie Prezidento ąžuoliuko (iš kairės): Kėdainių miškų urėdas Juozas 
Girinas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, 
šalies Prezidentas Valdas Adamkus, aplinkos ministras Gediminas 
Kazlauskas, albumo „Neregėta Lietuva“ autorius Marius Jovaiša
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Atnaujintą Lietuvos šaulių sąjungos ir Generalinės miškų urėdijos 
bendradarbiavimo sutartį pasirašo Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
J. Širvinskas (dešinėje) ir generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas

Skambant Salako kaimo kapelos atliekamai muzikai, pa-
ežerėje ąžuolų parką sodino Seimo nariai, policijos departa-
mento, Krašto apsaugos ministerijos, zarasų rajono valdžios 
ir bendruomenių atstovai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, pane-
vėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus, Marijampo-
lės apskričių šaulių rinktinių nariai, miškininkai, moksleiviai. 
Ateityje ąžuolynas bus išplėstas iki 2 ha, bus įrengtos pavėsines, 
atstatytos netoliese esančios partizanų žeminės. 

Atnaujinta Lietuvos šaulių sąjungos ir generalinės miškų 
urėdijos bendradarbiavimo sutartis: ją pasirašė Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas J. Širvinskas ir generalinis miškų urėdas b. Saka-
lauskas. Taip pat pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis dėl 
įkurto parko priežiūros tarp zarasų 7-osios šaulių kuopos „Vytis“, 
zarasų miškų urėdijos ir p. Širvio pagrindinės mokyklos.

GiedRĖ kulBokieNĖ
Zarasų miškų urėdijos personalo inspektorė 
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KAVARSKE
Anykščių miškų urėdijos Kavarsko girininkijoje balandžio 29 d. 
vaizdinguose dagios upelio šlaituose vykusioje medelių sodini-
mo šventėje, skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir Lietuvos 
šaulių sąjungos veiklos 90-čiui paminėti, pasodinta per 2000 
ąžuoliukų ir pusė tiek klevų, vinkšnų, liepų. Miškininkai dėkin-
gi talkininkams: Lietuvos šaulių sąjungos Anykščių dariaus ir 
girėno šaulių 1-osios kuopos vadui zenonui Mameniškiui ir jo 
darbštiems bei nuotaikingiems šauliams. 

dagios upelio vingių šlaituose išdžiūvusio uosyno vietoje 10 
ha plote šį pavasarį sužaliavo pasodintų 25 000 ąžuoliukų, 8 000 
klevų, 6 000 vinkšnų ir per tūkstantį liepaičių.

Sodini medį – puoselėji savo krašto aplinką. Tad po kelių de-
šimtmečių dabartiniai jaunieji šauliai, vedini vaikais ir vaikaičiais, 
ateis prie dagios vingio pasigrožėti savo pasodintais ąžuolais.

MG inf.
ŠEDuVOJE
Radviliškio miškų urėdijos idėją įveisti Tūkstantmečio ąžuoly-
ną palaikė ir prie jos įgyvendinimo prisidėjo Radviliškio rajono 
savivaldybė bei Lietuvai pagražinti draugijos Radviliškio rajono 
skyrius. 

balandžio 25-ąją į ąžuolų sodinimo šventę prie Šeduvos gi-
rininkijos susirinko apie 350 talkininkų, tarp kurių buvo Ra-
dviliškio rajono meras A. čepononis su gausia savivaldybės ir 
seniūnijų darbuotojų komanda, Radviliškio ir Šiaulių Swed-
bank banko, policijos komisariato, kitų įstaigų, įmonių atstovai, 
kariškiai, geležinkelininkai, aplinkosaugininkai, moksleiviai, 
aplinkinių miestų ir kaimų gyventojai. Atvyko pakruojo miškų 

urėdas K. gudas su pakruojo girininkijos girininku J. Kanišaus-
ku. Sodintojai patraukė į prastavonių kaimą, kur iš anksto buvo 
paruoštas ir aptvertas tvora  5 ha sklypas, atgabenta 18 tūkst. 
ąžuoliukų, sodinimo įrankiai. po talkos čia atidengta atminimo 
lenta, visus dalyvius sveikino Radviliškio kaimo kapela „Seni 
pažįstami“, savo programą parodė  JMb būrelis „Ąžuoliukas“. 
Radviliškio miškų urėdija įsipareigojo 5-erius metus prižiūrėti 
pasodintus medelius, kol jie sustiprės. Tikimasi, kad po šimtme-
čio iš pasodintų 18 000 medelių čia oš ąžuolų giraitė. Ąžuolynas 
formuosis natūralios atrankos būdu – išliks stipresni medžiai. 

Tūkstantmečio ąžuolyne planuojama įrengti poilsio aikštelę, 
kad žmonės galėtų pasigrožėti augančiu mišku. 

MG inf. 

LIETuVOS STuDENTų MIŠKO PARKAS – KAZLų RūDOJE 
didėjant poilsiautojų srautui miškuose, Kazlų Rūdos mokomoji 
miškų urėdija numatė išplėsti rekreacinių miškų plotus. LŽūU 
pasiūlė kurti Lietuvos vardo tūkstantmečio studentų miško par-
ką. Miškų urėdija jam parinko vietą netoli Kazlų Rūdos miesto, 
Kazlų Rūdos girininkijoje, paruošė 2,2 ha plotą. parko želdinių 
projektą paruošė prof. e. Riepšas. 

balandžio 24 d. į parko sodinimo talką atvyko LŽūU rekto-
rius prof. R. deltuvas, universiteto fakultetų dekanai, dėstytojai, 
LŽūU studentų atstovybės prezidentė Ž. Vyštartaitė su visų fa-
kultetų atstovais. Talkoje dalyvavo ir urėdijos miškininkai, bu-
vęs miškų urėdas A. zdanevičius. parko plotas suskirstytas į 10 
laukelių, kuriuose skirtingu tankumu studentai sodino įvairių 
rūšių medžius. dešimtame – didžiausiame laukelyje – medžiai 
sodinti retai, kad ateityje būtų galima palyginti pavieniui ir me-
dynu augančių medžių augimo ypatumus ir tai taptų vaizdine 
mokymo priemone. 

Lietuvos studentų miško parke pasodinti 9 medžių rūšių 
medynai: paprastojo ir raudonojo ąžuolo, paprastosios pušies, 
eglės, klevo, maumedžio, karpotojo beržo, juodalksnio, maža-
lapės liepos. Tarp jų įveistas retas mišrus medynas su 9 rūšių 
krūmais. 

greta šių želdinių urėdija įsteigs parkelį atmintinoms da-
toms pažymėti. Šioje vietovėje prie vadinamų „vokiškų kalnų“ 
bus galima organizuoti plenerus, sukurti įvairių skulptūrų, 
plėsti rekreacinę infrastruktūrą. Tikimasi pritraukti vietos vers-
lininkus.

Redas RuTkauskas
kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos

informacinio centro vadovas
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 m. programos įgyvendinimo prie-
monių plano 488 nuostatoje numatytas 
miškų ūkio pertvarkymas, siekiant ūki-
ninkavimo efektyvumo. priemone 1.1. 
planuojama reorganizuoti miškų ūkio 
institucijas į vieną tarnybą, įgyvendinan-
čią vieningą valstybės miškų ūkio politi-
ką visų nuosavybės formų miškuose, o 
priemone 1.3 žadama įgyvendinti ūkiniu 
ir valdymo požiūriu efektyvų miškinin-
kavimo valstybiniuose miškuose modelį, 
numatantį valstybės įmonių miškų urė-
dijų stambinimą, ilgainiui pertvarkant 
jas į gyvybingus miškininkavimo valsty-
biniuose miškuose vienetus. 

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
antrame posėdyje, vykusiame gegužės 
20 d., toliau svarstyta valstybinių miškų 
valdymo pertvarkymo koncepcija. po-
sėdį vedė komiteto pirmininkas J. Šimė-
nas, dalyvavo pirmininko pavaduotojas 
V. babilius, komiteto nariai A. petkus, 
K. Ramelis, S. giedraitis, A. Salamakinas, 
A. Stancikienė, J. Urbanavičius, aplinkos 
ministras g. Kazlauskas, viceministras 
R. Kalvaitis, Miškų departamento direk-
torius V. Vaičiūnas, Teisės ir personalo 
departamento direktorius R. Klovas, 
generalinis miškų urėdas b. Sakalaus-
kas, LMS prezidentas e. bartkevičius, 
viceprezidentas A. Juodvalkis, LŽūU 
rektorius R. deltuvas, LMI direktorius 
R. ozolinčius, KMAIK direktorius A. Te-
bėra, akademikas L. Kairiūkštis, Miškų 
urėdų nuolat veikiančio gamybinio susi-
rinkimo pirmininkas F. bakys, girininkų 
bendrijos tarybos pirmininkas R. Juzikis, 
šakos profesinių sąjungų federacijos pir-
mininkas A. Rauka, privačių miškų savi-
ninkų asociacijos direktorius R. Kuliešis, 
LMSA pirmininkas A. gaižutis, Medie-
nos perdirbėjų asociacijos direktoriaus 
pavaduotojas A. zimnickas.

Jonas Šimėnas trumpai apžvelgė pir-
mojo pasitarimo rezultatus, pabrėžė, kad 
neturėtų kilti konflikto tarp valstybinių 
ir privačių miškų valdytojų, kad į mišką 
reikia žiūrėti kaip į vieningą ekosistemą, 
o ne vien kaip į nuosavybės formą.

Valdas Vaičiūnas konstatavo, kad, 
pagal generalinės miškų urėdijos pro-
gnozes, bendras valstybinių miškų ūkio 

LRS Aplinkos apsaugos komitete – 
apie valstybinių miškų valdymą

nuostolis 2009 m. gali siekti 22 mln. Lt. 
Tikėtina, jog tik 5 miškų urėdijos šiuos 
metus baigs pelningai. Ženkliai skiriasi ir 
urėdijų ekonominiai rodikliai: investici-
jos 1 ha valstybinio miško skiriasi iki 10 
kartų, vienodos kvalifikacijos darbuotojų 
atlyginimai – iki 50 proc. pertvarkos miš-
kų urėdijose vyko ne visada teisinga link-
me – mažinant girininkijų ir jose dirban-
čių specialistų skaičių (per 4-erius metus 
panaikintos 48 girininkijos). Tai atsiliepia 
ne tik miškų urėdijų žmonėms, bet ir urė-
dijų veiklai bei funkcijoms, o ateityje turės 
neigiamos įtakos racionaliam kompleksi-
niam ūkininkavimui. Aplinkos ministeri-
ja svarstymui kaip lygiaverčius variantus 
pasiūlė I ir II alternatyvas. 

Konstantinas Ramelis, Aurelija Stan
ci kienė abejojo reformos tikslingumu, 
klausė, ar ją vykdyti reikia dėl blogo darbo 
organizavimo, ar tokia padėtis susidarė dėl 
bendros ekonominės krizės? Algimantas 
Salamakinas teiravosi, ar padidėtų miš-
kų ūkio efektyvumas, sukūrus 9 dideles 
miškų urėdijas? Valdo Vaičiūno nuomo-
ne, sunkią urėdijų padėtį lemia faktorių 
kompleksas, pagrindinė priežastis da-
bar – nepalanki padėtis medienos rinko-
je. Mažos miškų urėdijos turi mažai pers-
pektyvų išgyventi arba neturi visai. Ge
diminas Kazlauskas sakė, kad Aplinkos 
ministerija nėra miškų žinybos reformos 
iniciatorė, o tik vykdo Seimo patvirtintą 

Vyriausybės programą. Aurelija Stan
cikienė klausė, kodėl būtina dabartinę 
miškų ūkio sistemą griauti vien dėl to, 
kad dvi miškų urėdijos dirba neefektyviai 
ir yra nuostolingos? Gedimino Kazlaus
ko nuomone, ekonomiškai efektyviausias 
variantas – vienos įmonės sukūrimas, nes 
tokiu atveju centralizuojamos valdymo 
funkcijos. Tačiau net bandant pertvarkyti 
dabartinę sistemą į 9 miškų urėdijas, pa-
liečiamas miškų urėdų, jų pavaduotojų, 
administracijos sluoksnis, todėl supran-
tamas pasipriešinimas. netiesa, kad po 
reformos nukentės miškai ir betarpiškai 
juose dirbantys specialistai. Ministerija 
nėra įsikibusi vieno modelio. Visa tai rei-
kia išdiskutuoti. 

„Ar reikia dabartinėje situacijoje 
kiršinti žmones ir daryti radikalias re-
formas?“ – retoriškai klausė Jonas Ši
mėnas. – neišgirdau svarių argumentų, 
kurie duotų apčiuopiamą efektą, vien 
kažkokie mechaniniai dėliojimai...

Romualdas Deltuvas sakė, kad pir-
majame darbe universiteto mokslininkai 
siūlė miškų urėdijas stambinti palaips-
niui, bet šia linkme per beveik 8-erius 
metus nieko nenuveikta. Ruošiant antrą 
darbą, susipažinta su europos valstybi-
nių miškų kai kurių šalių valdymo siste-
ma, ūkininkavimo patirtimi. 

niekur tokio modelio, kaip Lietuvoje 
nėra: valstybinai miškai valdomi vienos 
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valstybės įmonės arba akcinės bendro-
vės. problemų neišspręs ir devynių sukū-
rimas. dabar geriau nieko nedaryti arba 
kurti vieną valstybės įmonę, nes akcinę 
bendrovę kol kas per daug rizikinga. ga-
lima 42 miškų urėdijas padaryti genera-
linės miškų urėdijos padaliniais. Turėtu-
me lenkišką, tik dvipakopį modelį, kuris 
puikiai šioje šalyje veikia. Vėliau gMU 
spręstų, kiek reikės padalinių. pertvar-
kymo tikslas – didinti valstybinių miš-
kų sektoriaus ekonominį efektyvumą ir 
gyvybingumą. Kol kas valstybė negauna 
tiek pinigų, kiek turėtų gauti iš savo tur-
to. efektyvumas pasiekiamas mažinant 
valdymo kaštus. esant vienai įmonei, 
visame sektoriuje galima būtų pagerin-
ti lėšų paskirstymą tarp urėdijų (pada-
linių), lengviau reguliuoti finansinius 
srautus. Reformos tikslingumą turėtų 
įvertinti analitikai. be to, Miškų įstatyme 
per mažai dėmesio skiriama privačiam 
sektoriui. naujausioje LŽūU ataskaitoje, 
pateiktoje AM, siūloma prie ministerijos 
steigti Valstybinę miškų tarnybą, kuri 
prižiūrėtų valstybinius ir privačius miš-
kus, turėtų savo padalinius regionuose, 
savivaldybėse. 

Albinas Tebėra sakė, kad būtina 
ieškoti optimalaus  balanso tarp įmo-
nės dydžio ir administravimo sąnau-
dų. Maža miškų urėdija sugeba geriau 
išnaudoti vidinius išteklius ir iš to paties 
valdomo ploto gauti daugiau pajamų, 
tačiau joje didesni valdymo kaštai. di-
delėse įmonėse administravimas pinga, 
tačiau prastėja miškų priežiūros koky-
bė. Įvertinus dabartinę padėtį, nedide-
lėse miškų urėdijose (15-20 tūkst. ha) 
pajamos iš 1 ha miško yra net iki 100 Lt 
didesnės, lyginant su stambiomis (per 
40 tūkst. ha). optimalus miškų urėdijos 
ūkininkavimo plotas 25-30 tūkst. ha. 
Tikslinga įvesti miškų urėdų atestaciją, 
darbo rezultatus vertinant pagal 3 krite-
rijus: miško išteklių kokybės gerinimas; 
racionalus miško išteklių naudojimas; 
darbuotojų gerovė (socialinės garanti-
jos, kvalifikacijos kėlimas ir pan.).

Remigijus Ozolinčius priminė, kad 
prieš dvejus metus instituto Senatas jau 
svarstė valstybinių miškų valdymo per-
tvarkymo alternatyvas ir kaip tinkamiau-
sią pasirinko vienos įmonės variantą. 

Tai reikėtų atlikti greičiau, tačiau bū-
tina išsaugoti miškų urėdijas ir išlaikyti 
suinteresuotumą darbo rezultatais. Jei 
bus pasirinktas devynių miškų urėdijų 
variantas, galimas susipriešinimas tarp 
miškų urėdijų darbuotojų.

Faustas Bakys sakė, kad daug prara-
sime, atėmę iniciatyvą iš apačios. negali-
ma dalinti žmonių į dirbančius miške ir 
ne miške. Juk centre dirbantys žmonės ne 
kokie nors parazituojantys elementai. 

Antano Juodvalkio nuomone, bet 
koks griovimas nieko gero neduoda. Jei 
miškų urėdai dirba blogai, juos reikia at-
leisti. I variantas būtų nedidelis žingsnis 
vienos įmonės link. 

Algis Gaižutis sakė, kad kalbant apie 
valstybinių miškų valdymo pertvarkymą, 
nereikia atsieti privačių miškų. Jis primi-
nė, kad nuo pat asociacijos įkūrimo buvo 
siūloma steigti profesionalių miškinin-
kų prižiūrimas girininkijas privatiems 
miškams. nors dabar reikia ieškoti būdų 
formuoti girininkijų tinklą privačių miš-
kų priežiūrai. A. gaižutis siūlė nedaryti 
reformų girininkijų sąskaita, nes ateityje 
gali pritrūkti profesionalių miškininkų. 
paklaustas apie būsimą valstybinių miš-
kų valdymo reformą, LMSA pirmininkas 
sakė, kad ekonominė logika veda prie 
vienos įmonės su savarankiškai dirban-
čiais padaliniais dabartinių miškų urė-
dijų vietose, neskaidant jų ir neardant 
infrastruktūros.

Rytis Kuliešis pranešė, kad miškų 
urėdijos per šių metų pirmą ketvirtį par-
davė tiek pat medienos, kaip ir pernai, ta-
čiau privačiuose miškuose kirtimai krito 
net perpus. Latvijoje bandymas pardavi-
nėti medieną dideliais kiekiais sužlugo – 
koncernai tokio kiekio neišpirko. Tačiau 
mūsų miškų urėdijos, prekiaudamos 
regionuose, sugeba pakankamai gerai 
medieną parduoti. Vienos įmonės kūri-
mas – tai jau dešimtas žingsnis, nežengus 
pirmojo, todėl pati realiausia pirmoji al-
ternatyva. beje, su miškų urėdijų specia-
listų pagalba smulkieji miško savininkai, 
valdantys 2-3 ha miško, galėtų sėkmingai 
integruotis į miškų ūkį. 

„Kodėl neatliktas joks analitinis tyri-
mas, kuriame būtų pateikti realūs skai-
čiai, kad reforma bus efektyvi ir duos 
ekonominę naudą šalies ūkiui?“ – klausė 
Andrius Zimnickas. Asociacijos vardu 
jis pasisakė prieš kardinalią pertvarką.

Algirdas Rauka pabrėžė, kad ekono-
minė krizė nėra pagrindas vertinti miškų 
ūkio sistemos darbą. Jei miškų urėdijoje 
dirbama blogai, reikia problemą taisyti, 
bet netrukdyti žmonėms ramiai, be stre-
so dirbti. 

Raimondo Juzikio nuomone, giri-
ninkijose negalima mažinti žmonių. Tarp 
kaimo bendruomenės gyventojų bei miš-
ko savininkų girininkai – didžiausią pasi-

tikėjimą įgiję miškininkai. esame visada 
pasiruošę padėti, konsultuoti. girininkų 
bendrija mano, kad pirmoji alternatyva 
šiuo metu – pati priimtiniausia. 

Benjaminas Sakalauskas patikslino, 
kad Lenkijoje valstybinių miškų valdy-
mas nevykdomas vienos įmonės. Lenki-
jos valstybiniams miškams yra sukurtas 
atskiras įstatymas, kuriame aiškiai nu-
rodytos generalinės direkcijos teisės ir 
pareigos. Valstybės įmonių ir biudžeto 
lėšų naudojimo derinimas neprieštarauja 
įstatymams. Lietuvoje panašiu principu 
dirba Kelių direkcija, kuri yra ir Kelių 
tarnybos antstatas. Jei Lenkijos pavyz-
džiu buvo pradėta kurti valstybinė miškų 
ūkio sistema, tai ją reikia tęsti. dabarti-
nėje situacijoje priimtiniausias ir mažiau-
siai neigiamų socialinių pasekmių sukel-
siantis variantas yra I alternatyva, kurios 
įgyvendinimui tektų nežymiai koreguoti 
valstybės įmonių įstatymą. Kalbėjusysis 
pritarė miškų urėdų atestavimui.

Atsižvelgdamas į pasisakiusiųjų nuo-
mones bei apibendrindamas siūlymus, 
Aplinkos apsaugos komiteto pirminin-
kas Jonas Šimėnas sakė, kad, jei nėra 
racionalaus, pasverto valstybinių miškų 
valdymo pertvarkymo sprendimo, šios 
struktūros reformuoti kol kas nereikė-
tų. Reikia paruošti neskausmingą miškų 
sektoriui reformą – ji turi būti naudinga 
valstybei, miškams, juose dirbantiems 
žmonėms. J. Šimėnas pasiūlė aplinkos 
ministrui palaipsniui realizuoti I vari-
antą (gal net neprijungiant ir tų sunkiai 
besiverčiančių keturių miškų urėdijų), o 
generalinio miškų urėdo prašė kontro-
liuoti, kad nebūtų mažinamas girininkijų 
skaičius. Jei būtų vykdomas pasiūlymas 
dėl girininkijose dirbančių specialistų 
papildomos pagalbos privačiam sekto-
riui, neabejotinai tektų didinti girininkijų 
darbų apimtis. Taip pat į Miškų įstatymą 
būtina įtraukti nuostatą dėl miškų urėdų 
atestavimo.

LR Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto posėdžio nutarime siūloma Vy
riausybei: 

1) nedarant radikalių pertvarkymų 
ir nekeičiant dabar esančių miškų urėdi-
jų teisinio statuso bei valstybinių miškų 
valdymo sistemos, Miškų įstatyme, Vals-
tybės ir savivaldybių įmonių įstatyme ir 
kituose teisės aktuose įteisinti nuostatas, 
įgalinančias dalį miškų urėdijų pajamų (3 
proc.) ir dalį funkcijų, susijusių su medie-
nos prekybos organizavimu, vidaus audi-
tu ir žmogiškųjų išteklių valdymu, per-
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duoti generalinei miškų urėdijai; 2) įver-
tinti keturių mažiausiai efektyvių miškų 
urėdijų sujungimo su greta esančiomis 
efektyviau veikiančiomis miškų urėdi-
jomis tikslingumą, nes kyla abejonių, ar 
prijungus mažiau efektyvias urėdijas prie 
greta esančių ir efektyviau veikiančių 
urėdijų, būtų pasiektas geidžiamas eko-
nominis efektas; 3) įteisinti nuostatą, kad 
kas 5-erius metus būtų vykdomos miškų 
urėdų atestacijos, atsižvelgiant į audito 
išvadas, bei teisės aktais nustatyti vertini-
mo kriterijus; 4) išsaugoti dabar veikian-
čias girininkijas, kaip svarbiausias miškų 
tvarkymo ir priežiūros grandis, kurios 
ateityje vykdytų funkcijas ne tik valsty-

biniuose, bet ir privačiuose miškuose; 
5) įteisinti nuostatas, kurios išplėstų miš-
kų urėdijų funkcijas dėl kompleksinio 
miškų naudojimo, nepriklausomai nuo 
nuosavybės formų; 6) parengti miškų re-
formos modelį, užtikrinantį ekosistemos 
stabilumą ir įtvirtinantį tvarios plėtros 
principus.

***
Kalbos, diskusijos, ginčai apie valsty-

binių miškų valdymo tobulinimą nenuty-
la bemaž nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo. Tuo galima įsitikinti, pavarčius 
paskutiniųjų dešimtmečių „Mūsų girių“ 
komplektus. Žodžiai „valdymo reforma“, 

„optimizavimas“, „reorganizavimas“, „val-
dy mo modelis“, „tobulinimas” ir pan. 
mirgėjo beveik kas antro žurnalo pusla-
piuose. diskutuojama ir dabar – atvirai 
ar uždaruose susibūrimuose. 

nepriklausomai nuo to, kada bus re-
formuota miškų žinyba, svarbiausiu jos 
veiklos objektu visada išliks miškas ir 
jam tarnaujantys žmonės. Todėl jau 
šiandien norėtųsi bent kiek daugiau aiš-
kumo. nutylėjimas ir nežinia nepadarys 
miškininkų vieningais, tik įneš daugiau 
nepasitikėjimo, įtampos ir nusivylimo. 
o to, ypač dabar, mažiausiai reikia.

RimoNdas Vasiliauskas

I  ALTeRnATyVA. 
Dalies miškų urėdijų funkcijų centralizavimas 
Generalinėje mišku urėdijoje.
nedarant labai radikalių pertvarkymų ir nekeičiant dabar 
esančių miškų urėdijų teisinio statuso ir skaičiaus, Miš-
kų įstatyme, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme 
ir kituose teisės aktuose būtų įteisintos nuostatos, įgali-
nančios dalį miškų urėdijų pajamų (3 proc.) ir funkcijų, 
susijusių su medienos prekybos organizavimu, vidaus au-
ditu, buhalterine apskaita ir žmogiškųjų išteklių valdymu 
centralizuoti generalinėje miškų urėdijoje. Toks modelis 
sudarytų galimybes aplyginti miškininkavimo sąlygų ir 
pajamingumo skirtumus bei finansuoti specifines ar dau-
gumai miškų urėdijų nebūdingas funkcijas (pvz., mokslo-
mokymo reikmės, miškų urėdijų vieningos informacinės 
sistemos plėtra, selekcinės sėklininkystės objektų įrengi-
mas ir pan.). Administracinių valdymo kaštų sumažini-
mas centralizuojant buhalterinę apskaitą, vidaus audito ir 
kitas „aptarnavimo“ funkcijas generalinėje miškų urėdi-
joje leistų miškų urėdijose išlaikyti didesnį tiesiogiai miš-
kuose dirbančių specialistų skaičių, mažinant jų skaičių 
administracijose. Atsirastų geresnės galimybės optimi-
zuoti darbuotojų funkcijas ir taikyti šiuolaikinius efek-
tyvius vadybos metodus. Toks modelis, be kita ko, leistų 
geriau įgyvendinti vienodą žmogiškųjų išteklių valdymo 
ir atlyginimų sistemą visose miškų urėdijose bei vienin-
gą investicijų politiką. dalies prekybos apvaliąja mediena 
centralizavimas atitiktų stambiųjų medienos pramonės 
įmonių poreikius ir eliminuotų nereikalingus kaltinimus 
dėl nepatogumų, kai reikia dalyvauti 42 medienos pirki-
mo konkursuose.

II ALTeRnATyVA.  
9 stambių savarankiškai veikiančių miškų urėdijų 
suformavimas.
pasirinkus šį valstybinių miškų valdymo pertvarkymo ke-
lią, 42 valstybės įmonės miškų urėdijos būtų reorganizuotos 

į 9 regioninius centrus – valstybės įmones miškų urėdijas su 
padaliniais, įkurtais buvusių miškų urėdijų vietoje. Su-
formuotų naujų 9 miškų urėdijų administracijose būtų 
priimami strateginiai sprendimai, vykdoma medienos 
prekyba, tvarkoma buhalterija bei vykdomos kitos įmonės 
veiklai užtikrinti būtinos funkcijos. Regioniniai padaliniai 
vykdytų miškų atkūrimą ir įveisimą, miškų priežiūrą, orga-
nizuotų medienos ruošą bei parduotų medieną smulkiems 
ir vidutiniams pirkėjams.

III ALTeRnATyVA. 
Mažiau efektyviai veikiančių valstybės įmonių miškų urėdijų 
sujungimas su greta esančiomis efektyviomis valstybės 
įmonėmis miškų urėdijomis.
Iš esmės nebūtų keičiama valstybinių miškų valdymo sis-
tema. Miškų urėdijos, kurių veiklos efektyvumas yra labai 
žemas ir jos ateityje gali tapti nemokios, būtų sujungiamos 
su greta esančiomis efektyviau veikiančiomis miškų urėdijo-
mis. nė viena eS šalis nebuvo pasirinkusi tokios alternatyvos 
pertvarkant valstybinių miškų valdymą.

 IV ALTeRnATyVA. 

Vienos valstybės įmonės sukūrimas. 
Šiuo metu veikiančios 42 valstybės įmonės miškų urė-
dijos būtų reorganizuotos į vieną valstybės įmonę su 
padaliniais, įkurtais vietoje buvusių miškų urėdijų. Mi-
nėtos valstybės įmonės administracijose būtų priimami 
strateginiai sprendimai, vykdoma medienos prekyba 
(pasirašomos sutartys su stambais medienos pirkėjais), 
tvarkoma buhalterija bei vykdomos kitos įmonės veiklai 
užtikrinti būtinos funkcijos. Regioniniai padaliniai at-
kurtų, veistų ir prižiūrėtų miškus, organizuotų medienos 
ruošą bei parduotų medieną smulkiems ir vidutiniams 
pirkėjams. 

Toks valstybinių miškų valdymo modelis šiuo metu funk-
cionuoja daugelyje eS šalių.

siūlomos valstybinių miškų valdymo tobulinimo alternatyvos
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Miško gaisrų prevencijai –

po Velykų staigiai atšilus orams, generalinės 
miškų urėdijos duomenimis, iki balandžio 
28 d. užregistruoti 183 miško gaisrai (iš jų 
93 privačiuose miškuose) ir per 600 miškų 
urėdijų priešgaisrinių komandų išvykimų 
į susidariusius gaisro židinius. Miško gais-
rai nuniokojo 105,5 ha šalies miškų (iš jų 
74,2 ha privačių). pernai tuo pačiu laikotar-
piu šalyje užregistruotas 31 miško gaisras, 
išdegė 5,9 ha miško. 

Įvertinti susidariusią situaciją ir at-
kreipti visuomenės dėmesį į priešgaisrinę 
miškų apsaugą balandžio 29 d. generalinė 
miškų urėdija su priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentu bnS spaudos 
centre surengė konferenciją. Joje dalyvavęs 
generalinis miškų urėdas b. Sakalauskas, 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento direktorius vidaus tarnybos gene-
rolas R. baniulis, jo pavaduotojas vidaus 
tarnybos pulkininkas leitenantas V. Kur-
kulis, Jurbarko ir Varėnos miškų urėdai F. 
bakys ir p. Celevičius pristatė žurnalistams 
priešgaisrinę situaciją Lietuvos miškuose, 
apžvelgė, kaip vykdoma priešgaisrinė pre-
vencija ir miško gaisrų gesinimas. 

Kasmet priešgaisrinei miškų apsaugai 
miškų urėdijos skiria apie 5 mln. Lt. Žur-
nalistai domėjosi, kodėl privatūs miškai 
gesinami tik miškų urėdijų ir priešgais-
rinių tarnybų lėšomis, klausė, ar privačių 
miškų savininkams nežadama įvesti už 
tai mokesčio.

„balandžio paskutiniąją savaitę dir-
bome padidinto pavojingumo sąlygomis, 
nuolat budėjo pareigūnai, pasiruošę vykti 

į gaisravietes. Teko gesinti 200-300 gaisrų 
per parą, iš kurių daugumą sudarė gais-
rai atvirose teritorijose“, – konferencijoje 
sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktorius R. baniulis. 
Vien per balandžio mėnesį ugniagesiai, 
kovodami su gaisrais miškuose ir pievo-
se, išnaudojo 60 proc. lėšų kurui, skirtų 
antrajam šių metų ketvirčiui.

Miško gaisrų grėsmė neleido nė kiek 
atsipalaiduoti gegužės 4 d. minintiems 
profesinę ugniagesių (šv. Florijono) die-
ną pAgd darbuotojams. Šiemet rasti trys 
žuvę žmonės, atvirose teritorijose deginę 
žolę, sudegė dešimtys pastatų.

MIŠKO GAISRų KILIMO 
PRIEŽASTyS
Konferencijoje pažymėta, kad dauguma 
pavasarinių miško gaisrų kyla nuo degi-
namos sausos žolės. Tyčinis pievų degi-
nimas išlieka rimta mūsų šalies visuome-
nės ekologine problema. 

nepaisydami kasmet griežtinamų 
administracinių baudų, kaimo žmonės 
vis dar imasi degtukų, klaidingai ma-
nydami, kad išdegintuose plotuose žolė 
augs greičiau. Žemės savininkams, nau-
dotojams ir valdytojams pastebėjus val-
doje žolės, ražienų ar nesugrėbtų šiaudų 
gaisrą ir nesiėmus priešgaisrinės apsau-
gos priemonių, gali būti skiriama nuo 50 
Lt iki 300 Lt bauda. Už tyčinį žolės degi
nimą – 500 Lt bauda. Visi žolės degini-
mo atvejai aplinkosaugininkų fiksuojami 
apžiūros aktais, kuriuose nurodomas iš-

degusios žemės plotas ir jo savininkas. Šie 
duomenys pateikiami nacionalinei mokė-
jimų agentūrai, kuri pažeidėjams neteiks 
eS paramos už gerą ūkininkavimo prakti-
ką bei šiemet nemokės tiesioginių išmokų 
už deklaruotas žemės ūkio naudmenas. 

Aplinkos ministras g. Kazlauskas ir 
žemės ūkio ministras K. Starkevičius krei-
pėsi į gyventojus nedeginti pernykštės žo-
lės ir nesitaikstyti su šiuo žalingu įpročiu. 

Sausrų metu iškylautojų neatsargus 
elgesys su ugnimi miškuose, paežerėse, 
prie kitų vandens telkinių tampa miški-
ninkams skaudžia nelaime, galima sakyti, 
tyčia daroma žala. Įtariama, kad dėl tokio 
iškylavimo balandžio 26 d., sekmadienį, 
per pietus užsiliepsnojo prie Jurbarko 
buvusių karjerų pašvenčio girininkijoje 
esantis Kalnėnų miškas, pamėgta jurbar-
kiečių poilsio vieta. Jo gesinti atskubėję 
Jurbarko miškų urėdijos miškininkai 
pamatė, kad dega visas miško kvarta-
las ir vieni ugnies lavinos nesustabdys. 
pūtė stiprus pietų krypties vėjas. plin-
tančios liepsnos grasė miesto kapinėms 
bei sodybai, pakele ugnis galėjo slinkti 
miesto link. Į pagalbą teko kviestis Šakių, 
Tauragės miškų urėdijų priešgaisrines 
komandas ir valstybinius gaisrininkus, 
talkininkus iš UAb „Jurbarko vandenys“, 
„Tauragės regiono keliai“, miesto gyven-
tojus. gesinimo darbai vyko net 3 paras. 
Antrąją dieną į gaisravietę atvyko ir 140 
karių iš LdK Kęstučio pėstininkų bata-
liono, kurie apkasinėjo rūkstančius me-
džių kelmus, kad vėl neįsipliekstų ugnis. 

visų dėmesys

Sudegęs jaunuolynas Kalnėnų miške (Jurbarko m. u.)Kazlų Rūdos girioje
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gaisras suniokojo 36,2 ha privataus miš-
ko (jaunuolynus teks iškirsti plynai ir 
atsodinti), miesto gyventojai neteko pa-
mėgtų pasivaikščiojimo vietų, derlingų 
mėlynynų ir grybynų. 

Tą pačią dieną liepsnos įsiplieskė ir 
dzūkijos np, Marcinkonių girininkijo-
je – degė apie 12 ha valstybinio ir pri-
vataus miško bei Trakų miškų urėdijos 
Ropėjų girininkijos teritorijoje – išdegė 
5,4 ha privataus miško. balandžio 28 d. 
pakruojo miškų urėdijos gedžiūnų giri-
ninkijoje prarasta 12 ha privataus miško, 
o balandžio 29 d. zarasų miškų urėdijos 
Salako girininkijoje – net 34 ha valstybi-
nio miško.  

balandžio mėnesį vien Šalčininkų 
miškų urėdijoje kilo 17 miško gaisrų 
10,6 ha plote (valstybiniuose miškuose 
kilo 12, privačiuose – 5 gaisrai). daugu-
ma miško gaisrų čia kilo dėl neatsargaus 
lankytojų elgesio su ugnimi. Šalčininkų 
miškų urėdijai gaisrai padarė nuostolių 
beveik už 125 000 Lt. 

degių miškų turinčios Šalčininkų ir 
kitos miškų urėdijos organizavo reidus, 
kurių metu buvo kontroliuojama, kaip 
miško lankytojai laikosi priešgaisrinių 
taisyklių, ar nedeginama pernykštė žolė. 
Šalčininkų miškų urėdijos priešgaisrinės 
komandos 4 kartus buvo išvykusios ge-
sinti degančių pievų. 

nemenčinės miškų urėdijoje į ne-
menčinės girininkijos mišką buvo tyčia 
kažkieno atgabentas ir balandžio 19 d. 
vakare padegtas automobilis „VW golf “. 
nuo degančio automobilio užsidegė miš-
ko paklotė ir per naktį išdegė 1,5 ha miš-
ko. Laimei, ryte gaisras buvo pastebėtas 
ir operatyviai likviduotas. 

Miškininkai ir gaisrininkai su neri-
mu laukė ir gegužės pradžioje buvusių 
šventinių dienų, kai meteorologai pro-
gnozavo sausas ir šiltas dienas. Miškų 
urėdijų veik los teritorijose esantys miš-
kai, priskirti I-am gaisrų rizikos laips-
niui, sudarė apie 38 proc., II-am – apie 
22 proc., III-am – apie 40 proc. Siekdami 
sumažinti miško gaisrų grėsmę, valsty-
biniai miškininkai kreipėsi į rajonų sa-
vivaldybių administracijas, kad įstatymų 
nustatyta tvarka laikinai apribotų fizinių 
asmenų lankymąsi miškuose, o patys per 
ilgąjį savaitgalį sustiprino priešgaisrinį 
budėjimą urėdijose ir girininkijose. Taip 
pat kreiptasi į visuomenę, kad išvykose 
į miškus nekūrentų laužų, nemėtytų ant 
žemės neužgesintų nuorūkų, o pastebė-
jus degantį mišką ar pievą praneštų apie 
tai pagalbos telefonu 112. 

Kai gegužės 3-ąją, sekmadienį, šventė-
me Motinos dieną, kazlųrūdiečiai miški-
ninkai gavo žinią apie miško gaisrą Jūrės 
girininkijoje. Kazlų Rūdos gyventojas J. 
Makarevičius, atvykęs į savo sodybą Jūrės 
kaime, pastebėjo miške dūmus. Atsiliep-
damas į miškininkų prašymą, jis nedels-
damas apie tai informavo Jūrės girininki-
jos girininką J. neverauską. Į gaisravietę 
tuoj pat buvo išsiųsti du miškų urėdijos 
priešgaisriniai automobiliai su komando-
mis. Viršūniniu gaisru degė 15-os metų 
eglės jaunuolynas, vėjo genama ugnis 
plito. gesintojams teko skubiai kviesti 
pagalbą iš Marijampolės. gaisro gesinti 
subėgo Jūrės, Kazliškių kaimų gyventojai. 
Išdegė 1,38 ha jaunuolyno. Kazlųrūdiečio 
J. Makarevičiaus pilietiškumas, sutelktos 
miškininkų, gaisrininkų ir gyventojų pa-
stangos padėjo greit numalšinti medžių 
viršūnėmis šuoliuojančią ugnį, grėsusią 
persimesti į kaimo sodybas. 

PRIEŠGAISRINėS MIŠKų APSAuGOS 
SISTEMOS TOBuLINIMAS
Miškų urėdijose yra per 120 priešgaisrinio 
stebėjimo bokštų, iš kurių apžvelgiami visi 
miškai. Siekiant tobulinti miško gaisrų ste-
bėjimo priemonių sistemą, 2008 m. gene-
ralinė miškų urėdija organizavo Vieningos 
automatinės miškų gaisrų stebėjimo siste-
mos Lietuvoje modelio sukūrimo studijos 
parengimą. Sudaryta komisija pripažino, 
kad šiuo metu Lietuvoje tikslinga taikyti 
antžemines automatines miško gaisrų ste-
bėjimo sistemas, kurių pagrindą sudaro 
CCd vaizdo kameros, jautrios matomam 
šviesos spektrui dienos metu ir jautrios IR 
šviesai nakties metu. Šios sistemos užti-
krintų tikslų pirminio miško gaisro židinio 
vietos nustatymą ir operatyvų miško gaisro 
gesinimo organizavimo parinkimą. 

Miškų urėdijos, kurių veiklos terito-
rijose esantys miškai priskirti I-am ir II-
am gaisrų rizikos laipsniui, turi galimybę 
gauti eS paramą Antžeminėms automati-
nėms miško gaisrų stebėjimo sistemoms 
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MIŠKO GAISRAI LIETuVOJE 2001–2009 M.

įsigyti ir įdiegti pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2007-2013 m. programos priemonę 
„Miškininkystės potencialo atkūrimas ir 
prevencinių priemonių įdiegimas“. pa-
raiškas 2008 m. nacionalinei mokėjimų 
agentūrai pateikė druskininkų, Ignalinos, 
Kretingos, Ukmergės, Trakų, Varėnos 
miškų urėdijos bei Kuršių nerijos np di-
rekcija. 2009 m. tokias paraiškas teiks ir 
kitos miškų urėdijos. generalinio miškų 
urėdo įsakymu sudarytai komisijai pa-
vesta nagrinėti visus klausimus, susijusius 
su antžeminių automatinių miško gaisrų 
stebėjimo sistemų įsigijimu ir įrengimu 
miškų urėdijose bei Kuršių nerijos np, 
siekiant gauti eS finansinę paramą.   

Į generalinę miškų urėdiją dėl bend-
rų veiksmų koordinavimo ir priemonių 
miško gaisrų prevencijai sustiprinti krei-
pėsi privačių miškų savininkų asociacija.  

PRIVAČIų MIŠKų SAVININKAI GALI 
TIKėTIS PARAMOS
Atkurdami gaisrų pažeistus miško plotus, 
privačių miškų savininkai gali kreiptis į 
nacionalinę mokėjimo agentūrą dėl eS 
paramos pagal priemonę „Miškininkys-
tės potencialo atkūrimas ir prevencinių 
priemonių įdiegimas”. Šios priemonės 
tikslas – padėti miškų savininkams at-
kurti stichinių nelaimių ir gaisrų pažeis-
tus miškus. prieš kreipiantis paramos, 
visiems miško savininkams reikia užre-
gistruoti tų miškų urėdijų girininkijų, 
kurių teritorijoje yra privati miško valda, 
vedamuose abiotinių veiksnių padarytų 
pažeidimų miškui registracijos žurnale. 
būtina turėti miško planą ir nuosavybės 
dokumentus (registro pažymėjimą).

gegužės pirmoje pusėje atvėsus orams 
ir palijus, miškininkai galėjo kiek atsikvėp-
ti – sumažėjo miškų gaisringumas. bet iki 
gegužės 27 d. šalies miškuose šiemet užre-
gistruoti 403 gaisrai 240,4 ha plote, iš jų 203 
gaisrai kilo privačiuose miškuose (136 ha).

VaCloVas TRePĖNaiTis

Gaisrų skaičius, vnt. Bendras gaisraviečių plotas, ha Vidutinis vienos gaisravietės plotas, ha
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pavasarį Lietuvoje vėl buvo atgijusios „tra-
dicijos“ deginti pernykštę žolę. Sausi orai 
išdžiovino ne tik laukus, bet ir miškų pa-
klotę. pievose kylantys gaisrai tapo rimta 
grėsme ir miškams. Juolab, šiltėjant Že-
mės klimatui, gaisrų pavojus kyla ir vėlų 
rudenį. Tad žmonių švietimas, poilsiau-
tojų srautų valdymas, operatyvus reaga-
vimas bei tradicinės miškininkų taikomos 
prevencinės priešgaisrinės priemonės gali 
užkirsti kelią miško gaisrams. 

priešgaisrinių priemonių sistemoje 
viena iš itin svarbių priemonių – prieš-
gaisrinės juostos. Miškuose dažniausiai 
įrengiamos mineralizuotos (2–4 m plo-
čio) priešgaisrinės juostos, kuriose degios 
medžiagos pašalinamos iki mineralinio 
dirvožemio sluoksnio. Šias juostas gali 
atstoti miško keliai be degiųjų medžiagų. 

Juostoms įrengti ar atnaujinti miš-
kininkai dažniausiai naudoja diskines 
akėčias. Tarp šalies miškininkų gerai 
užsirekomendavo žinomos prancūzų 
bendrovės „gregoire–besson“ diskinės 
akėčios „Timberdisc“, kurias Lietuvos 
rinkai tiekia ir yra oficiali atstovė UAb 
„Rovaltra“. Šios firmos diskinės akėčios 
jau keletą metų sėkmingai dirba dauge-
lyje miškų urėdijų. 

– „gregoire–besson“ diskines akė-
čias kol kas naudojame tik mineralizuotų 
juostų atnaujinimui. Jos puikiai sumaišo 
viršutinį augalinį sluoksnį su dirvože-
miu, – sakė Kupiškio miškų urėdijos urė-
do pavaduotojas Tomas pūkas. – Kadangi 
mineralizuotoje juostoje kartais pasitaiko 
nedidelių akmenų, rąstigalių, rinkomės 
diskines akėčias su hidrauline apsaugos 

Patikimas mechanizmas 
mineralizuotoms juostoms

sistema, kurios dėka diskai, susidūrę su 
nepageidaujama kliūtimi, automatiškai 
pasikelia. Šias akėčias naudosime dirvai 
ruošti kirtavietėse. esame patenkinti fir-
mos „Rovaltra“ garantiniu ir pogaranti-
niu aptarnavimu. Šioje įmonėje įsigijome 
ir „Valtra“ traktorių bei griovių šlaitų ir 
pakelių šienapjovę „Maschio Giraffa“. 

Kaip informavo nemenčinės miškų 
urėdijos miškų urėdo pavaduotoja danu-
ta Kazakevičienė, urėdijos gaisrų kontro-
liuojamoje teritorijoje šiemet užfiksuoti 
33 gaisrai (išdegė apie 13 ha privačių ir 4 
ha valstybinių miškų). gaisrų gesinimui 
įmonė turi 3 mašinas ir mobilią prieka-
bą. nemenčinės miškų urėdija yra pa-
didintos rizikos zonoje – jos teritorijoje 
miškų apsuptyje įsikūrusios kelios sodų 
bendrijos, gyvenamųjų namų masyvai, 
o prie ežerų ir miškuose nuolat lankosi 
gausūs poilsiautojai, todėl urėdijos miš-
kininkai ypač didelį dėmesį skiria gaisrų 
prevencijai.

– priešgaisrines mineralizuotas juos-
tas atnaujiname kiekvieną rudenį ir pa-
vasarį; reikalui esant – ir vasarą, – sakė 
d. Kazakevičienė. – Jų efektyvumu įsiti-
kinome šį pavasarį, kai dėl gerai paruoštų 
mineralizuotų juostų viename privačia-
me miške naktį kilęs gaisras nepersimetė 
į miškų urėdijos jaunuolyną.

nemenčinės miškų urėdija minerali-
zuotas juostas atnaujina taip pat „gregoi-
re–besson Timberdisc“ diskinėmis akė-
čiomis. Anot d. Kazakevičienės, pernai 
šiomis akėčiomis atnaujinta 1278 km mi-
neralizuotų juostų, šiemet planuojama – 
apie tūkstantį. Tačiau esant būtinybei bus 

akėjama tiek, kiek reikės – šiame darbų 
bare miškų urėdija lėšų skiria tiek, kiek 
reikia. „gregoire–besson Timberdisc“ 
akėčių patikimumą gyrė ir nemenčinės 
miškų urėdijos miško išvežimo mechani-
kas Stanislav Maciulevič, gerai atsiliepęs 
ir apie traktorių „Valtra T120C“ bei jo 
aptarnavimo lygį.

Apie nepriekaištingą traktoriaus „Valt-
ra“ ir diskinių akėčių „gregoire–besson 
Timberdisc“ darbą kalbėjo Šalčininkų 
miškų urėdijos miškų urėdo pavaduoto-
jas Ramūnas Lukoševičius. 

„gregoire–besson Timberdisc“ diski-
nės akėčios skirtos miškams. be minerali-
zuotų juostų paruošimo ir atnaujinimo, jos 
tinka dirvai ruošti po kirtimų bei medely-
nuose. Sumontuotas ant 150x150x10 mm 
važiuoklės šis įrenginys yra tvirtos kons-
trukcijos, todėl giliai įsiskverbia į gruntą. 
Akėčių patikimumą užtikrina hidraulinė 
arba mechaninė apsaugos sistema, kuri, 
atsiradus kliūčiai, garantuoja diskų pakė-
limą iki 750 mm. „Timberdisc“ gali būti 
komplektuojamas krumplėtais (skersmuo 
660, 710 arba 760 mm) arba kuliamaisiais 
(skersmuo – 810 mm) diskais, todėl įren-
ginys gali dirbti sudėtingomis sąlygomis. 
Šios diskinės akėčios gaminamos su 8 arba 
9 elementais nuo 2 iki 2,55 m pločio.  

Šias akėčias jau įsigijo Kretingos, Kė-
dainių, Kazlų Rūdos, Radviliškio ir kitų 
miškų urėdijų bei Kuršių nerijos nacio-
nalinio parko miškininkai.

RimoNdas Vasiliauskas
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Nemenčinės miškų urėdo pavaduotoja D. Kazakevičienė ir Magūnų 
girininko pavaduotojas V. Gruzdys įvertina mineralizuotos juostos kokybę
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Kokybiškų, standartinių sodmenų iš-
auginimas reikalauja daug darbo są-
naudų ir piniginių išlaidų. pastebėta, 
kad medelynuose šalia miško pakraš-
čių ir apsauginių juostų išauga nekoky-
biški sodmenys, tačiau nėra duomenų, 
kurie leistų visapusiškai įvertinti miš-
ko pakraščių ir medelynų apsauginių 
juostų įtaką sodmenų kokybei. Taura-
gės miškų urėdijai užsakius, buvo tirta 
medelynus supančių miško pakraščių 
ir apsauginių juostų įtaka sodmenims. 
Tyrimai atlikti panevėžio, Tauragės, 
Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių ir Val-
kininkų miškų urėdijų medelynuose. 

pagal išauginamų sodmenų kiekį 
didžiausią dalį šiuose medelynuo-
se sudaro eglės sodinukai. Kėdainių 
miškų urėdijos medelynas daugiau 
specializuojasi auginti ąžuolo, Valki-
ninkų – pušies sodmenis. Urėdijų me-
delynuose auginamų sodmenų rūšinė 
sudėtis lėmė tiriamų objektų pasirin-
kimą. buvo tiriamas ąžuolo, beržo, 
drebulės, tuopos, liepos, klevo, eglės, 
zyboldo obels, vakarinės tujos ir įvai-
rios rūšinės sudėties krūmų, augančių 
apsauginėse juostose, poveikis šalia 
augintiems sodmenims. Analizuota 
sodmenų būklė 4-5 lysvėse nuo apsau-
ginės juostos krašto, nustatyti sodinu-
kų biometriniai parametrai: aukštis, 
skersmuo šaknies kaklelyje, šaknų ir 
antžeminės dalies masė, sodinukų fi-
ziologinė būklė, standartinių sodme-
nų išeiga.

Išanalizavus gautus rezultatus pa-
daryta išvada, kad geriausios rūšys ap-
sauginėms juostoms veisti yra zyboldo 
obelis, tujos, įvairios sudėties krūmai. Iš 
medžių tiktų pušis, iš dalies – ir eglė.

nereikėtų formuoti ąžuolo, drebu-
lės, tuopos apsauginių juostų, nes dėl 
jų įtakos sumažėja sodmenų biomet-
riniai parametrai, prastėja sodinukų 
fiziologinė būklė, didėja standarto 
reikalavimų nesiekiančių sodmenų 
kiekis. Straipsnyje pateiktos sodme-
nų, išaugintų prie skirtingos rūšinės 
sudėties apsauginių juostų, charakte-
ristikos.

Iš ko formuoti miško medelynų 
apsaugines juostas?

EGLėS SODINuKAMS
Tirti keturmečiai (2+2) eglės sodinu-
kai, kurių standartą atitinkantis aukš-
tis turi būti ne žemesnis kaip 25 cm, 
skersmuo šaknies kaklelyje – 5 mm. 
nustatyta, kad stipriausią neigiamą 
poveikį eglės sodinukų skersmeniui 
šaknies kaklelyje darė ąžuolas, beržas 
ir eglė. Šalia iš šių medžių rūšių suda-
rytų apsauginių juostų eglės sodinu-
kai standartinę 5 mm apimtį šaknies 
kakle lyje įgijo tik už 6 m nuo apsaugi-
nės juostos krašto. 

Kiek geresni eglės sodinukai augo 
greta drebulės ir liepos. Jų neigiamas 
poveikis sodinukų skersmeniui baigė-
si už 3,5-5,5 m nuo apsauginės juostos 
krašto. nežymią neigiamą įtaką šiam 
rodikliui darė pušys, nes jau už 2 m 
nuo apsauginės juostos krašto eglės 
sodinukų skersmuo atitiko standarto 
reikalavimus. gerai augo sodinukai ša-
lia zyboldo obels ir įvairių krūmų: jų 
skersmuo net prie apsauginės juostos 
krašto atitiko standartą. 

eglės sodinukų aukščiui, kaip ir 
skersmeniui, didžiausią neigiamą po-
veikį darė lapuočiai. Sodinukai šalia 
drebulės standartinį 25 cm aukštį pa-
siekė už 10 m nuo apsauginės juostos 
krašto. Kitų lapuočių – ąžuolo, beržo 
ir liepos – neigiamas poveikis eglės 
sodinukų aukščiui išnyko už 5,5-6 m, 
pušies ir eglės – už 4,3-5 m nuo ap-
sauginės juostos krašto. Tačiau ge-
riausius aukščio rodiklius eglės sodi-
nukai pasiekė, augdami šalia krūmų, 
zyboldo obels. 

eglės sodinukų šaknų bei antžemi-
nės dalies svoriui, panašiai kaip ir jų 
biometriniams parametrams, nepalan-
kiausios sąlygos susidarė šalia lapuo-
čių: drebulės, ąžuolo, beržo ir liepos. 
neigiamas poveikis sodinukų antžemi-
nės dalies svoriui ypač išryškėjo iki 6 m 
nuo apsauginių juostų krašto. Mažiau-
sią neigiamą įtaką šiems parametrams 
darė krūmai ir zyboldo obelis. 

Medelynų veikloje svarbus rodiklis 
yra išaugintų standartinių sodmenų 
kiekis. Auginant sodmenis, dėl gene-

tinio broko iki 20 proc. eglučių išauga 
nestandartinės. Vertinant eglės sod-
menis šalia krūmų ir zyboldo obels, 
4-5 sodmenų juostose nestandartinių 
eglaičių kiekis neviršijo genetinio bro-
ko apimties, o šalia pušų apsauginės 
juostos – beveik 50 proc. eglės sodme-
nų buvo nestandartiniai. daugiausiai 
(net iki 1000 proc.) pastarųjų nustatyta 
šalia drebulės, ąžuolo ir liepos apsaugi-
nių juostų.

ąŽuOLO SėJINuKAMS
Tirti dvimečiai sėjinukai, kurie turi 
būti ne žemesni kaip 25 cm, skersmuo 
šaknies kaklelyje – 5 mm. 

Miškų urėdijų medelynuose daž-
niausiai realizuojami dvejų – trejų 
metų sėjinukai. nors ąžuolo sėjinukų ir 
apsauginėse juostose augančių medžių 
sąveikos objektų pasirinkimas tyri-
mams buvo mažesnis, tačiau patikimai 
nustatyta, kad ąžuolo sėjinukų biome-
triniai parametrai taip pat priklauso 
nuo apsauginių juostų rūšinės sudė-
ties. Stipriausią neigiamą įtaką jiems 
daro tuopos, ąžuolai ir beržai. net iki 
16,5 m nuo tuopų visi ąžuolo sėjinu-
kai rasti sunykę. Ąžuolo, kaip ir beržo, 
neigiama įtaka pasireiškė iki 10 m nuo 
apsauginės juostos krašto. geriausiai 
ąžuolo sėjinukai jautėsi šalia tujų: už 2 
m nuo apsauginės juostos krašto ąžuo-
lo sėjinukai pagal skersmenį šaknies 
kaklelyje atitiko ir viršijo standarto rei-
kalavimus. 

Ąžuolas ir beržas apsauginėse juos-
tose stabdė ąžuolo sėjinukų augimą iki 
5 m nuo apsauginės juostos krašto. ge-
riausi sėjinukai pagal aukštį išauginti 
šalia tujų. 

Ąžuolas pastebimai stabdė ir sė-
jinukų antžeminės dalies vystymąsi. 
Iki 2 m nuo apsauginės juostos krašto 
ąžuolo sėjinukų stiebelių svoris buvo 
beveik 5 kartus mažesnis, lyginant su jų 
svoriu už 10 metrų. o tujos ąžuoliukų 
stiebelių svoriui įtakos turėjo tik iki 2 
m nuo apsauginės juostos.

dėl neigiamos ąžuolo įtakos dvime-
čių sėjinukų šaknų sistemai ąžuoliukų 
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šaknų svoris mažėjo net iki 10 m nuo 
apsauginės juostos. nežymiai silpnes-
nis neigiamas poveikis ąžuolo sėjinukų 
šaknų svoriui nustatytas šalia beržo ap-
sauginės juostos.

Tujos apsauginės juostos sudarė pa-
lankiausias sąlygas antžeminės dalies ir 
šaknų sistemos vystymuisi. Ąžuoliukų 
standartinių sėjinukų sodmenų, augusių 
šalia tujų, išeiga standarto reikalavimų 
nesiekė tik genetinio broko normoje. 
Ąžuolas ir beržas apsauginėse juostose 
sodmenų kokybei turėjo nepalankios 
įtakos: net iki 10 m nuo apsauginių 
juostų krašto sodmenų lysvėse vyravo 
nestandartiniai ąžuoliukai.

PuŠIES SėJINuKAMS
Tirti 2-ejų metų pušies sėjinukai, kurie 
pagal standartą turi būti ne žemesni 
kaip 8 cm, skersmuo šaknies kakle-
lyje – ne mažiau kaip 3,5 mm. nustatė-
me, kad šalia pušų apsauginės juostos 
sąlygos pušies sėjinukams augti susida-
ro neblogos: šaknies kaklelio skersmuo 
standartinius rodiklius pasiekė už 3 m 
nuo apsauginės juostos krašto (pirmoje 
sėjinukų lysvėje). Šalia klevų apsaugi-
nės juostos 1-2 eilutėse visi pušies sėji-
nukai buvo žuvę. 

Analogiški dėsningumai pastebė-
ti vertinant pušies ir klevų apsauginių 
juostų įtaką pušies sėjinukų aukščiui. 
Šalia klevų pušies sėjinukai buvo be-
veik 3 kartus mažesni, negu augantys 
šalia pušų apsauginės juostos.

Vertinant klevo ir pušies įtaką sėji-
nukų antžeminės dalies ir šaknų svo-

riui, aiškiai matomas pranašumas, kai 
jie auginami greta pušies apsauginių 
juostų. prie klevo juostos iki 2,5 m 
sėjinukai neatitiko standarto reika-
lavimų. Tik nuo 3 m nestandartinių 
pušelių mažėjo, tačiau nestandar-
tinių sodinukų išliko vidutiniškai 
77,5 proc. Tai dar kartą parodė klevų 
apsauginėje juostoje neigiamą povei-
kį pušies sodmenims. 

Tiriant eglės, ąžuolo ir pušies sod-
menų fiziologinę būklę pastebėta, kad 
biometriniai jų parametrų pokyčiai 
susiję su fiziologine būkle. Svarbios 
medžiagų apykaitoje medžiagos – 
aminorūgšties – kiekio nukrypimai 
nuo ribinių parametrų parodė, kad 
sodmenų fiziologinės būklės poky-
čiai siekia toliau, nei biometriniais 
parametrais nubrėžtos pažeidimo 
ribos. be to, tirtų fiziologinių funk-
cijų pakitimai turi streso reakcijoms 
būdingą išraišką. galima daryti iš-
vadą, kad esant itin nepalankioms 
meteorologinėms sąlygoms sodinu-
kų kokybiniai rodikliai prastėtų už 
biomet riniais parametrais nubrėžtos 
ribos, t. y. apimtų rizikos zoną, kurią 
galima išskirti pagal pažeistas fiziolo-
gines funkcijas.

 
REKOMENDACIJOS
Apsauginėse juostose sodinti zybol-
do obelį, vakarinę tują ir krūmus: pa-
prastąjį šermukšnį, lazdyną, šaltekšnį, 
kaukazinę slyvą, uoginę obelį, varpinį 
ameliankį. Tinka pušis, iš dalies – eglė. 
Apsauginėse juostose gali likti juo-

dalksnis, nes jo šaknys yra gilesniuose 
(1,4-1,6 m) horizontuose nei sėjinukų 
ir sodinukų.

netinka ąžuolas, drebulė, beržas, 
tuopa, baltažiedė robinija, nes jų šak-
nys labai plinta į sodmenų laukus, su-
naudoja daug drėgmės, maistmedžia-
gių ir šviesos. Apsauginėms juostoms 
netinka medžiai ir krūmai su gausia la-
pija, nes sodmenų lysves rudenį gausiai 
padengiantys lapai trukdo sodmenų 
priežiūros darbus.

Rekonstruojant esamas apsaugines 
juostas, kai kuriais atvejais jas nuo sod-
menų laukų atskirti krūmais, nes pas-
tarųjų šaknys mažiau plinta ir sudaro 
natūralų barjerą medžių šaknims bei 
palankesnes šviesines sąlygas sodme-
nims. 

Šalia apsauginių juostų, miško 
pakraščių palikti technologinius ko-
ridorius tose vietose, kur maža stan-
dartinių sodmenų išeiga. Šie kori-
doriai skirti technikai pravažiuoti ir 
apsisukti, o juos kultivuojant, naiki-
namos piktžolės.

Technologinių koridorių plotis ša-
lia ąžuolo, drebulės, beržo, liepos ap-
sauginių juostų turėtų būti 8 m, pušies, 
eglės – 5 m., šalia krūmų – 2 m. 

prižiūrint apsaugines juostas, genė-
ti pakraščių medžių ar krūmų šonines 
šakas, 40-60 cm gyliu pakirsti šaknis, 
plintančias į sodmenų laukus.

eValdas suRVila 
dr. laima skuodieNĖ

Prie pat medžių apsauginės juostos auginami sodmenys žūva 
ar nepasiekia standarto reikalavimų

Eglės sodmenų, augančių šalia krūmų apsauginės juostos, 
kokybė nenukenčia 
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Su įdomumu perskaičiau pernai žurna-
le spausdintus V. Vasiliausko patarimus 
apie komposto gamybą. bet jo ruoša rei-
kalauja daug transporto, mechanizmų są-
naudų, ypač jei arti nėra durpyno ar kitų 
organinių medžiagų šaltinio. Todėl me-
delynų darbuotojams dar kartą siūlyčiau 
atsigręžti į mažai kompostams savo efek-
tyvumu nusileidžiančias žaliąsias trąšas 
(sideratus). Lietuvoje žaliąsias trąšas nu-
alintų dirvožemių pagerinimui valstie-
čiai naudojo jau nuo XIX a. vidurio ir tik 
kolūkiniais laikais jos buvo primirštos. 
Žalioji trąša – pigi ir efektyvi trąša.

Aparta augalinė masė netrukus pra-
deda pūti ir atpalaiduoja iš gilesnių dir-
vožemio sluoksnių paimtus ir pačiuose 
augaluose sukauptus maisto elementus 
– azotą, fosforą, kalį, kalcį, magnį ir kitus                                                                                                                          
makro- bei mikroelementus, iškelia juos 
į ariamąjį sluoksnį. nuo pūvančios žalio-
sios masės dirvoje padaugėja organinių 
medžiagų, humuso, pagerėja dirvožemio 
struktūra, fizinės – cheminės savybės, ab-
sorbcija, buferiškumas, drėgmės imlumas, 
lėčiau iš dirvos išplaunamos mineralinės 
trąšos, suaktyvėja mikrobiologiniai dirvo-
žemio procesai, todėl padidėja ir minerali-
nių trąšų efektyvumas. 

dauguma žaliosioms trąšoms augi-
namų augalų sukaupia daug alkaloidų ir 
fitoncidų, stabdančių augalų ligų ir ken-
kėjų plitimą. Todėl jos yra lyg savotiški 
dirvos sanitarai, tankia lapija stelbiantys 
ir naikinantys piktžoles.

Žaliąsias trąšas galima auginti visuose 
dirvožemiuose, tačiau vertingiausios jos 
yra lengvose smėlio ir priesmėlio dirvo-
se, kuriose yra daugiausiai ir miško dai-
gynų. Labai efektyvi žalioji trąša ir len-
gvo priemolio žemėse. Lengvose dirvose 
užarta žalioji masė greitai pūva, augalai 
gali gerai panaudoti maisto medžiagas. 
be to, jose paprastai būna mažiau orga-
ninių medžiagų, todėl pagerėja dirvos 
struktūra ir vandens režimas. Sunkiose ir 
šlapiose dirvose aparta žalioji masė pūva 
ir mineralizuojasi lėčiau. 

Žalioji trąša tuo efektyvesnė, kuo dau-
giau yra užariama žaliosios masės. Todėl 
auginami ankštiniai ir kiti daug žaliosios 
masės sukaupiantys augalai: lubinai, sera-
dėlės, aliejiniai ridikai, garstyčios, žieminiai 
ir vasariniai rapsai, o sunkesnėse dirvose – 

barkūnai, žieminiai rugiai, vikių – avižų 
mišiniai, pupos.

Labai svarbu užaugusią žaliąją masę 
laiku ir tinkamai aparti, kai jos būna 
daugiausia. pirmiausia susmulkinama 
sunkiomis karpytomis lėkštėmis, po to 
apariama15-20 cm gyliu. Sekliau aparta 
žalioji trąša greičiau mineralizuojasi, ta-
čiau ji turi gerai įsiterpti į dirvožemį. Ap-
artą lauką patartina suvoluoti, kad žalioji 
masė greičiau supūtų. 

LuBINAI
pakenčia ne tik rūgščią dirvožemio reak-
ciją, bet ir iki 2 m į podirvį įsiskverbian-
čiomis šaknimis paima kitiems augalams 
sunkiai pasiekiamus elementus. be to, 
gana daug turi alkaloidų. palankiais me-

tais, kai dirvoje pakanka drėgmės, išau-
gina iki 50 t/ha žaliosios masės. bendras 
azoto kiekis antžeminėje dalyje ir šakny-
se siekia 180-200 kg/ha. Užaugusių lubi-
nų masė prilygsta tokiam pat kokybiško 
mėšlo kiekiui. dažniausiai auginami 
siauralapiai (kartieji), geltonžiedžiai ir 
daugiamečiai lubinai.

Siauralapiai lubinai (dėl mėlynų žie-
dų kartais dar vadinami mėlynžiedžiais). 
Šilumai nereiklūs, šalnoms nejautrūs 
(pakenčia iki -70C trumpalaikes šalnas). 
Sėjami gegužės viduryje. Sėklos stambios 
(1000 sveria 160-180 g.), norma – 180-
220 kg/ha. Sėklos įterpiamos 3-4 cm, 
sunkesnėse dirvose – 1,5-2 cm gyliu. per 
giliai pasėtos nepajėgia iškelti sėklaskilčių 
į dirvos paviršių. nesudygsta ir neįterp-
tos sėklos. pasėlius reikia suvoluoti, nes 
dygsta ilgai (18-22 d.) ir tuo metu labai 
reikalinga drėgmė. Užaugina iki 1 m ir 
aukštesnius stiebus. Tręšiami tik fosforo 
ir kalio (40-60 kg/ha veikliosios medžia-
gos) trąšomis prieš sėją. nemėgsta pikt-
žolėtų dirvų, todėl prieš sudygimą arba 
kai lubinai būna išauginę 3-4 tikruosius 
lapelius, naudinga nuakėti lengvomis 
akėčiomis. negalima akėti dygstančių.

Geltonžiedžiai lubinai. Sėklos šiek 
tiek smulkesnės (1000 sveria 140 g), ta-
čiau sėjos norma panaši ar net didesnė – 
iki 250 kg/ha. geriau pakenčia rūgščias 
dirvas, mažiau reiklūs drėgmei, bet rei-
klesni šilumai. gerai šakojasi, prieš žy-
dėjimą aukštai nupjauti dar gali išauginti 
nemažai žaliosios masės, o nupjautą masę 
galima panaudoti komposto gamybai. 

Daugiamečiai lubinai. nebijo šal-
nų, peržiemoja net labai šaltomis žiemo-
mis. Sėklos smulkios, todėl sėjama apie 
45–50 kg/ha. galima sėti ir iš rudens. pa-
sėti išsilaiko 10 ir daugiau metų, labai tin-
ka sėklinių plantacijų ir miško želdiniams 
tręšti. 

Lubinus patartina aparti, kai jie baigia 
žydėti ir užmezga ankštis. Tokios stadi-
jos jie pakankamai gerai pūva. Lietingais 
metais galima aparti ir kiek vėliau, kai 
susiformuoja ankštys.

Vienas iš lubinų trūkumų – reikia 
daug sėklų ir jos brangios. Lubinų, rap-
sų ar aliejinių ridikų sėklų kaina pa-
naši – apie 8 Lt/kg. 1 ha rapsų sėklų rei-
kia 8-10 kg, aliejinių ridikų – 30-35 kg, 

Vienas iš pigiausių būdų nualintų dirvožemių 
derlingumui atstatyti – apartos žaliosios 
trąšos

Daugiamečiais lubinais galima tręšti miško 
medelynus, želdinius bei sėklines plantaci-
jas, nes jie geba kaupti azotą iš oro

Pigi ir efektyvi 
miško daigynų trąša
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lubinų – 150-250 kg. Todėl vien lubinų 
sėklos žaliajai trąšai kainuos apie 1500-
2000 Lt, kai aliejinių ridikų – 200-260 Lt, 
rapsų – 60-80 Lt. 

Kai kurie miško medelynai lubinų sėklų 
išsiaugina patys, dalį lauko neapardami ir 
leisdami subręsti jų sėkloms. Lubinų anks-
čių kekės būna stiebo viršūnėje, o pagrin-
dinė lapų masė – žemiau. nuimant derlių 
kombainu, nupjaunama tik viršutinė dalis, 
o likusią masę galima aparti arba kompos-
tuoti. didžioji dalis jos būna jau sausa, su-
medėjusi ir per žiemą nespėja supūti.

ALIEJINIAI RIDIKAI
pasižymi stipriomis fitosanitarinėmis sa-
vybėmis – gerai naikina augalų ligų pra-
dus dirvoje, pašaknio ligas. gana sparčiai 
auga, todėl labai gerai stelbia piktžoles. 
Vešlūs aliejinių ridikų pasėliai sugeba nu-
stelbti net varpučius. Spėja užaugti ir užau-
ginti nemažai žaliosios masės (19-24 t/ha) 
net pasėti rugpjūčio pradžioje. gerai dera 
įvairiose dirvose, pakenčia ir rūgščias. pa-
tręšimas būna efektyvus, ypač azoto trą-
šomis. nereiklūs šilumai. Juos galima sėti 
anksti, nes pradeda dygti esant 1-30C tem-
peratūrai. bet vėliau pasėti žaliosios masės 
iki rudens užaugina daugiau, nes mažiau 
formuoja sėklų. dygstantys pakenčia -4-
50C šalnas, o paaugę atlaiko net -6-80C 
šalnas. Sėklos norma – 30-35 kg/ha. Sėti 
daugiau kaip 40 kg/ha nuostolinga, nes 
aliejiniai ridikai stelbia vienas kitą. Sėklos 
įterpiamos ne giliau kaip 2 cm. dirvoje 
lengvai skaidosi, todėl anksti pasėtus lie-
pos antroje pusėje jau galima susmulkinti 
ir aparti, o rugpjūčio pabaigoje jų arime 
jau pikiuoti sodinukus.

BALTOSIOS GARSTyČIOS
Kaip ir aliejiniai ridikai, pasižymi gero-
mis fitosanitarinėmis savybėmis, yra ir 
medingos. Užaugina 20-30 t/ha žaliosios 
masės. gerai auga nerūgščiose priesmėlio 
ir priemolio dirvose, pakenčia nederlin-
gas dirvas, nes maisto medžiagas sugeba 

paimti iš gilių sluoksnių, jų šaknys prasi-
skverbia net į 2-3 m gylį. Visgi, norint už-
auginti gausų žaliosios masės derlių, jas 
būtina tręšti (90-120 kg/ha azoto ir po 60 
kg/ha fosforo ir kalio trąšų veikliąja me-
džiaga). dygti pradeda 1-20C temperatū-
roje. Sudygusios nesunkiai pakelia šalnas 
iki -60C. Sėklos smulkios, todėl sėjamos 
2-3 cm gyliu 15-18 kg/ha. pasėlį reikia 
privoluoti, kad greičiau ir vienodžiau su-
dygtų. Žalioji masė apariama žydėjimo 
metu, prieš tai susmulkinus.

RAPSAI
Labai medingi, turintys fitosanitarinių 
savybių augalai. Išaugina 1-1,5 m aukščio 
stiebus, turi gilią (iki 0,8 m) šaknų siste-
mą, tačiau nesugeba paimti sunkiau pa-
sisavinamų maisto elementų. Todėl juos 
reikia tręšti mineralinėmis trąšomis – po 
60-90 kg/ha azoto, fosforo ir kalio vei-
kliosios medžiagos. netinka sunkios ir 
labai lengvos dirvos, o taip pat rūgščios 
(per 5,5 pH). dirvos turi būti laidžios 
vandeniui, kad pavasarį, tirpstant snie-
gui, drėgmės perteklius greitai susigertų, 
nes nuo stovinčio vandens šaknys grei-
tai genda. Vasariniai rapsai gerai auga ir 
blogesnėse dirvose, tačiau užaugina ma-
žesnį žaliosios masės derlių. Žieminiai 
rapsai nepalankiomis žiemojimo sąlygo-
mis kartais išretėja, derlius mažėja, todėl 
žaliajai trąšai žieminius rapsus patartina 
sėti anksti pavasarį 8 kg/ha. Sėklos įter-
piamos 2-3 cm gyliu. pradėję žydėti rap-
sai susmulkinami sunkiomis karpytomis 
lėkštėmis ir apariami.

SERADėLėS
Turi gerai išvystytą šaknų sistemą, ša-
knys siekia iki 1,5 m gylio. pirmoje va-
saros pusėje auga lėtai, todėl nemėgsta 
piktžolėtų dirvų. geriausiai auga drė-
gnesnėse smėlio ir priesmėlio dirvose 
ir sukaupia 25 t/ha žaliosios masės, o 
palankiais metais net iki 50 t/ha. ne-

reiklios trąšoms, galima netręšti. Sė-
klos smulkios (1000 vnt. – 3,6 g). Sėja-
ma 45-50 kg/ha 2 cm gyliu. nereiklios 
šilumai, pakenčia šalnas, tačiau labai 
reiklios drėgmei, ypač dygstant. pasėti 
reikia kuo anksčiau, galima dar neiš-
ėjus pašalui. Žaliąją masę aparti nesun-
ku, nes seradėlės gležni augalai, lengvai 
pūva, mineralizuojasi.

ŽIEMINIAI RuGIAI
Išaugina daug žaliosios masės net nederlin-
gose dirvose. galima sėti grynus arba su-
maišytus su žieminiais vikiais, praturtinan-
čiais dirvą azotu. Rugiai gerai stelbia pikt-
žoles, nereiklūs šilumai ir drėgmei, tačiau 
reiklūs dirvos paruošimui sėjai. Jie turi būti 
sėjami ne vėliau kaip į prieš 3 savaites suartą 
ir spėjusią susigulėti dirvą. nėra labai reiklūs 
trąšoms, nes jų stipri šaknų sistema gali pa-
imti sunkiai pasiekiamas maisto medžiagas. 
Tręšiami 60-90 kg/ha fosforo, 60 kg/ha kalio 
ir vegetacijos pradžioje 60 kg ha azoto vei-
kliąja medžiaga. Vėliau dar kartą tręšiama 
azotu – 45 kg/ha. Jeigu auginami su žiemi-
nių vikių mišiniu, antrą kartą tręšti azotu 
nereikia. Sėklos norma – 200-220 kg/ha, o 
su žieminių vikių mišiniu – 120 kg rugių ir 
60 kg vikių 1 ha. Sėjama priemolio dirvose 
3-4 cm, priesmėlio ir smėlio – 4-5 cm gyliu. 
Žalioji masė apariama rugiams suformavus 
varpas, o vikiams pradėjus žydėti. Susmul-
kinta masė apariama 15-18 cm gyliu.

BARKūNAI
Tai dvimetis augalas, išauginantis išsi-
kerojusius 1,5-3 m aukščio stiebus. ne-
reiklus šilumai, gerai pakenčia sausras, 
tačiau nepakenčia rūgščių dirvų (mėgsta 
neutralias ir silpnai šarmines). gerai auga 
žvyringose dirvose. Sėjama 20-30 kg/ha 
2-3 cm gyliu. Sėklas reikia skarifikuoti. 
Tręšiama anksti pavasarį kompleksinė-
mis fosforo ir kalio trąšomis, turinčiomis 
mažai azoto. Užaugina palyginti daug ža-
liosios masės (iki 40 t/ha), turtingos azo-
tu. Apariami pradėjus žydėti.

KITI AuGALAI
daug ir vertingos žaliosios masės užaugina 
įvairiais santykiais sumaišyti vikių ir avižų, 
vikių ir pašarinių žirnių, vikių ir miežių 
mišiniai, daugiametės žolės, dobilai, pu-
pos. Sideracinių augalų auginimas žaliajai 
trąšai – tai pats patikimiausias ir pigiausias 
būdas nualintų miško daigynų dirvožemių 
derlingumui atstatyti, praturtinti juos orga-
ninėmis medžiagomis ir humusu, pagerinti 
struktūrą, fizikines mechanines savybes.

dr. VidmaNTas VeRBYla

Rapsus aparti reikėtų pradėjus žydėti Dauguma žaliųjų trąšų naikina ir augalų 
ligų pradus dirvoje
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Lietuvos valstybiniuose miškuose 2008 m. 
vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių 
ir kitų faktorių pažeidimai užregistruoti 
50 780 ha: 23 460 ha židinių buvo likę 
iš 2007 m., naujų atsirado 31 985 ha, 
4 665 ha išnyko dėl gamtinių priežas-
čių. Židiniai likviduoti 31 249 ha, vabz-
džių kenkėjų, ligų, žvėrių ir abiotinių 
veiksnių pažeistų valstybinių miškų lieka 
19 531 ha. 

Abiotinių veiksnių pažeistų medynų 
ir želdinių buvo iš viso 14 622 ha; didžiau-
sią dalį sudarė vėjavartos – vėjalaužos (62 
proc.) ir sniegolaužos (34 proc.). naujų 
pažeidimų atsirado 1 759 ha, 180 ha su-
nyko savaime, likviduota 13 089 ha, liko 
1 533 ha. Vėjavartos – vėjalaužos sudarė 
didžiausią dalį visų 2008 m. naujai ki-
lusių miško pakenkimų. didžiausi vėjo 
pažeistų medynų plotai užregistruoti 
Mažeikių (1 522 ha), Telšių (928 ha), Ra-
seinių (722 ha), Kazlų Rūdos (694 ha), 
dubravos (506 ha) miškų urėdijose. 
Tačiau vėjų sukeltų pažeidimų buvo 5,7 
karto mažiau nei 2007 m. nemažai žalos 
vidurio ir vakarinėje šalies dalyse medy-
nams padarė 2008 m. lapkričio 24-25 d. 
gausiai iškritęs šlapias sniegas. Labiau-
siai nukentėjo Šilutės (1 342 ha), Jurbar-
ko (924 ha), dubravos (913 ha) miškų 
urėdijų ir Kuršių nerijos nacionalinio 
parko (509 ha) miškai. 

pavasario pabaigoje ir vasaros pra-
džioje vyravę sausringi orai buvo nepa-
lankūs želdinių prigijimui ir augimui, 
sausros pažeidimų užregistruota 9 
kartus daugiau nei 2007 m.. Labiausiai 
nukentėjo buvusiose žemės ūkio žemė-
se pasodinti medeliai. gaisrų dėl saus-
ringų orų kilo 2,2 karto didesniame 
plote, negu 2007 m., tačiau užmirkusių 
medynų užregistruota 4 kartus mažiau. 

Ar sveiki buvo Lietuvos 
miškai 2008 metais?

Šalnų padariniai fiksuoti 10,6 kartų di-
desniame plote, lyginant su 2007 m. 

Vabzdžių pakenkimai valstybi-
niuose miškuose 2008 m. užregistruo-
ti iš viso 10 523 ha: 214 ha buvo likę 
iš 2007 m., naujų pažeidimų atsirado 
10 467 ha (6 659 ha – eglės, 2252 ha – 
pušies liemenų kenkėjų), savaime su-
nyko 158 ha. Atlikus miško sanitarinės 
apsaugos priemones, vabzdžių kenkėjų 
pažeidimai likviduoti 10 007 ha, liko 
516 ha. dzūkijos pušynuose gausėjo net 
kelios spyglius graužiančių vabzdžių rū-
šys: paprastasis pušinis pjūklelis, pušinis 
pelėdgalvis, pušinis verpikas ir verpikas 
vienuolis. 2009 m., esant palankioms 
sąlygoms, spygliagraužiai kai kuriuose 
medynuose gali nugraužti iki 40 proc. 
spyglių. Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke susidarė nedideli verpiko vienuo-
lio ir neporinio verpiko židiniai. Iš viso 
medžių lajas graužiančių kenkėjų pažeis-
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laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
BTV, 8 val., kiekvieną sekmadienį. Žiūrėkite

ti plotai (lyginant su 2007 m.) padidėjo 
2,3 karto. Liemenų kenkėjams 2008 m. 
nebuvo palankūs, masinio dauginimosi 
židinių nebuvo. Žievėgraužis tipografas 
pažeidė 1,4 karto mažiau miškų, negu 
2007 m.; daugiausia naujų tipografo pa-
žeidimų rasta Šilutės (1 974 ha), Joniškio 
(615 ha) ir Trakų (561 ha) miškų urė-
dijose. pušies liemenų kenkėjų nebuvo 
daug, didžiausi plotai užregistruoti Aly-
taus (1 405 ha) bei Šilutės (769 ha) miš-
kų urėdijose. daugiausia buvo iškertami 
paskiri liemenų kenkėjų užpulti medžiai 
ir nedidelės jų grupės bei dėl pasikarto-
jančių sanitarinių kirtimų išretėję me-
dynai, vidutiniškai  apie 5 m³/ha. puši-
niai straubliukai 2008 m. kenkė 1019 ha 
želdinių, gausiausiai: Alytaus (208 ha), 
Švenčionėlių (173 ha) ir Ukmergės 
(128 ha) miškų urėdijose. Keletą pastarų-
jų metų vyravę pakankamai drėgni orai 
dzūkijos regione sudarė palankias sąlygas 
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medeliams prigyti ir augti bei buvo nepa-
lankūs grambuoliams – naujai grambuo-
lių lervų pažeidimai rasti tik 43 ha. 

Infekcinės ligos pažeidė 16044 ha 
miško: grybinių ligų pažeisti ąžuolynai 
(3 810 ha), džiūstantys uosiai (6 292 ha) 
ir drebulinės pinties pūdomos drebulės 
(4 480 ha) užima didžiausius plotus. 
Lietuvos miškuose beveik nebeliko ne-
pažeistų uosynų, todėl 2008 m. bendras 
džiūstančių uosynų plotas neturėtų pa-
didėti. grybinių ligų pažeistų ąžuoly-
nų daugiausiai yra Vilniaus (717 ha), 
Ukmergės (694 ha) ir Marijampolės 
(458 ha) miškų urėdijose. daugiausia 
šaknine pintimi užsikrėtusių pušynų 
yra Telšių (216 ha), Rokiškio (95 ha) ir 
Ignalinos (88 ha) miškų urėdijose. Šios 
ligos pažeistų pušynų plotas 2009 m. 
ženkliai kisti neturėtų. paprastoji spyg-
liakritė pušies želdiniuose ir žėliniuo-
se pastebima antrus metus iš eilės, 
2008 m. daugiau pažeidimų pietinėje 
ir rytinėje Lietuvos dalyse, kur yra di-
džiausi pušynų plotai. Liga pasižymėjo 
tuo, kad intensyvus spyglių geltimas ir 
rudavimas išryškėjo labai vėlai – tik 
gegužės antroje pusėje ir birželio pra-
džioje. 2008 m. žiemos pradžia vėl 
buvo palanki ligai vystytis, nes orai iki 
gruodžio pabaigos laikėsi rudeniški.

Žvėrys pažeidė 9 591 ha miško: 
9 070 ha buvo likę iš 2007 m., naujų 
pažeidimų atsirado 3 316 ha, sunyko 
savaime 2 795 ha. Žvėrių pažeidimai 
likviduoti 1 071 ha, liko 7 890 ha. Žvė-
rių pažeistų želdinių ir medynų 2008 
m. naujai pažeista beveik tiek pat miš-
kų, kaip ir 2007 m., daugiausia Mari-
jampolės (577 ha), Šilutės (561 ha), 
Šiaulių (206 ha) miškų urėdijos. Iš visų 
žvėrių padarytų pažeidimų, medynai 
su nulaupyta žieve sudarė 45 proc., 
bebrų patvenkti ir nudžiūvę medy-
nai – 30 proc., želdiniai su nukandžio-
tais ūgliais – 24 proc. 2008 m. (kaip ir 
2005–2007 m.) miškuose kanopinių 
žvėrių skaičius padidėjo dėl neįprastai 
šiltos žiemos ir sniego dangos nebuvi-
mo. Tačiau didėjant žvėrių skaičiui, jų 
daroma žala miškui nedidėja, nes šil-
tomis, besniegėmis žiemomis elniniai 
žvėrys daugiau mito krūmokšniais, 
puskrūmiais ir kita žemaūge miško 
bei laukų augalija. nerimą kelia bebrų 
plitimas į miško melioracijos kanalus 
dėl to, kad dauguma natūralių biotopų 
jau yra užpildyti. nesiimant griežtes-

nių kontrolės priemonių, bebrų žala 
drėgnuose, melioruotuose medynuose 
didės.

Medelynuose po šiltos be pašalo žie-
mos dirva pavasarį buvo suslūgusi, iš jos 
išplautos maisto medžiagos, todėl daug 
kur vegetacijos pradžioje spygliuočių 
spygliai buvo pašviesėję arba pageltę. pa-
vasarį dėl sausų orų gegužę – birželį me-
deliai ilgai negalėjo įsisavinti mineralinių 
trąšų. Švelni žiema buvo ypač palanki 
smulkiesiems vabzdžiams ir erkėms, to-
dėl daug kur kenkė amarai, įvairūs para-
zitiniai uodukai, erkutės, kandelės, mina-
dariai bei gumbadariai. Šilti drėgni orai 
buvo palankūs paprastosios spygliakritės 
infekcijai medelynuose išplisti. Sodme-
nys kai kur buvo pažeisti pavasarinių 
šalnų. Sausi gegužės orai buvo netinkami 
sodmenims: sausoje suslūgusioje dirvo-

je sėklos ilgai nedygo, pasirodę daigeliai 
nukentėjo nuo saulės įkaitinto dirvos 
paviršiaus, vėliau juos apniko diegavir-
čius ir puvinius sukeliantys grybinių ligų 
sukėlėjai. Liepą gausiai palijus, ėmė pūti 
nuo abiotinių stresų nusilpusių sodmenų 
šaknys. Medelynuose beržų lapus pažeidė 
beržinė beržarūdė, ąžuolo lapus parazita-
vo miltligė. 2008 m. iš viso žuvo 2,38 ha 
sodmenų septynių miškų urėdijų mede-
lynuose – 89,5 proc. sudarė spygliuočiai, 
0,4 proc. – kietieji lapuočiai, 10,1 proc. – 
minkštieji lapuočiai. 

nepalankiausia padėtis sanitari
niu požiūriu šiemet numatoma dzūki-
jos pušynuose. esant tinkamoms aplin-
kos sąlygoms, gali pradėti formuotis 
spyglius graužiančių vabzdžių masinio 
dauginimosi židiniai. 

msaT inf.

Prienų miškininkai apžiūri, ar žievegraužiai nepuola miške sandėliuojamos medienos
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„Krizės ateina ir praeina, o gyveni-
mas eina toliau“, – sako Kėdainių 
miškų urėdas Juozas girinas, komen-
tuodamas šiandienos situaciją. Jis 
pasakoja, kad jau pernai, nors metus 
baigė pakankamai sėkmingai, pasku-
tinį ketvirtį nemokėjo darbuotojams 
priedų. dėl sutrikusių atsiskaitymų 
už parduotą medieną pradėjo stigti 
apyvartinių lėšų. o 2008 metus buvo 
pradėję su dideliu rezervu, todėl pir-
mą ketvirtį paskelbė konkursus me-
chanizmams pirkti, kad dar tais pa-
čiais metais „mechanizmai uždirbtų 
pinigus“. Konkursai įvyko, buvo pasi-
rašytos sutartys ir vėliau įsigyta nau-
jos technikos. baigta dviejų girinin-
kijų kontorų ir medelyno komplekso 
renovacija. nekilnojamojo turto re-
gistre įregistruota 95 proc. urėdijos 
miškų. Likę plotai, jei tik savo darbą 
atliks Jonavos rajono žemėtvarkos 
tarnyba, bus įregistruoti šių metų 
ant rą pusmetį. 

praėjusiais metais Kėdainių miškų 
urėdija neiškirto didelės dalies pagrin-
dinio naudojimo biržės. daug kirto 
sanitariniais kirtimais, o ąžuolus ir 

uosius jau treti metai tik sanitariniais 
ir kerta. Taigi, turėdami nemenką kir-
timo rezervą, visuotinei ekonominei 
situacijai pagerėjus, netrukus atsigautų 
ir Kėdainių miškininkai. 

paklaustas apie neplynus pagrindi-
nius kirtimus miškų urėdas sakė, kad 
jų urėdijoje situacija šiuo klausimu iš-
skirtinė. Jeigu nebūtų išdžiūvę uosynai, 
tokiems kirtimams biržių būtų pakan-
kamai. deja, medžių (kaip ir žmonių) 
liga atėjo nelaukta. 

Vykdyti neplynus kirtimus drebu-
lyne, kuriame nėra pomiškio, arba šla-
piame eglyne, miškų urėdo J. girino 
nuomone, beprasmiška, nes palikti 
medžiai netrunka išgriūti. neply-
niems kirtimams lieka tik labai nedi-
deli plotai, kur drebulyne ar beržyne 
yra eglės pomiškio. „Taigi negalime 
pasigirti, kad didinsime neplynų kir-
timų apimtis“.

pabaigai miškų urėdas pridūrė, kad 
jam, kaip įmonės vadovui, labai svarbu 
išsaugoti miškų urėdijos darbuotojus. Ir 
tam jis ieškos visų įmanomų būdų. nes 
tik žmonės padarys tuos darbus, kurie 
mus primins ir po daugelio metų. 

BūSIMAM PARKuI DIRBO VISI
pasibaigus albumo „neregėta Lietu-
va“ autoriaus Mariaus Jovaišos ini-
ciatyva įkurto parko paruošiamie-
siems darbams, gegužės 4 d. įvykus 
iškilmingam jo atidarymui, kuriame 
dalyvavo ne tik garbingi svečiai, bet 
ir jaunieji šauliai, baikeriai, jaunimas, 
nuskambėjus jaunųjų miško bičiulių 
iš Labūnavos pagrindinės mokyklos 
koncertui, susitikome su Labūnavos 
girininkijos girininku Remigijumi 
bučinsku. Šios girininkijos teritorijo-
je ir yra naujasis parkas, todėl, savai-
me suprantama, kad organizacinių 
ir paruošiamųjų darbų didžioji dalis 
teko girininkui.

Krizei praėjus, liks darbai

Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas prie 
medelyne išaugintų ąžuolų
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plotas buvo parinktas pernai plynu 
sanitariniu kirtimu iškirstame uosyne. 
Sveiki jame augantys medžiai: ąžuolai, 
eglės, liepos, obelys – išsaugoti 

girininkas R. bučinskas pasakojo, 
kad po kirtimo likę krūmai ir kita nepa-
geidaujama augmenija buvo susmulkin-
ta specialia technika RAYCO C87 FM. 
nupjautų medžių likę žemi kelmai ne-
rauti. Ateityje jų viršutinė dalis bus pa-
laipsniui smulkinama minėta technika, 
naikinant nereikalingas atžalas. Su JMb 
būreliu „Labūnava“ ir jų vadove Tatjana 
balsiene išvalyta netvarkingų sodininkų 
ir kitų gyventojų prišiukšlinta pamiškė. 
Išvalyti, pagilinti vandens nutekėjimo 
grioveliai. duobės ąžuoliukams kastos 
minitraktoriuku MultiOne SL35DT, 
2006-aisiais įsigytu iš UAb Rovaltra.

Miško parko pradžioje pasodinta 
dešimt 10-mečių ąžuolaičių, toliau – 
3-5-erių metų ąžuoliukai, grupėmis – 
eglaitės. Visi medeliai užauginti Kėdai-
nių miškų urėdijos medelyne. Urėdijos 
darbuotojai parką sodino ne tik didžio-
sios talkos metu, bet ir išvakarėse. Taigi 

jie pirmieji ir pradėjo šio ąžuolyno sodi-
nimo maratoną, kuris, kaip numatoma, 
bus baigtas 2010 m. pabaigoje. 

neregėtos Lietuvos ąžuolyną projek-
tuoja Miškotvarkos institutas, projekto 
vadovė – Kraštotvarkos skyriaus vedėja 
Viliūnė naureckaitė. Ateityje numato-
ma parką plėsti: jis bus apie 50-ies ha 
ir jame bus pasodinta 50 tūkst. ąžuolų. 
parkas apims ir gretimame kvartale au-
gantį išretėjusį uosyną, kai jis bus iškirs-
tas, be to, bus suskirstytas į sektorius.

 
NESIBAIGIANTI ISTORIJA 
gal sutapimas, o gal ir ne, kad vietą 
tūkstantmečio ąžuolynui miškų urėdas 
parinko Labūnavos girininkijoje, per-
nai pažymėjusioje veiklos 50-metį. 

Ši girininkija buvo įkurta 1958 m. 
vasario 1 d., vietoj buvusios Kėdainių 
girininkijos įkūrus 3 naujas. Labūnavos 
girininkijoje tuo metu buvo 5 eiguvos. 
pirmuoju girininku paskirtas Klemen-
sas Markauskas, šias pareigas ėjęs iki 
1962-ųjų. Vėliau jis ilgai dirbo vyriau-

siuoju miškininku, dar vėliau, sulaukęs 
pensinio amžiaus, – revizoriumi. Tai 
jis prie girininkijos įveisė vaismedžių 
sodą, pasodino tujų alėją, iki šiol me-
nančius gerus pirmojo Labūnavos giri-
ninko darbus.

Kitas buvęs girininkas – Robertas 
Karnilavičius – paliko kitokį, bet ne 
mažiau svarbų palikimą šiai girinin-
kijai. Jis pradėjo rinkti girininkijos is-
toriją. Ją rado ir tęsia nuo 2001 m. čia 
girininkaujantis Remigijus bučinskas. 
buvę girininkijos darbuotojai, dau-
giausia pirmasis jos girininkas, talkina 
R. bučinskui, parašę savo darbo metų 
atsiminimus, atidavę nuotraukų. Visą 
medžiagą girininkas susistemino pagal 
datas, sudėjo nuotraukas, sutikslino 
jų užrašus. „Istorija nesibaigia, – sako 
girininkas. – Šis darbas tęstinis ir įdo-
mus bus net ir po daugybės metų.“  
Labūnavos girininkijoje, kurios valsty-
binių miškų plotas – 2426 ha, vyrauja 
IV grupės miškai. Tačiau girininkas 
didžiuojasi, kad jie turtingi biologine 
įvairove: vietomis aptinkama net iki 15 
medžių rūšių. girininkijoje yra gene-
tiniai ąžuolo, uosio medynai, įveistas 
platanalapio klevo klonų rinkinys, uo-
sio bandomieji želdiniai. 

Su girininku pastaruosiuose apsi-
lankėme. Juose tą dieną triūsė moterys – 
pildė želdinius. girininkas pasakojo, 
kad 900 uosiukų pasodinta 2005-aisiais 
2,6 ha plote. Medžiaga – paprastojo uo-
sio (Fraxinus excelsior L.) 140 pusiausibų 
palikuonių šeimų iš 10-ies Lietuvos po-
puliacijų ir 180 šeimų iš 14-os Vakarų 
europos populiacijų. Lietuvos miškų 
instituto genetikos ir selekcijos sky-
riaus mokslininkai nustatė skirtingų 
populiacijų palikuonių augimo, pro-
duktyvumo, prisitaikymo prie aplinkos 
sąlygų ir daug kitų ypatumų. „Tai pa-
dės plėtoti praktinę selekciją, išsaugoti 
genetinius išteklius,“ – sakė girininkas 
R. bučinskas. Taip gamybininkai prisi-
deda prie mokslo pasiekimų – ir tai dar 
viena darbų linkmė ateičiai. 

grįždami praeiname riešutmedžio 
bandomuosius želdinius. Juose taip pat 
vykdomi stebėjimai. Riešutmedis – gan 
sparčiai auganti rūšis, taigi ne kažkiek 
už ilgo vykstančius į tūkstantmečio 
ąžuolyną žmones pasitiks kėdainiškių 
riešutmedžių giraitė. 

JŪRaTĖ RečiŪNieNĖ

Labūnavos girininkijos kolektyvas (iš kairės): eigulys Vaclovas Vutencas, girininko pavaduotojas 
Vaidas Balsevičius, girininkas Remigijus Bučinskas, miškų ūkio darbininkas Zenonas Vitkauskas

Duobes medeliams su minitraktorimi MultiOne 
SL35DT kasa traktorininkas Dainius Sadauskas

VMI darbuotojai Viliūnė Naureckaitė ir Jonas 
Lučka su Kėdainių miškų urėdijos vyriausiuoju 
miškininku Kaziu Vutencu (kairėje) natūroje 
tikslina projektą



MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 0522 

ur
ėd

ijo
se

Veisiejų miškų urėdijoje balandžio vidury-
je vykstant aplin kosauginei talkai „darom 
2009“, kurioje aktyviai dalyvavo Leipalingio 
pagrindinės mokyklos mokiniai, jaunieji 
miško bičiuliai, Kapčiamiesčio girininkijoje 
pasodinome 0,8 ha miško. Šviesios atminties 
pokario miškų ministras A. Matulionis sa-
kydavo, kad pačios laimingiausios miš ki-
ninkui yra 10 pava sario dienų, per kurias pa-
sodinamas miškas.

Veisiejų miškų urėdijos miškininkai šį 
pavasarį  atkūrė 111,7  ha ir įveisė 4,4  ha 
naujo miško (jo įveisimui tikimasi gauti eS 
fondų išmokas). Miškų atkūrimui šiemet 
planuojame urėdijos medelyne išauginti 935 
tūkst. vnt. sodmenų, iš jų 285 tūkst. vnt. – 
lapuočių ir krūmų. 

nors slegia ekonominis sunk me tis, miš ko 
želdinių bei žėli nių priežiūrai skiriame 127,5 
tūkst. Lt., jų apsaugai – 70 tūkst. Lt., išugdysime 

Veisiejų miškų urėdijos darbuotojai miškasodžio talkoje Kapčiamiesčio girininkijoje
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Atkurta 8538 ha ir įveista 987 ha valstybinių miškų

Norint gauti – 
reikia ir duoti

Jungtinė Kazlų Rūdos miškininkų ir uAB ,,Girių bizono“ darbuotojų talka
uAB „Girių bizonas“ vadovui L. Račkauskui (antras iš kairės) rūpi darbų 
kokybė
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gegužę visos miškų urėdijos baigė svarbiausią pavasario darbą – miško sodinimą. Miškų atkūrimo ir įveisimo darbai miškų urėdijoms 
kainavo per 20 mln. litų. daugiausia miškų atkurta Tauragės (234 ha), Šiaulių (224 ha), Trakų (212 ha), Ukmergės (201 ha), Kretingos 
(199 ha), Telšių (165 ha), daugiau kaip po 150 ha – Šilutės, Radviliškio, Joniškio miškų urėdijose. Iškirstų medynų vietoje šiemet iš viso 
atkurta 8 538 ha jaunamiškio: 5 160 ha želdiniais ir 3 378 ha žėliniais.

Šiemet pasodinta 987 ha naujų želdinių ne miško žemėse. daugiausia naujų miškų įveisė Telšių (105 ha) ir Tytuvėnų (103 ha) miškų 
urėdijos. nuo 2001 m. miškų urėdijos jau pasodino beveik 10 tūkst. ha naujų miškų. 2002 m. patvirtinta Miškingumo didinimo programa 
numato šalies miškingumą per artimiausius 20 metų padidinti 3 proc. 

Šių metų miškasodis praturtino šalies miškus ąžuolų želdiniais. Miškininkai atsodino 560 ha ir įveisė 90 ha naujų ąžuolynų. Iki 2021 m. šalyje 
turėtų sužaliuoti daugiau kaip 10 tūkst. ha naujų ąžuolynų. dabar ąžuolynai sudaro tik 2 proc. visų šalies medynų. 

Gmu inf. 

Neatsisakome 
būtinų miško darbų

Iniciatyvą prisidėti prie miškų atkūrimo Kaz-
lų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje paro-
dė medienos perdirbimo įmonė UAb „girių 
bizonas“. Apsilankęs miškų urėdijoje naujasis 

miškų priešgaisrine bei sanitarine apsauga, 
atnaujinsime ir tvarkysime re kre a cinius 
objektus. Apie 161 tūkst. Lt. išleisime urėdijos 
miškų ribų nustatymui ir jų valdymo teisės 
registravimui. 

VYTauTas sTaCeVičius

175  ha  jaunuolynų. neatsisakome ir kitų 
būtinų miško darbų: miškų priešgaisrinei 
bei sanitarinei apsau gai skiriame per 200 
tūkst. Lt., miško kelių priežiūrai – 140 
tūkst. Lt. Ir toliau rūpinamės privačių 

UAb „girių bizonas“ vadovas Laimonas Rač-
kauskas pasiūlė su įmonės administracijos 
darbuotojais surengti miškasodžio talką. Ko-
kie motyvai paskatino medienos perdirbėjus 
imtis miško sodiklių? Tai nusistovėję šilti ilga-
mečiai įmonių bendradarbiavimo santykiai 
bei supratimas, kad nuo to prasideda žaliavos 

auginimas. balandžio 30 d. Kazlų Rūdos giri-
ninkijoje su talkininkais iš UAb „girių bizo-
nas“ pasodinome 2,3 ha eglyną.  

Tikimės, kad tai taps tradicija.

Redas RuTkauskas
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Drėgmės režimą reguliuojanti natūrali biologinė želė 
naudojama žemės ūkyje, miškininkystėje, gėlininkystėje, valgomųjų grybų 
auginime, daržininkystėje ir aplinkos tvarkyme. 
Aprūpina augalus drėgme, saugo dirvą nuo vandens ir vėjo erozijos, gerina 
jos struktūrą. Saugo sumedėjusių augalų šaknis nuo išdžiūvimo. Skatina sė-
klų sudygimą, augalų prigijimą po persodinimo, paspartina augalų augimą 
ir vystymąsi. Saugo nuo „buferinio“ druskų efekto. Sukuria palankias sąlygas 
mikorizei. Kaupia lietaus, rūko ar net rasos drėgmę. Sumažina trąšų išsiplo-
vimą ir sunaudojimą iki 30%.

miškininkystės paslaugos
Dirvos paruošimas želdinimui naudojant dvidiskę miško 
frezą, miško plūgą ir miško frezą - smulkintuvą. darbinis 
plotis 75 cm, dirvožemis supurenamas iki 25 cm gylio. 
paruoštoje dirvoje sodinukai „nespaudžiami“ nepageidau-
jamos augmenijos, todėl auga geriau.
Miško įveisimas – sodiname mišką visoje Lietuvoje serti-
fikuotais, apsaugotais nuo išdžiūvimo ir kenkėjų sodmeni-
mis. Atliktiems darbams suteikiame garantiją.

Prekyba: mob. tel. 8 685 21688, 8 685 82778, faks. 8 5 2432241 • Paslaugos: mob. tel.: 8 656 36295, 8 655 92501, faks. 8 5 2432241
El. paštas: info@graderlitas.lt • www.graderlitas.lt

Padėsime užaugint i  Jūsų mišką!
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Padėkime įminti girių slėpinius

Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos duomenimis, 
Lietuvoje įregistruota per 2490 arche-
ologinių – istorinių objektų, iš kurių 
63 proc. yra šalies miškuose. Apie 90 
proc. žinomų pilkapių, kapinynų mūsų 
dienų sulaukė taip pat girių prieglobs-
tyje. Archeologų, istorikų ir entuziastų 
miškininkų bendradarbiavimo dėka 
atskleidžiami nauji netyrinėti senovės 
slėpiniai Žemaitijos ir kitų regionų 
miškuose. 

Kaip juos reikėtų išsaugoti, ištirti jų 
vertę ir suteikti valstybės saugomo isto-
rijos – kultūros paveldo objekto statu-
są, Rietavo miškų urėdijoje balandžio 
24 d. organizuota archeologų, istorikų, 
kultūros paveldo darbuotojų, miški-
ninkų konferencija ,,Miško archeolo-
gija“. Joje dalyvavo LR Seimo Aplinkos 
komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, 
šio komiteto narys Justinas Urbana-
vičius, baltijos regiono istorijos, Lie-
tuvos istorijos institutų mokslininkai,  
Lietuvos miškų instituto direktorius 
prof. Remigijus ozolinčius, generali-
nės miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir 
apsaugos skyriaus vedėjas petras Kana-
pienis, Kultūros paveldo departamento 
Apskaitos skyriaus vyr. specialistas Val-
das Lučunas, Telšių „Alkos“ muziejaus 
direktorius Stanislovas Kasperavičius, 
Rietavo miškų urėdijos miškininkai. 

Išklausyti keli pranešimai, surengta 
pažintinė išvyka į Rietavo miškų urėdi-
jos Tverų girininkijos miškus, pasižy-
minčius netyrinėtais istorijos, kultūros 
paveldo objektais.      

NETyRINėTA MIŠKų ARChEOLOGIJA
Rietavo miškų urėdijos užsakymu 
2003 m. pradėtas tvarkyti Tverų gi-
rininkijoje esantis Ruškio valstybinis 
kraštovaizdžio draustinis, Lopaičių pi-
liakalnis, pribitkos kapinynas. Iškirtus 
buvusius šabakštynus, atsivėrė nauji 
įspūdingi girios slėpiniai, šimtmečių 
bėgsme juose sustingęs laikas. Istori-
ja besidominčiam žurnalistui, Rietavo 
miškų urėdijos specialistui ryšiams su 
visuomene eugenijui bunkai surinkus 

žinomus istorinius faktus, versijas, pri-
dėjus savo spėjimus, palyginimus, 2007 
m. Rietavo miškų urėdija išleido ilius-
truotą leidinuką ,,Lopaičiai. Sustingęs 
laikas“. Mišku apaugusiomis įdubomis, 
pro Lopaičių piliakalnį rieduliais nu-
klota vagele sruvenantis skaidrus Ai-
tralės upelis, paunksmės vėsa, ramuma, 
pašlaitėse dūlantys virtėliai medžiai su 
didelėmis kerplėšomis, ant kalvų po 
eglėmis rymantys su primityviais įna-
giais, laužų ugnimi kažkada aptašyti 
rieduliai, juose išlikę neatspėti ženklai 
suteikia šiai vietovei mistikos, sakrališ-
kumo, verčia susimąstyti. 

Todėl Lopaičių šventvietės vardą 
įgavusi vietovė tapo gausiai žmonių 
lankoma vieta.

Apie šios mažai tyrinėtos vietovės 
mitologinę, archeologinę ir istorinę 
vertę konferencijos dalyvius patikino 
gidu pabuvęs Telšių Alkos muziejaus 
direktorius Stanislovas Kasperavičius. 
pasak jo, čia surimtėja net ekskursijo-
mis atvesti nutrūktgalviai moksleiviai.    

Rietavo miškų urėdijoje yra ir dau-
giau archeologinių, gamtos ir mitolo-
ginių   paminklų. prie Rietavo dunkso 
įdomus Skroblės piliakalnis. neseniai 
Tverų girininkijos girininkas Stasys 
Vaičekauskas miškuose aptiko pilka-
pį, Judrėnų girininkijoje kertant plyną 
biržę atsidengė Rytų – Vakarų kryptimi 
žemės paviršiuje sukloti akmenys. Miš-
kuose randami neįprastų formų riedu-

liai ar nedideli akmenys, primenantys 
primityvias skulptūras, pasak moksli-
ninkų, galėjo būti naudojami pagony-
bės kulto reikmėms. 

Archeologo habil. dr. Algirdo gi-
rininko pastebėjimu, nemažai tokių 
objektų miškininkai, kelininkai aptin-
ka ir kitų regionų miškuose tiesdami 
kelius, įrengdami kalvotose vietovėse 
priešgaisrines juostas, kvartalines lini-
jas. ne archeologui kai kuriuos objek-
tus sunku atskirti nuo eilinės kalvos, 
įdubos ar ledynmečio atnešto nuglu-
dinto riedulio. pavyzdžiui, daug metų 
Švenčionių krašto miškai slėpė ir išsau-
gojo XIII a. Rėkučių gyvenvietės gyny-
binį pylimą, kuriam įrengti panaudoti 
nukirsti medžiai, tarpai užpilti smėliu 
iš kastinio apsauginio griovio. 

Šiame krašte atskleisti miško slėpi-
nius archeologams noriai talkina isto-
rija besidomintis nemenčinės miškų 
urėdijos Magūnų girininkijos girinin-
kas Stepan Semaško. Už tai  paminklo-
saugininkai entuziastą girininką yra ne 
kartą paskatinę. 

pagal senovės gyvenviečių lieka-
nas, pilkapius, kapinynus, miško verslų 
būdų degimvietes archeologiniais ty-
rimais galima nustatyti: kaip Lietuvos 
giriose kūrėsi gyventojai, plito lydi-
minė žemdirbystė ir kito miškų ribos, 
medžių rūšinė sudėtis, kaip gamtinė 
aplinka formavo žmonių gyvenseną, 
ūkininkavimą, verslus, kokiais tikslais 

Konferencijos dalyviai miškų urėdijoje
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naudota lapuočių ir spygliuočių medie-
na, kokie medžioti žvėrys, paukščiai, 
kokie auginti atvežtiniai augalai. Tai 
patikslintų ir praturtintų šalies  miškų 
ir jų naudojimo etniniuose regionuose 
istorinį ir gamtinį pažinimą. 

pasak archeologo A. girininko, 
netyrinėtų senovės objektų paieškoms 
miškuose galima būtų panaudoti ae-
rofografavimą, darant miškų inven-
torizaciją, bei kasinėjimus. Kultūros 
paveldo departamento Apskaitos sky-
riaus  vyr. specialistas Valdas Lučunas 
pastebėjo, kad pastaruoju metu pagal 
gamtininko dariaus Stončiaus pata-
rimus apie 20 objektų aptikta pagal 
netipinę augaliją tai miško augavietei. 
pavyzdžiui, buvusių kapinynų, dega-
viečių vietose auga vešlesnė augalija, 
spygliuočių medyne atsiradęs lapuo-
čių medžių gojelis.   

ATRASTų PAVELDO OBJEKTų 
APSAuGA 
paminklosaugininkų teigimu, isto-
rijos – kultūros paveldui svarbiose 
vietose draudžiama ūkiniais darbais 
ardyti žemės paviršių, kirsti medžius, 
tiesti kelius, įrengti priešgaisrines 
juostas, savavališkai kasinėti. bet dėl 
nežinojimo ar kitų priežasčių dalis 
istorinio paveldo objektų miškuose 
buvo apniokoti. pavyzdžiui, Jonavos 
rajone, bėčių miške prie Šventosios 
upės per patį dubių piliakalnį bul-
dozeriu buvo padaryta mineralizuota 
priešgaisrinė juosta, Ignalinos miškų 
urėdijoje per Vaišniūnų pilkapyną 
pravesta kvartalinė linija, Kauno ra-
jono Vilkijos seniūnijoje miško kirti-
mais sužalotos senovinės gyvenvietės 
liekanos. pastarąjį dešimtmetį dalis 
tokių objektų atsidūrė privačiose že-
mės valdose. pilkapius, piliakalnius 
ardo ir natūrali vandens erozija, žvė-
rių urvai, medžių šaknys, lobių, se-
nienų ieškotojai. 

Anot paminklosaugininko Valdo 
Lučuno, Kultūros paveldo departa-
mentas galėtų pateikti Valstybiniam 
miškotvarkos institutui, miškų urėdi-
joms ar kitai suinteresuotai miškų sis-
temos institucijai registre įregistruotų 
miškuose esančių archeologinių, kitų 
kultūros paveldo objektų koordinates 
(95 proc. įregistruotų objektų įskait-
meninti kompiuterinėse laikmeno-
se), kad gIS pagrindu patikslintos jų 
buvimo vietos būtų pažymėtos miškų 
tvarkymo žemėlapiuose, žemėtvarkos 
schemose ir padalintos girininkijoms, 
miško ir žemių savininkams.   

Konferencijos dalyviai pasiūlė Rie-
tavo miškų urėdijai parengti projektą 
paraiškai eS paramai gauti miškuose 
esančiam istorijos – kultūros pavel-
dui tirti ir tvarkyti. Taip pat priimtas 
kreipimasis į LR Seimą, Vyriausybę, 
mokslo visuomenę, miškų urėdijas, 
valstybinius parkus, privačių miškų sa-
vininkus, kuriame raginama prisidėti 
prie šalies gamtos ir kultūros paveldo 
objektų miškuose paieškos, išsaugoji-
mo ir ištyrimo. 

VaCloVas TRePĖNaiTis

Rieduliais nuklota įduba srovena slėpiningas 
Aitralės upelis

Prie mitologinių riedulių ŠventvietėjeTverų girininkijoje sutvarkytas Lopaičių piliakalnis ir jo aplinka

,,Nuo šio akmens Lopaičiuose prasidėjo 
Šventvietės atradimas...“, – sako Telšių ,,Alkos” 
muziejaus direktorius Stanislovas Kasperavičius
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Privačių miškų reikšmė didėja

Į kasmetinę LMSA generalinę asamblėją aptarti privačių miškų 
aktualijas LMSA skyrių ir miško savininkų kooperatyvų delega-
tai balandžio 17 d. suvažiavo į Suvalkijos regiono miškininkų, 
medienos perdirbėjų ir miško technikos prekybos centrą – Kaz-
lų Rūdą. generalinė asamblėja vyko su LMSA bendradarbiau-
jančios ginto Mocevičiaus firmos ,,ginalas“ patalpose, buvo 
surengta pažintinė ekskursija į medienos perdirbimo bendrovę 
,,girių bizonas“. 

Renginyje dalyvavo žemės ūkio viceministras Mindaugas 
Kuklierius, Žemės ūkio rūmų pirmininkas bronius Markaus-
kas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos (LŽSS) tarybos pirmi-
ninkė Antanina Venckūnienė, Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento privačių miškų skyriaus vedėjas nerijus Kupstaitis, 
Lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojas dr. darius 
danusevičius, LŽūU Miškotvarkos katedros vedėjas, nepri-
klausomų medienos matuotojų asociacijos pirmininkas doc. 
edmundas petrauskas, Alytaus RAAd Miškų kontrolės skyriaus 
vedėjas gintautas Sventickas, UAb ,,girių bizonas” generalinis 
direktorius Laimonas Račkauskas, UAb „Likmerė” generalinis 
direktorius Mindaugas Kasmauskis, koncerno „Latvijas Finieris 
Mežs” vadovas zanis bacans, privačių medžioklės plotų asoci-
acijos prezidentas Rimvydas Valiulis, kitų su LMSA bendradar-
biaujančių įmonių, bendrovių ir asociacijų atstovai. 

Įvyko pokyčiai LMSA valdyboje: vietoje dainiaus davidonio 
valdybos nariu išrinktas UAb ,,bangenės miškas“ direktoriaus 
pavaduotojas, miškininkas Vidmantas čaikauskas, iš narių at-
sistatydino generalinio miškų urėdo pavaduotojas zdislovas 
Truskauskas. 

Už privačių miškų ir jų savininkų problemų gvildenimą, 
aktyvų bendradarbiavimą su asociacija LMSA pirmininkas 
dr. Algis gaižutis pareiškė padėkas: valdybos nariui Rimantui 
Klimui, Alytaus RAAd Miškų kontrolės skyriaus vedėjui gin-
tautui Sventickui, druskininkiečiui miškininkui Antanui Lan-
keliui, UAb ,,girių bizonas“ vadovams bei buvusiai asociacijos 
darbuotojai Algimaitei Satkūnaitei. 

PRIVAČIų MIŠKų VALDyME 
PERMAINų SuNKMEČIu VARGu AR BuS     
LMSA pirmininkas dr. Algis gaižutis ataskaitiniame praneši-
me pažymėjo, kad iki šiol valstybės institucijų dėmesys privačių 
miškų sektoriui nėra adekvatus didėjančiai jo reikšmei. per 236 
tūkst. šalies gyventojų yra miško savininkai, valdantys beveik 
784 tūkst. ha miškų, juose kasmet paruošiama apie 2,5 mln. 
m3 medienos. Visuomenė domisi privačių miškų aktualijomis: 
kasdien LMSA internetinėje svetainėje apsilanko iki 3000 lan-
kytojų, rašomi paklausimai, komentarai. pernai rugpjūtį LMSA 
organizavo grupės miško savininkų išvyką į Vokietiją, Žemuti-
nę Saksoniją pasidalinti privačių miškų tvarkymo ir adminis-
travimo patirtimi.  

Lietuvoje privačių miškų sektorius neturi jo interesus ats-
tovaujančios valstybinės institucijos su sprendžiamuoju balsu. 
net visuomeniniais pagrindais susibūrę į klubus ar būrelius me-
džiotojai viršesni už miško savininkus, gali nepaisyti jų teisių 
nuosavoje miško ar žemės valdoje. 

pernai asociacijos generalinėje asamblė joje buvo priimtos 
6 rezoliucijos, bet nepavyko įgyvendinti nė vienos. daugiau-
siai diskusijų kilo dėl siūlymo, kad žemės ir miškų resursus bei 
miškininkystės plėtrai skiriamas eS lėšas administruotų viena 
ministerija, prie jos privačių miškų sektoriaus valstybiniam re-
guliavimui būtų įsteigta privačių miškų direkcija. 

LŽSS tarybos pirmininkė Antanina Venckūnienė apgailes-
tavo, kad Aplinkos ministerija ir toliau laikosi nuostatos – ne-
keisti miško žemės paskirties, norint kurti ūkininko ar miško 
savininko sodybą savo miško valdoje (net esant joje ne miško 
žemės). Tai varžo savininkų galimybes užsiimti kaimo turizmu, 
netradiciniais verslais, miestiečiams miško savininkams – pra-
leisti laisvalaikį savo miške. Ji siūlė šalies miškų administravimą 
perduoti, kaip 1919-1940 m., Žemės ūkio ministerijai. 

parengtas paketas siūlymų, kaip privačių miškų sektorių la-
biau integruoti į kaimo savivaldos plėtros ir rėmimo projektą. 
Žemės ūkio rūmų pirmininko broniaus Markausko manymu, 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašo uAB ,,Lik
merė“ generalinis direktorius M. Kasmauskis 
ir LMSA pirmininkas dr. A. Gaižutis a

u
To

Ri
a

u
s,

 m
a

N
To

 J
u

so
 n

uo
tr

au
ko

s



MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 05 27

pr
iva

tū
s m

išk
aidalį privačių miškų tvarkymo ir reguliavimo funkcijų Aplin-

kos ministerija galėtų perduoti vietos savivaldai, asociacijoms. 
Siekiamybė – prie kiekvieno rajono savivaldybės įsteigti Žemės 
ūkio rūmų skyrių ir jame, kaip biržuose, dirbtų miškininkystės 
specialistai, LMSA atstovai. Tačiau iš kokių lėšų juos išlaikyti? 

Žemės ūkio rūmų juridiniai nariai moka apie 1200 Lt me-
tinį nario mokestį. LMSA kol kas vienija tik keliolika miško 
savininkų kooperatyvų ir apie 5600 miško savininkų. Kai ku-
rie LMSA valdybos nariai siūlė apmokestinti ir neasocijuotus 
miško savininkus.

Aplinkos ministerijos Miškų departamento privačių miš-
kų skyriaus vedėjas nerijus Kupstaitis pažymėjo, jog Miškų 
departamento specialistams bendradarbiaujant su LMSA per 
pastaruosius metus nemažai padaryta, inicijuojant teisės aktų 
pakeitimus, liberalizuojant ūkininkavimo tvarką privačiuose 
miškuose, suteikiant miško savininkams galimybę įvairiais tei-
sėtais būdais pasikirsti nedidelius kiekius medienos ūkio reik-
mėms, kartu su nacionaline mokėjimų agentūra supaprastinta 
eS paramos miškininkystės veiklai gavimo tvarka ir kt. dabar-
tinės Vyriausybės veiklos programoje numatyta tobulinti šalies 
miškų valstybinį valdymą. pernai Aplinkos ministerijos užsaky-
mu atliktas rekomendacinis darbas ,,privačių miškų tvarkymo 
europos sąjungos šalyse patirtis ir šios problemos sprendimo 
keliai Lietuvoje“. Remiantis šia mokslininkų atlikta studija, pri-
tarus politikams Seime, Vyriausybėje, galėtų būti kuriama Vals-
tybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri apimtų 
visus šalies miškus, arba pasirinktas kitas miškų valstybinio val-
dymo tobulinimo modelis. Aplinkos ministerijos atstovas kvie-
tė LMSA nenukrypti į kraštutinumus, toliau bendradarbiauti. 

ŽEMėS SAVININKų SIEKIS 
pasak LŽSS tarybos pirmininkės Antaninos Venckūnienės, už-
baigus žemės grąžinimą savininkams, šalyje gali dar padidėti 
miško savininkų. Už negrąžintą žemę, kitą nekilnojamą turtą 
savininkams didmiesčiuose, sunkmečiu nesant kompensaci-
joms lėšų, Lietuvos žemės savininkų sąjunga siūlo kompensuoti 
ekvivalentine valstybinio miško verte. A. Venckūnienės teigi-
mu, vien Kaune apie 1500, Vilniuje apie 3000 žemės savinin-
kų negrąžinta turėta ar paveldėta nuosavybė. dalis buvusios 
privačios žemės prie didmiesčių po nacionalizacijos per kelis 
dešimtmečius apaugo savaiminiais ar buvo apsodinti miškais, 
tapo valstybine miško fondo žeme. Vien Kaune tokiose žemėse 
įveisti bene 6 parkai. buvusią privačią žemę pasiglemžė ir mies-
tų plėtra, Kauno marios, greitkeliai. A. Venckūnienė siūlė už 
prarastą privačią žemę atlygiui leisti privatizuoti 3 proc. valsty-
binių brandžių miškų. 

Siūlymas ne naujas – ankstesnė žemės ūkio ministrė žemės 
reformos paspartinimo dingstimi buvo užsimojusi buvusiems sa-
vininkams leisti privatizuoti per 50 tūkst. ha valstybinių miškų.         

KITOS AKTuALIJOS
Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius informavo, 
kad 2010 m. planuojama įsteigti valstybinės žemės fondą, ku-
ris atvers didesnes galimybes kaimo plėtrai, paspartės apleistų, 
nederlingų žemių perdavimas miškų urėdijoms, bus galima 
sparčiau didinti šalies miškingumą. pasirašyta LMSA bendra-
darbiavimo sutartis su UAb ,,Likmerė“ dalyvauti latvių diegia-
moje selekcinių beržų veisimo programoje. Koncerno „Latvijas 
Finieris Mežs” vadovas zanis bacans trumpai pristatė šią pro-
gramą, išsakė pasikeitusį verslininkų požiūrį į beržų medieną. Iš 
selekcinių sėklų išauginti konteineriuose pagal Suomijos firmos 

„Raute” technologiją beržų sodmenys pasodinus kirtimų amžių 
pasiekia per 50 metų. Latvijoje nusipirktoje žemėje koncernas 
„Latvijas Finieris Mežs” jau įveisė 1500 ha šių beržų plantaciją 
ir tokiu būdu siekia po 50 metų užsitikrinti apsirūpinimą gera 
žaliavine mediena. Latvijos privačiuose miškuose taip pat iki 36 
proc. visų želdinių pastaruoju metu sodinama šiais beržų so-
dmenimis. Jis kvietė ir mūsų šalies miškų savininkus nederlin-
gose žemėse veisti beržų plantacijas, auginti žaliavinę medieną 
fanerai, net siūlė ženklią nuolaidą latviškiems beržų sodinu-
kams, kurių galima įsigyti Ukmergėje, bendrovėje ,,Likmerė“. 
Talkų būdu iš šių sodmenų jau įveista būsimų beržynų. 

Lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojo dr. da-
riaus danusevičiaus manymu, mūsų šalies miškų urėdijų me-
delynai taip pat gali išauginti selekcinių beržų sodinukų iš dub-
ravos medelyno uždaros plantacijos surinktų sėklų. Instituto 
mokslininkai teiktų miško savininkams konsultacijas. 

Aukštaitijoje privačios miškininkystės bendrovės ar įmonės 
padeda žemių ir miškų savininkams įveisti hibridinių drebulių 
želdinius iš Latvijos parvežtais sodmenimis (1 drebulės sodinu-
kas vazonėlyje kainuoja 2,4 Lt). panašiai galėtų būti veisiami ir 
beržų želdiniai. 

dėl krizės sumažėjus žaliavinės medienos paklausai, kritus 
jų kainoms, ne vien iš miško pajamų gyvenantys miško savinin-
kai stabdo miško naudojimą. Miško ruošos ir medienos preky-
bos paslaugas teikiančioms bendrovėms, kooperatyvams iškilo 
rangovų išlaikymo, nedarbo problema. UAb ,,bangenės miškas“ 
direktoriaus pavaduotojas Vidmantas čaikauskas išrinktas ats-
tovauti rangovų interesams LMSA.

nemažai paleista iečių į saugomas teritorijas dėl miško sa-
vininkų teisių ribojimų ar dalinių veiksmų, mažinant šiuos 
ribojimus. pavyzdžiui, dzūkijoje gamtosaugininkai sumažino 
ūlos kraštovaizdžio draustinio plotą, bet buvusios teritorijos 
miškams paliktas II grupės statusas. Kokia iš to lengvata miško 
savininkui?   

* * *   
generalinės asamblėjos delegatai išsakė nuostatą kartoti per-
nykštę rezoliuciją dėl privačių miškų direkcijos steigimo prie 
Žemės ūkio ministerijos, parengti miško savininkų teises pri-
vačiame miške ginančią bendrą rezoliuciją „dėl nemedieninių 
miško išteklių panaudojimo“. ,,ekonominė krizė privers vals-
tybines institucijas priimti racionalius sprendimus“, – aptartas 
problemas reziumavo LMSA pirmininkas dr. A. gaižutis. 

VaCloVas ViduGiRis
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Miško savininkui verta žinoti
MIŠKO PRIEŽIūRA. PATARIMAI

PASIRūPINKIME MIŠKO SVEIKATA
pavasarį suaktyvėję medžių liemenų 
kenkėjai (kinivarpos arba žievėgrau-
žiai) gali užpulti pusamžius bei vyres-
nius eglynus, ypač tose vietose, kur yra 
likę vėjavartų, neišvežtos pagamintos 
medienos. eglynuose reikia stebėti, ar 
nėra po eglėmis prikritę žalių spyglių, 
ant jų kamienų, vėjavartų bei ant palik-
tos medienos – į kavos tirščius pana-
šių išgraužų. Šalia jų medžio kamiene 
būna maždaug degtuko storio skylu-
tės. dar vienas požymis – eglė „verkia“ 
(jos kamienu matosi nubėgę sakai). Tai 
rodo, kad medis kol kas sėkmingai gi-
nasi nuo kenkėjų, bet jis gali nusilpti ir 
nudžiūti. Radus žievėgraužių užpultus 
medžius, reikia paskusti žievę ties va-
balo įlindimo vieta ir pažiūrėti, kokia 
jo vystymosi stadija. Jei jau susiforma-
vusi lėliukė, ji tuoj virs vabalu ir išskris. 
Jei medžio žievėje matosi aiškios sky-
lutės, lervų takai, išskridę žievėgraužiai 
ieško kitų nusilpusių medžių, reikia 
stebėti aplinkinius medžius. Užpultus 
kenkėjų medžius reikia kuo skubiau 
iškirsti, kol neišskrido vabalai, ir išvež-
ti iš miško. nesant galimybės iš karto 
išvežti, nukirstus medžius būtina nu-
purkšti insekticidais arba nužievinti ir 
žievę užkasti. plonose šakose ir viršū-
nėse iki 8 cm kenkėjų lervų nebūna, jų 
galima nežievinti. patartina nužievinti 
ir kelmus, nes ant jų likusioje žalioje 

žievėje mėgsta apsigyventi žievėgrau-
žiai. Jei orai sausi ir šilti, jie per metus 
dauginasi 2-3 kartus.

norėdami kirsti užpultus žalius me-
džius, turite kreiptis į regiono aplinkos 
apsaugos departamento miškų kont-
rolės skyrių ar rajono, savivaldybės 
agentūrą. naudojimasis „pranešimu 
apie ketinimus kirsti mišką“ gali būti 
neleistinas laiko gaišimas, nes po jo iš-
siuntimo tektų laukti dvi savaites. per 
tą laiką vabalai gali išskristi iš apniktų 
medžių ir užpulti kitus, taip prisidėsite 
prie židinio susidarymo. didesnius ži-
dinius teks kirsti plynais – sanitariniais 
kirtimais. Kai židinys iki 1 ha, prieš 
kirtimą reikia kviestis inspektorių iš 
rajono agentūros, kai židinys 1 ha ir 
didesnis – būtina kviesti ir Miško sani-
tarinės apsaugos tarnybos atstovą. no-
rintys pretenduoti į eS paramą žuvusio 
miško atkūrimui, apie tokių židinių 
kirtimą turi pranešti artimiausios miš-
kų urėdijos girininkijos girininkui. Jis 
turi pažeistą miško plotą užregistruoti 
specialiame apskaitos žurnale. Ši regis-
tracija reikalinga, jei tektų iškirsti ply-
nai daugiau kaip 0,5 ha plotą.

ŽELDINIų PRIEŽIūRA
po miškasodžio sausose smėlėtose au-
gavietėse gali būti liūčių nuplautų arba 
užneštų žemėmis pušų sodinukų, būna 
ir užpustymų smėliu. Kol nepradėjo 

džiūti pušaitės, jas būtina atkapstyti iš 
po smėlio, o išplautas apžerti žeme. 

buvodami savo valdoje, atkreipkite 
dėmesį, ar sausose augavietėse įveis-
tuose pušų želdiniuose, ypač neseniai 
pasodintuose, nėra apgraužtų pušaičių 
stiebelių, pumpurų. čia gali būti ,,pa-
sidarbuota“ pušinio straubliuko. esant 
palankioms sąlygoms, viename hekta-
re gali ,,darbuotis“ kelios dešimtys šių 
kenkėjų, visai pražudydami želdinius. 
pastebėjus jų pakenkimus, skubiai 
kreipkitės į miškininkus specialistus. 
Jei pažeista daugiau kaip 10 proc. me-
delių, teks naudoti chemines kovos 
priemones. nieko nedarant, gali tekti 
mišką atsodinti iš naujo.

Iki šienapjūtės intensyviai auga žo-
lės ir įvairūs krūmai. Jie gali užstelbti 
naujai pasodintus želdinius. Jei dirva 
derlinga ir drėgna, žolinė augalija gali 
užstelbti net kelerių metų sodinukus. 
Todėl apie medelius, ypač šviesamėgius 
(pušis, beržas, ąžuolas) būtina apmin-
džioti ar apipjauti žolę. Iš savo prakti-
kos galiu pasakyti, kad suminta žolė at-
želia lėčiau, nei nupjauta. Stipriau rei-
kėtų atidengti tuos pušies sodinukus, 
ant kurių yra apsikrėtimo spygliakričiu 
požymių (ant parudavusių spyglių yra 
tamsių dėmelių). Šiai grybinei ligai 
plisti palankias sąlygas sudaro žolėse 
besikaupianti rasos ar lietaus drėgmė, 
mažesnis vėdinimas. Kitais atvejais iš 

Želdinių priežiūra
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Miško sanitarinės apsaugos tarnyba informuoja
Šių metų sausas pavasaris buvo ypač palankus veistis spygliuočių liemenų kenkė-
jams. Žievėgraužis tipografas, didysis ir mažasis kirpikai, esant negausioms jų po-
puliacijoms, sėkmingai apgyvendina tik nusilpusius medžius. Jei liemenų kenkėjų 
skaičius smarkiai išauga, masiškai puldami jie gali apsigyventi ir ant sveikų medžių. 
drėgmės trūkumas balandžio-gegužės mėn., intensyvios vegetacijos metu, labai 
sumažina spygliuočių atsparumą liemenų kenkėjams. 2008-2009 m. žiemą kai kur 
atsiradusios ir nesutvarkytos sniegolaužos, šių metų pavasarį išdegę spygliuočių 
miškai (daug medžių su gaisro apdegintomis šaknimis ir pažeistu brazdu) yra gera 
liemenų kenkėjų dauginimosi vieta. Todėl medžius silpninančiai sausrai sutapus 
su kenkėjo dauginimuisi palankiais veiksniais, 2010 m. galima sulaukti liemenų 
kenkėjų masinio dauginimosi židinių. 

pavasaris buvo palankus ir spyglius graužiantiems vabzdžiams (pušiniam pelėd-
galviui, pušiniam verpikui, paprastajam pušiniam pjūkleliui), kurių skaičius dzūki-
joje pradėjo didėti 2007 m. pirmųjų ūgių lervos, kurios yra labai jautrios aplinkos 
temperatūrai, karštu ir sausu oru gali intensyviai maitintis, todėl greitai vystosi ir 
nedaug jų žūna. Šiemet prognozuojami pastebimi spyglius graužiančių vabzdžių 
pažeidimai, o 2010 m. galima laukti masinio dauginimosi židinių susiformavimo. 

šonų esanti žolė sulaiko išgarinimą, 
saugo medelį nuo šalnų, bet neturi 
dengti jų viršūnių. ypač pavojingos 
lapinės žolės, o varpinės mažiau pa-
vėsina arba ir visai nesudaro pavėsio. 
Todėl į miškininkystės literatūroje pa-
sitaikančius raginimus miško želdinius 
ravėti beveik kaip daržą, net purenti 
dirvą apie juos, reikėtų žiūrėti kritiš-
kai ir pagal konkrečias sąlygas. net ir 
stelbiamos eglės sodinukų nereikėtų 
ravėti purenant dirvą, nes galite pažeis-
ti medelių paviršines šaknis. pakanka 
žolę tik apminti. pavojinga atidengti 
juodžemį ar durpinį dirvožemį apie 
juodalksniukus, nes saulėtomis dieno-
mis įkaitusi žemė gali apdeginti šaknies 
kaklelį ir medelis žus. Juodalksnis ne-
pakenčia pavėsinimo iš viršaus, todėl 
žolės apmindžiojimas jam padės grei-
čiau pakilti virš žolinės dangos, vėliau 
priežiūra bus nebūtina. 

Iš visų miške auginamų medžių 
rūšių, ilgiausios priežiūros reikalauja 
ąžuolas, kartais ilgiau kaip 4-erius me-
tus. Kur gresia suvelėnėjimo pavojus, 
apie ąžuoliukus būtina purenti sunkią 
dirvą. Tai daryti reikėtų su šakiniais 
purentuvais, o ne su plokščiais, kad 
nepažeistume jų šaknų. Žinoma, ir ne-
purenti ąžuoliukai augs, tik kiek lėčiau. 
net ir nustelbti jie vėl atželia, tik atsi-
randa krūmijimosi pavojus. 

beržą tereikia pagloboti metus – jis 
išlenda iš žolinės dangos. Jei laiku ne-
atidengiamas, net ir iš varpinių žolių, 
beržo sodinukas skursta, mažai paau-
ga. pabėgęs iš žolių tankmės, jis stiebia-
si po metrą  kasmet. 

Jauni uosiai dažnai nušąla nuo šal-
nų, nors ir nežūsta, todėl jiems būtina 
priedanga. Želdiniuose jiems nepa-
kenktų dirvos purenimas. Uosis pui-
kiai želia pats tinkamoje dirvoje bei 
kirtavietėse. Todėl kertant mišrius me-
dynus su uosiu tereikia pasirūpinti jų 
pomiškio išsaugojimu. Veisiant uosius 
naujoje vietoje, reikėtų jiems sudaryti 
priedangą iš greitai augančių minkš-
tųjų lapuočių (baltalksnio, drebulės). 
Vėliau juos iškirsti.   

Visos unksmę pakenčiančios la-
puočių medžių rūšys (guoba, skirps-
tas, vinkšna, skroblas, liepa, klevas) 
bijo tik labai tankios žolinės dangos. 
Trūkstant priežiūrai laiko ar lėšų, jais 
reikia pasirūpinti tik ten, kur žolinė 
augalija labai vešli.

JAuNuOLyNų uGDyMAS
Jau kitais metais po pasodinimo reikia 
atkreipti dėmesį ir į pašalinius krūmus, 
kurie auga greičiau nei pagrindinės me-
džių rūšys ir ima konkuruoti dėl švie-
sos, o vėliau – ir dėl drėgmės bei maisto 
medžiagų. Kol sodintų medelių viršū-
nės neperauga krūmų, pastaruosius be 
gailesčio iškertame. Turtinguose dirvo-
žemiuose tai tenka daryti kasmet. Taip 
pat neleiskime išplisti drebulėms ar jų 
atžaloms pušų želdiniuose, nes greitai 
augdamos per porą metų gali visiškai 
užstelbti pušis. Apskritai drebulės nepa-
geidautinos šalia pušynų, kadangi pade-
da plisti pušies kenkėjams. bet nedidelis 
kiekis beržų pušyne naudingas. Juos rei-
kia palikti ne pavienius, o  didesnėmis 
grupėmis, nes sparčiau augdami beržai 
šakomis čaižo gretimas pušis ir neleidžia 
joms normaliai augti. eglynų jaunuoly-
nuose gali būti paliekama ir drebulė, ir 
beržas, siekiant iš jų suformuoti pirmą 
medyno ardą. Apie pasodintas ar savai-
mines eglaites tuomet reikėtų iškirsti 
tik visai greta augančius lapuočius. Iš jų 
formuojamą medyno ardą praretinkime 
taip, kad tarp medelių lajų būtų tokio 
pat dydžio tarpai, pro kuriuos eglei pa-
tektų pakankamai šviesos. Kadangi eglių 
šaknys paviršinės, o beržo ir drebulės 
eina gilyn, jie dėl dirvos tarpusavyje 
nekonkuruoja. Jei pastebime, kad eglių 
viršūnių prieaugis sumažėja, laja darosi 
plokščia, reikia įleisti daugiau šviesos –  
dar paretinti  paliktus lapuočius. 

neturint krūmapjovės, nedidelius 
krūmus ir nepageidaujamus lapuo-

čius patogu iškirsti specialiais kardais, 
kurie yra lengvi, specialiai pagaląsti ir 
saugūs. Jų galima įsigyti prekių miškų 
ūkio darbams parduotuvėse. nuo senų 
laikų tebenaudojami savadarbiai kar-
dai, bet jais galima rimtai susižeisti, nes 
jie turi būti aštrūs. naudojant ugdymui 
krūmapjoves, reikia saugaus darbo 
įgūdžių, be to, dirbti atidžiai, kad ne-
nupjautume reikalingų medelių. patar-
čiau pirmiausia apie ugdomus mede-
lius apmindyti žoles, lapuočių atžalas. 
didesniems plotams geriau samdyti 
rangovų įmones, kurių specializacija 
yra jaunuolynų ugdymas. profesiona-
lūs krūmapjovininkai paliktiną mede-
lį pastebi net tankioje lapijoje, saugiai 
apipjauna jį stelbiančią augmeniją.

Jei jūsų miško valdoje yra dideli jau-
nuolynų plotai, kuriems reikalinga in-
tensyvi priežiūra, galite pasidomėti gali-
mybėmis pasinaudoti europos Sąjungos 
parama pagal Kpp priemonę „Miškų 
ekonominės vertės didinimas“. Žinoma, 
jai gauti reikia užpildyti ir pateikti nema-
žai dokumentų, daugeliui vyresnio am-
žiaus savininkų tai gana sudėtinga. Todėl 
paramos siekti apsimoka, tik turint kelis 
hektarus ugdomų jaunuolynų ir nesant 
galimybės priežiūros, ugdymo darbus 
atlikti šeimos jėgomis. Siūlau pradžioje 
pasitarti su akredituotais konsultantais, 
kurių sąrašas skelbiamas nacionalinės 
mokėjimo agentūros tinklapyje.

(Tęsinys kitame numeryje)

VidmaNTas Jusas
miškininkas konsultantas 



MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 0530 

m
ed

žio
klė

Iki šiol spaudoje dažniausiai kalbėta apie bebrų situaciją Lie-
tuvoje. Kokia padėtis šiuo klausimu pas kaimynus ir ko mes 
galėtume iš jų pasimokyti, tvarkydami bebrų populiaciją 
mūsų karšte? Idealus pretekstas tuo pasidomėti buvo šių metų 
balandžio viduryje vykęs trijų pabaltijo kraštų (Lietuvos, Lat-
vijos, estijos) ir Lenkijos medžiotojų draugijų atstovų pasitari-
mas bebrų klausimais.

Vaizdingoje sodyboje Širvintų rajone vyko emocingos 
diskusijos apie tai, kaip turėtų būti toliau tvarkoma bebrų po-
puliacija išaugusio jos tankumo sąlygomis. diskusiją stebėjo 
atstovas iš eS. priminsiu, jog bebras yra europinės svarbos 
rūšis, įrašyta į eS buveinių direktyvos priedus. Tai reiškia, jog 
daugelyje šalių bebrai yra saugomi, o ten, kur suteikta išimtis 
ir leista šiuos žinduolius medžioti, turi būti vykdoma nuolati-
nė populiacijos būklės stebėsena bei teikiamos ataskaitos apie 
bebrų būklę atitinkamoms eS institucijoms. Lietuvai, Latvijai 
ir estijai tokia išimtis buvo suteikta.

Įdomu, jog šį kartą emocijų amplitudė didėjo ne pietų, bet 
šiaurės kryptimi. estų atstovai išreiškė aiškų negatyvų nusis-
tatymą bebrų atžvilgiu. Jie su didele nuostaba žiūrėjo į Lenki-
jos medžiotojų pastangas išplatinti bebrus visoje šalyje aštun-
tajame – devintajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose.

estijoje bebrai paplito bene vėliausiai iš visų 4 šalių. pasak 
estų pranešėjo, dabar ten gyvena apie 20 000 bebrų, iš kurių 
apie 7 000 (daugiau negu 30 proc.) yra sumedžiojama. estija yra 
mažiausiai urbanizuotas kraštas, ten gausu stambiųjų plėšrūnų 
(lokių, vilkų, lūšių), kurie irgi yra žymus papildomas spaudimas 
bebrų populiacijai. estijoje žinoma nemažai atvejų, kuomet lo-
kiai išardo bebrų trobeles. gana keista, jog esant tokiam popu-
liacijos reguliavimo lygiui, šių gyvūnų gausumas nemažėja. gali 
būti, jog bebrų estijoje yra daugiau negu 20 000, todėl populia-
cija sugeba atlaikyti tokį aukštą eksploatacijos lygį. 

didelio bebrų tankumo sąlygomis populiacijos metinis 
prieaugis dėl vidinių savireguliacijos mechanizmų ir aukšto 
jauniklių mirtingumo retais atvejais siekia 20 proc., papras-
tai būna mažesnis už 10 proc., todėl keletą metų palaikant 
30 proc. eksploatacijos lygį, bebrų populiacija neišvengiamai 
pradės mažėti. Lokaliai, kur bebrai nėra pageidautini dėl da-
romos žalos, toks išėmimas gali būti pateisinamas, tačiau jo-
kiu būdu netaikytinas visai populiacijai.

Vyraujantį neigiamą estų požiūrį į bebrus iliustruoja ir 
neseniai internete pasirodžiusi informacija, jog nutarta išnai-
kinti šiuos žinduolius Saaremo saloje, neva dėl to, kad bebrai 
prisideda prie vėžių nykimo.

„Maš bobra – sprava dobra“ – lenkų posakis, reiškiantis, 
jog jei gyvena bebrai, reikalai klostosi gerai, – atspindi prie-
šingą požiūrį į šiuos gyvūnus. Tiesa, posakis, matyt, atkelia-
vo iš senesnių Žečpospolitos laikų, kuomet bebrai buvo labai 
vertinami dėl kailių ir sruoglių. Tačiau valstybės ir medžio-
tojų organizacijų politika bebrų atžvilgiu Lenkijoje iš esmės 
skiriasi nuo estijos.

Žo dis skai ty to jui
Balandį liepsnojančiose pievose supleškinom pirmą-

ją kiškiukų vadą. Netrukus Lietuvos pievose ir lankose 

pasirodys liaudies dainose apdainuoti šienpjoviai. Tie-

sa, jie dabar nebe baltais drobės marškiniais ir plieno 

dalgeliais ant peties pasidabinę, o sėdi už galingųjų John 

Deere ar Ferguson vairo, bet šiuo metų laiku pamiškių 

pievose besislepiančiai antrajai kiškiukų vadai ir nauja-

jai stirniukų bei kurapkiukų kartai nuo to tik blogiau.

Ar teko jums Lietuvoje matyti, kad šiuolaikinis šien-

pjovys pievą pradėtų šienauti iš vidurio (1 pav.). Man ne. 

Dažniausiai būna atvirkščiai (2 pav.). Kažin kodėl?

Visą balandį ir gegužės pradžią įtaigus balsas iš tele-

vizorių ekranų, lydimas baisių vaizdų, ragino nesudegin-

ti kiškiuko. O kas žemdirbiui, besipuikuojančiam galinga 

technika, parodys šiuos paveikslėlius?..

euGeNiJus TiJuŠas

Bebrai 
Pabaltijo regione – 
„bestia non grata“?

1 pav. 2 pav.
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bebrai Lenkijoje pradėjo plisti maždaug tuo pačiu laiku, 
kaip ir Lietuvoje – iškart po Antrojo pasaulinio karo. gau-
siausia šių žinduolių buvo šiaurinėje šalies dalyje, kitur jie 
natūraliai nepaplito. Visuomeninės organizacijos Lenkijos 
medžiotojų sąjungos iniciatyva 1976 m. prasidėjo aktyvios 
bebrų apsaugos projektas, kurio dvi pagrindinės nuosta-
tos buvo visokeriopai saugoti bebrų gyvenamąją aplinką ir 
perkelti bebrus į dar neapgyvendintus plotus. To pasitarime 
niekaip negalėjo suprasti estų atstovas: atseit, jie nežinojo, 
ką daro.

Ar iš tikrųjų lenkai nežinojo? Manau, kad puikiai žinojo 
apie bebrų keliamas problemas Lietuvoje, bavarijoje, Šiaurės 
Amerikoje, t.y., visur, kur šie žinduoliai jau tuo metu buvo 
gausūs sukultūrintuose kraštovaizdžiuose. Manau, kad dary-
dami tokį sprendimą, jie puikiai žinojo ir apie po tam tikro 
laiko iškilsiančias problemas. Kaip ir visi kiti europoje, kurie 
žengia pirmuosius žingsnius reintrodukuojant kadaise išny-
kusią rūšį. Tačiau nulėmė kur kas platesnis požiūris į gamtinę 
visumą. Tai galima pavadinti ekologiniu mąstymu.

projekto Lenkijoje mastai išties įspūdingi. Iki 2000 m. į 
naujas vietas iš viso buvo perkelta apie 1  300 bebrų. dabar 
projekto išdavoje bebrų plitimo židiniai susiformavo praktiš-
kai visoje Lenkijos teritorijoje. netolimoje ateityje, tarkim po 
20-ies metų, galima tikėtis bebrų populiacijos žymaus pagau-
sėjimo, tuo pačiu ir konfliktinių situacijų masto padidėjimo.

dabar bebrai Lenkijoje medžiojami tik ten, kur daro žalą. 
Aktyvios bebrų apsaugos strategija numato šių žinduolių daro-
mos žalos atlyginimą iš valstybės biudžeto. 2008 m. visoje šalyje 
buvo išmokėta 718 000 eurų kompensacijų dėl bebrų daromos 
žalos, patenkinti 1210 iš 1 395 pateiktų prašymų (87 proc.).

Latvių medžiotojų atstovai savo požiūriu į bebrus buvo 
artimesni estams, negu lietuviams ir, juolab, lenkams. ofici-
aliais duomenimis, Latvijoje 2007 m. buvo per 70 000 bebrų, 
sumedžiota apie 10 000. ekspertų vertinimu šie skaičiai yra 
sumažinti ir realiai šalyje gali būti apie 180 000 (!) bebrų. Jei 

šie skaičiai išties realūs, tuomet Latvijoje turėtų gyventi vos 
ne po 3 bebrus viename km2. Tai kur kas viršija žymaus lat-
vių bebrų tyrinėtojo dr. M. balodžio prognozes, jog maksi-
malus ekologinis talpumas šioje šalyje gali būti apie 120 000 
individų. Sunku pasakyti, kiek šios prognozės atitinka realią 
situaciją, tačiau jos visada kažkuo remiasi ir nėra iš piršto 
laužtos. Įdomus faktas – Latvijoje iki šiol bebrų medžioklei 
taikoma licencijų sistema, kai nei estijoje, nei Lietuvoje se-
niai to nėra.

Sąlygomis bebrams gyventi, taigi ir ekologiniu talpumu, 
Lietuva labai panaši į Latviją. pastarojoje daugiau miškų, tačiau 
vandens telkinių tinklo tankumas ir struktūra panašūs abiejo-
se šalyse.  2007 – 2008 m. Lietuvoje buvo atliktas bebrų popu-
liacijos būklės įvertinimas. duomenys surinkti 36 modelinėse 
teritorijose prie regioninių, nacionalinių parkų ir rezervatų. 
Modelinių teritorijų dydis svyravo nuo 3 300 iki 18 500 ha, o 
bendras jų plotas sudarė apie 4 visos šalies teritorijos. Statistinė 
duomenų analizė parodė, jog remiantis šiais duomenimis bebrų 
populiacijos dydį Lietuvoje galima vertinti ±15 proc. tikslumu 
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ir 75 proc. patikimumu. Vidutinis įvertintas aktyvių bebravie-
čių tankumas buvo 4,12 bebraviečių 1000 ha. Minimalus bebrų 
skaičiaus Lietuvoje įvertis yra 86 000 individų, maksimalus – 
121 000 individų, o tikroji parametro reikšmė su 75 proc. tiki-
mybe patenka į šį intervalą. nepaisant gana didelio intervalo, tai 
palyginti tikslus įvertinimas, o tikrasis bebrų skaičius šalyje šiuo 
metu yra apie 100 000.

pagal oficialią bebrų apskaitą, kurią vykdo medžioklės 
plotų naudotojai, 2008 m. Lietuvoje gyveno apie 36 000 beb-
rų. Tai gerokai sumažintas skaičius, o artimesnis tikrovei yra 
anksčiau minėtasis.

didžiausias bebrų populiacijos tankumas būdingas 
šiaurės – vakarinei (plungės, Skuodo, Akmenės, Kelmės 
rajonai) ir pietrytinei (Vilniaus apskritis) bei šiaurrytinei 
(zarasų, Rokiškio rajonai) Lietuvos dalims. Santykinai 
mažas bebrų populiacijos tankumas būdingas kai kuriems 
šiaurės (biržų, pasvalio), rytų (Ignalinos, Švenčionių) ir vi-
durio (Šakių, Jurbarko, Kauno, prienų) Lietuvos rajonams. 
Apskritai bebrai dabar gausūs kalvotame kraštovaizdyje, 
kur kalvų papėdėse netrūksta nedidelių pelkučių. Tipiškas 
pavyzdys – Molėtų rajonas. 

Apie 36 proc. visų bebraviečių Lietuvoje yra melioracijos 
kanaluose. Tai – dažniausiai bebrų naudojamas biotopas. di-
delėse upėse užregistruota apie 18 proc., ežeruose – 16,5 proc., 
pelkėse  – 14,5 proc. visų bebraviečių. bebrų biotopinis selek-
tyvumas skirtingų biotopų atžvilgiu yra nevienodas. bebrai 
renkasi dideles ir mažas upes, miško ir pamiškių kanalus. 
nors lauko kanalai pagal ilgį yra dominuojantis (34 proc.) 
vandens telkinių tipas Lietuvoje, bebraviečių juose užregis-
truota tik apie 8 proc.

Ar 100 000 bebrų Lietuvoje yra „lubos“? Kaip rodo Lat-
vijos pavyzdys, dar galima tikėtis bebrų gausėjimo. bebrai su-
geba didinti aplinkos ekologinį talpumą. Antra, didelė dalis 
melioracijos kanalų dar bebrų nepanaudoti. neprižiūrimi ka-
nalai apauga krūmais, todėl tampa tinkami bebrams gyventi. 
Tyrimai panevėžio rajone parodė, jog bebrai yra užėmę tik 
apie 20 proc. visų melioracijos kanalų, todėl buveinių rezer-
vas dar egzistuoja. Kitas klausimas, ar vidiniai bei išoriniai 
bebrų populiacijos reguliavimo mechanizmai leis ir toliau 
bebrų skaičiui didėti?

Vienintelis veiksnys, galintis dabar turėti įtakos bebrų 
populiacijos būklei Lietuvoje, yra eksploatacijos lygis, kuris, 
pagal oficialius duomenis, siekia apie 12 proc. populiacijos 
gausumo, o realiai dėl galimo brakonieriavimo ir netinkamų 
medžioklės būdų (naudojant lygiavamzdžius šautuvus daug 
bebrų tik sužeidžiama, vėliau jie žūna) gali siekti net iki 20 
proc. Tai yra gan ženkli įtaka populiacijai. Jei toks išliks ir 
ateityje, bebrų gausumas veikiausiai bus stabilus. Stambiųjų 
plėšrūnų įtaka Lietuvoje nėra didelė. Lapės gali sumedžioti 
bebrų jauniklius, kai šie tik pradeda išeiti į sausumą, ypač 
sausros metais. Taigi bebrus reikia medžioti, tik jokiu būdu 
ne naikinti. derama pagarba šiems unikaliems gyvūnams 
turi būti išlaikyta. Šiuo požiūriu estų apsisprendimas dėl Sa-
aremo salos bebrų mums neturėtų būti pavyzdžiu.

o kaipgi dėl lietuvių požiūrio į bebrus? na, masinės infor-
macijos priemonėse galima aptikti visko, daugiau neigiamo 
nusistatymo. negatyvūs sensacingi faktai yra žurnalistų duo-
na, todėl jie, ko gero, iš principo negali atspindėti visuomenės 

nuomonės, nors ją ir formuoja. geriau realią situaciją galima 
įvertinti specialiomis apklausomis.

Lietuvoje 2004 m. buvo atlikta medžioklės plotų naudo-
tojų apklausa, tik ne apie tai, kokia jų nuomonė apie bebrus, 
o kiek bebraviečių ir dėl kokių priežasčių yra neperspektyvių 
bei kiek – perspektyvių. Iš visų medžioklės plotų vienetų gau-
ti duomenys apie beveik 8,5 tūkst. bebraviečių. Maždaug pusė 
jų buvo deklaruotos kaip neperspektyvios, kita pusė – kaip 
perspektyvios. daugiausia neperspektyvių bebraviečių buvo 
įsikūrusios melioracijos kanaluose. 

Šie duomenys rodo labai aiškų, tegu ir tam tikros visuome-
nės dalies, racionalų požiūrį į ekologiškai svarbią rūšį. Iš esmės 
siūloma išmedžioti bebrus tik ten, kur jie daro žalą. Kur bebrai 
niekam netrukdo, ar juolab yra naudingi, jų medžioklė turė-
tų būti reguliuojama. Atrodo labai paprasta, bet praktiškai tai 
įgyvendinti didelio tankumo bebrų populiacijoje mėgėjiško-
mis priemonėmis neįmanoma. problema egzistuoja ir ją reikia 
spręsti profesionaliai. Turėtų būti suformuotos specialios briga-
dos, kurios sugebėtų išgaudyti bebrų perteklių.

Kitas sprendimo būdas būtų bebrų neigiamo poveikio su-
mažinimo priemonės (vandens lygio pažeminimas, pralaidų 
užtvaros ir kt.), kurios sėkmingai naudojamos Šiaurės Ame-
rikoje. Ten egzistuoja tokia veikla užsiimančios firmos. Įren-
gimai nepigūs, kainuojantys tūkstančius. Vargu, ar tautiečiai 
norėtų už juos mokėti iš savo kišenės. Tačiau apie tai pamąs-
tyti verta. nebūtina įrenginius pirkti už Atlanto, gal žymiai 
pigiau juos išeitų gaminti Lietuvoje?

Šiaip ar taip, minėtame pabaltijo medžiotojų pasitarime Lie-
tuvos atstovų pozicija bebrų klausimu nepasirodė emocingai 
neigiama, o netgi gana racionali. Mes galime daug ko pasimo-
kyti iš lenkų aktyviau bendraujant su Suvalkų krašto medžioto-
jais. Šiame krašte, kaip ir Lietuvoje, bebrų populiacija atsistatė 
maždaug tokiu pačiu metu, maždaug vienodais tempais didėjo 
jos gausumas. galime tapti regiono lyderiais racionaliai tvarkant 
bebrų populiaciją, o taip pat pavyzdžiu, kaip su šiais gyvūnais 
sugyventi. Reikia tik noro ir iniciatyvių žmonių. 

dr. alius uleVičius
Vilniaus universitetas
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Tai vienas paslaptingiausių mūsų paukš čių. populiacija 
Lietuvoje 2001 m. įver tinta 50-150 perinčių porų. Visgi 
drįsčiau teigti, jog šiuo metu žvirblinių pelėdų pas mus 
peri bent keleriopai daugiau. peržiūrėjus nuotraukas in-
ternete, pašnekėjus su gamtos fotografais paaiškėja, jog 
beveik visi, pažįstantys šį paukštelį, yra jį matę ar net 
fotografavę. Specialiai jų neieškodamas, su žvirblinėmis 
pelėdomis susidūriau ne kartą. Visais atvejais jas stebėjau 
ne miške. Jos pačios atskrisdavo pas mane prie namų, prie 
girininkijos, į gyvenvietę. Visgi yra žmonių, kuriems se-
kasi geriau. Manau, gerbiamas gamtininkas nesupyks, jei 
paviešinsiu vieną anekdotinį atsitikimą.

pastebėjęs žvirblinę pelėdą Aukštaitijos nacionali-
niame parke, Kaltanėnuose, paskambinau broniui Šab-
levičiui. Šis rado laisvo laiko ir atvažiavo kitą dieną. 
Išlipančio iš autobuso ornitologo pelėda laukė vidur-
dienį, plieskiant saulei, tupėdama ant elektros laidų 
autobusų stotelėje. Ma-
tyt, ne kiekvienam duo-
tas sugebėjimas žiūrėti ir 
matyti. Ko gero dešimtys 
žmonių praėjo gatve, ne-
atkreipę dėmėsio į mažą 
pilką paukštelį ant elekt-
ros laidų.

Žvirblinė pelėda šiek 
tiek mažesnė už varnėną, 
sveria apie 60 gr. Toks ūgis 
jai visai netrukdo gaudy-
ti peles, šikšnosparnius, 
žvirblius, zyles, sniege-
nas ir dar bent penkias 
dešimtis rūšių smulkių 
paukštelių. Vasarą pelėda 
dažniau minta pelėmis, 
kirstukais, jaunikliai – 
vabzdžiais. Žiemą grobiu 
dažniau tampa paukščiai. 
Jei pavyksta sumedžioti 
daugiau, grobį žvirblinės 
pelėdos mėgsta sandė-
liuoti uoksuose. Šaltis jų 
atsargas užkonservuoja. 
paprastai pelėda medžio-
ja ryte ir vakare, tamsią 
naktį praleidžia snausda-
ma uokse ar ant šakos. Jei 
rytinė medžioklė buvo ne-

Susipažinkime: 
žvirblinė pelėda

sėkminga, pelėda gali būti aktyvi visą dieną. nuotraukų 
eXIF rodo, jog jas aktyviai bemedžiojančias fotografavau 
9.50, 14.15, 15.30, 17.50 val. Mėgstama medžioklės vieta 
žiemą – gyvenvietės, kur pelėdas traukia prie lesyklų gau-
siai besibūriuojantys paukšteliai.

Įdomi pelėdos reakcija į žmogų. Seniai pastebėta, kad 
žvirblinė pelėda – jaukus, žmogaus nebijantis paukštis. 
per susitikimus su pelėdomis pastebėjau daugiau. Supra-
tusi, kad ja domimasi, pelėda dažnai priskrenda artyn, 
nusileidžia nuo medžio viršūnės, praneria pro pat galvą, 
nutupia visai gretimais. Įdomiausia, jog ji taip elgiasi ne 
vasarą prie lizdo, bet žiemą, gyvenvietėje. panašu, kad 
paukštelis žmogaus visiškai nebijo, o gąsdina pats – ne-
lįsk per arti.

peri žvirblinės pelėdos uoksuose, kurių landos skers-
muo – apie 5 cm. Jai tinka didžiųjų genių iškalti uoksai 
bei varnėnams skirti inkilai. Kadangi pačios lizdų ne-

neša, inkiluose peri tik 
po kitų paukščių. Manau, 
dabar Lietuvos miškuose 
žvirblinėms pelėdoms pe-
rėti tinkamų vietų tikrai 
nestokoja. Uokso landos 
dydis sąlygoja specifinį 
žvirblinės pelėdos elgesį 
pavojaus akivaizdoje. Šiek 
tiek didesnė už žvirblinę 
pelėdą lututė paniškai bijo 
kiaunių ir puola iš uokso, 
vos žvėreliui paskrebenus 
į medį. Žvirblinės pelėdos 
uoksas per mažas kiaunei 
įlįsti, todėl paukštis tvirtai 
tupi lizde, kas bevyktų ap-
linkui.

Kaip ir daugelio paukš-
čių, žvirblinių pelėdų jau-
nikliai palieka uoksą ne-
mokėdami skristi. Jie dar 
ilgai klaidžioja po mišką, 
gaudydami vabzdžius, mai-
tinami tėvų, kol galutinai 
pramoksta skraidyti ir su-
gauti pelėdos vertą grobį.

JoNas BaRZdĖNas
Švenčionėlių miškų urėdijos 

antaliedės girininkijos 
girininkas
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Jau ketvirtą pavasarį sodinome mišką kartu su Alytaus miesto 
piliakalnio vidurinės mokyklos mokiniais. Įdomi, turininga ir 
praktiška gamtos pamoka kasmet įgyja platesnį mastą, įsitrau-
kiant mokinių grupėms vis iš kitų mokyklų.  

Alytaus miškų urėdijos dzirmiškių girininkas Juozas Kaše-
lionis ir pavaduotojas Arūnas paršeliūnas pasiūlė Lietuvos var-
do tūkstantmečiui pasodinti tūkstantį pušelių. 

Mišką sodinusiems šeštokams buvo maloni staigmena, kad 
jie galėjo apžiūrėti prieš trejus metus pačių pasodintus ir jau 
ūgtelėjusius pušies želdinius. Vaikai ketina ir toliau  stebėti savo 
pasodintus želdinius. girdėjau šeštokus tariantis, kad anksčiau-
siai pasodintame plote kartu su pirmąja mokytoja jie apsilankys 
per mokyklos baigimo išleistuves. 

Miškininko Antano Krušniausio iniciatyva graži miška-
sodžio talka su mokiniais organizuota ir Varėnoje, dainavos 

Dzūkijoje – tūkstantis pušelių Lietuvai

Mindaugiečių ąžuolynas Joniškyje

ąžuolynas Jūrėje

JMB sodiniai

Joniškio rajono Mindaugių pagrindinės mokyklos JMb būrelio 
„Šermukšniukai“ vadovė mokytoja Angelė čepaitienė dar prieš 
kelerius metus buvo sumąsčiusi su būrelio nariais pasodinti ne-
tradicinį parkelį iš kadagių. bet suabejojo sėkme:  Joniškio kraš-
tas – ne kadagynų žemė. Todėl pasitarusi su Mindaugių pagrindi-
nės mokyklos pedagogais, Joniškio miškų urėdijos miškininkais, 
Lietuvai pagražinti bei „Žiemgalos“ draugijų aktyvistais, ėmėsi 
iniciatyvos Joniškio krašte pasodinti  Lietuvos  tūkstantmečio  
ąžuolyną, kad,  žaliuodami ir keldami viršūnes į saulę, ąžuolai 
teiktų atgaivą, stiprybę visiems, apsilankiusiems šiame parke. 

Joniškio miškų urėdija ąžuolynui įveisti išskyrė 1 ha žemės 
sklypą, miškininkai Rimantas butvila, egidijus čepulis, Vita Žal-
nierienė pažymėjo Mindauguose būsimo miškelio – parko ribas, 
vietas, kur sodinti urėdijos medelyne išaugintus medelius. 

Susirinkę į talką Mindaugų pagrindinės mokyklos  pedago-
gai, mokiniai kartu su talkininkais iš Joniškio miškų urėdijos, 
Mindaugų kaimo bendruomenės, seniūnijos, Lietuvai pagražinti 
bei „Žiemgalos“ draugijų netruko pasodinti 1300 ąžuoliukų. 

Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos globojami JMb būre-
liai nusprendė taip pat įveisti Lietuvos vardo tūkstantmečio ąžuo-
lyną. Vietą jam parinkome Jūrės girininkijoje. balandžio 21 d. į 
talką atvyko Kazlų Rūdos, Ąžuolų būdos, Atanavo, bagotosios, 
Jankų pagrindinių mokyklų JMb būrelių nariai ir jų vadovai bei 
juos globojančių girininkijų girininkai, urėdijos vadovai. Išklau-
sę Jūrės girininkijos girininko Juozo neverausko patarimų, visi 
ėmėsi darbo – iki pietų ąžuoliukais apsodintas 1 ha miško žemės 
plotas. girininkijos poilsiavietėje aptarėme tolimesnę bendradar-
biavimo veiklą, miškininkai įsipareigojo prie ąžuolyno pastatyti 
užrašą „JMb ąžuolynas – Lietuvos vardo tūkstantmečiui“. JMb 
būrelių vadovams įteiktos miškų urėdo Lino bužinsko padėkos.  

 
Redas RuTkauskas 

kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos 
informacinio centro vadovas
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girininkijoje. „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos ketvirtokai, kaip 
ir Alytuje,  sodino pušeles, Varėnos miškų urėdijos medelyne 
pamatė, kaip  jos auginamos nuo sėklelės. 

GiNTauTas sVeNTiCkas
alytaus Raad  miškų kontrolės skyriaus vedėjas 
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Mindaugų pagrindinės mokyklos direktorė Milda nemanie-
nė, Joniškio miškų urėdo pavaduotojas Jonas čepaitis linkėjo, 
kad pasodinti ąžuoliukai, po 120-140 metų pasiekę brandą, džiu-
gintų dabartinių sodintojų vaikaičius ir provaikaičius. 

Šia proga eilėraščius skaitė „Audruvės“ literatai, talkininkai 
Vida peleniuvienė ir Jonas Ivanauskas. Miškininkai parką pažy-
mės iš ąžuolo pagamintu specialiu ženklu.  

 mG inf.
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girionyse balandžio 23-ąją rinkosi jaunieji miško bičiuliai ir 
jų vadovai. Mokytojai – į seminarą „Informacinės komunika-
cinės technologijos JMb veikloje“, kuris vyko Kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegijoje, o moksleiviai – į medžių sodi-
nimo šventę.

generalinės miškų urėdijos skyriaus vedėjas petras Ka-
napienis, dubravos eMM urėdijos inžinieriai evaldas Vit-
kevičius, darius bielevičius, Vaišvydavos girininkas Julius 
Kurlavičius praktiškai parodė, kaip sodinti eglę, ąžuolą, su-
pažindino su medžių sodinimo įrankiais, demonstravo, kaip 
medžiai sodinami Švedijoje. Ten miško sodintojai turi odi-
nes kuprines sodinukams susidėti, kad jie neišdžiūtų. 

plyno kirtimo biržėje pasodinome apie 0,3 ha miško. 
eglaites sodinome poromis, vis pasikeisdami, kad išmoktu-
me visų darbų.  Vėliau sodinome ir didelius, 5-7-erių metų 
ąžuoliukus, mokėmės juos teisingai pririšti. Ateityje tai 
mums pravers ne tik miške, bet ir sodinant vaismedžius ar 
dekoratyvinius medžius.

padirbėję pietavome prie laužo miško poilsiavietėje 
„Lepšynė“, miškininkai mums papasakojo apie priešgaisri-
nę apsaugą, visi kartu aptarėme šiukšlinimo problemą. po to 
žaidėme žaidimus, susipažinome, kas iš kur atvykęs, sužino-
jome vieni kitų gimtadienius, o geriausi medelių sodintojai 
buvo apdovanoti.

Veisiejuose gegužės 3-9 d. vyko devintasis „Veisiejų pavasario“ ple-
neras. Į jį atvyko 23 menininkai iš Armėnijos, baltarusijos, Rusijos 
federacijos, Latvijos, Lenkijos ir mūsų šalies. Tai tapytojai, batikos 
ir šilko meistrai, medžio drožėjai, kalviai. „Lietuvos ryto“ žurnalis-
tė Lilija Valatkienė ne tik „tapė“ žodinį mūsų krašto portretą, bet 
dirbo ir su teptuku. plenero dalyviai savo meno darbais papildė 
Veisiejų vidurinėje mokykloje naujai atidarytą paveikslų galerijos 
antrąją salę. Medžio drožėjai skulptūromis papuošė tris parkus: 
prie Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos, prie seniūnijos ir 
miškų urėdijos parką „Vaikystės sodas“. pastarajam medžio drožėjai 
padovanojo 4 skulptūras: Antanas česnulis – skulptūrą „paukštis“, 

Mokomojoje talkoje ir ekskursijose Dubravoje

„Veisiejų pavasario“ 9asis pleneras 

Iš poilsiavietės vykome į ekskursiją: aplankėme dubravos 
eMM urėdijos kankorėžių aižyklą, arboretumą, Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegijos muziejų.

Už šį linksmą ir naudingą renginį dėkojame dubravos 
eMMU miškininkams ir JMbS rėmimo tarybai. 

saNdRa PaBRiNkYTĖ
JmBB „Ąžuoliukas“ narė

Tomas česnulevičius – „nesugalvota pasaka“, Audrius goberis – 
„Suoliukas – krokodilai“, Tomas Mirijauskas – „girinis visažinis“. 
Vieni pirmųjų urėdijos skulptūrų parke apsilankė Kapčiamiesčio 
emilijos pliaterytės pagrindinės mokyklos etnografai ir jaunieji 
miško bičiuliai. Veisiejų seniūnijos seniūnas zenonas Sabaliauskas 
paprašė moksleivius sugalvoti pasaką skulptūrai „nesugalvota pa-
saka“. Trys gražiausios pasakos gaus Veisiejų seniūno prizus. Kvie-
čiame apsilankyti mūsų parke ,,Vaikystės sodas”.

VYTauTas sTaCeVičius
Veisiejų miškų urėdijos specialistas ryšiams su visuomene
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Minime Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tai 
gali tapti ir puikia proga peržvelgti Lietu-
vos miškų istoriją, prisiminti pareigūnus 
ir miškininkus, svariai prisidėjusius prie 
miškų administravimo, tvarkymo, miški-
ninkystės mokslo plėtojimo, profesinio 
mokymo. 

Šiemet sukanka 450 metų, kai 1559 m. 
pirmą kartą buvo inventorizuota dalis 
Lietuvos girių, aprašytos jų ribos, žvėrių 
gausa, kiek apgyventos žmonių vietovės. 
Ar neverta prisiminti LdK didžiojo ku-
nigaikščio ir Lenkijos karalius Kazimie-
ro, kuris 1468 m. išleistame teisyne nu-
statė bajorams ir valstiečiams bausmes 
už neteisėtus miškų kirtimus, medžioji-
mą? Vertas miškininkų dėmesio karalius 
Žygimantas Augustas, 1557 m. Valakų 
įstatyme reglamentavęs miškų apsaugą 
ir naudojimą, paskyręs LdK girių revizo-
riumi grigalių Valavičių, kuris 1559 m. 
inventorizavo 41 medę (girią). Karaliaus 
Žygimanto Augusto 1567 m. išleistas 
instrukcijas karališkųjų girių prižiūrėto-
jams galime laikyti pirmaisiais girinin-
kų nuostatais. Karalius Vladislovas Vaza 
1636–1641 m. organizavo naują LdK 
karališkųjų girių surašymą (ordinaciją). 
prisimintinas miškininkas Liudvikas 
pliateris, išleidęs pirmąjį Lietuvoje miš-
kininkystės vadovėlį. 

Rastume vertų dėmesio miškų parei-
gūnų ir Lietuvai esant carinės Rusijos im-
perijos sudėtyje, kur miškininkų plejadą 
pradėtų prof. povilas Matulionis, kiti pe-
terburgo miškų instituto auklėtiniai. 

Ilgas sąrašas garbių miškų sistemos 
vadovų, miškų urėdų, kitų miškininkų su-

Pagerbkime iškiliuosius

sidarytų, peržvelgus Lietuvos nepriklauso-
mybės laikotarpį (1918–1940). Tai Miškų 
departamento vadovai Stepas bilevičius, 
Stasys Vaicekauskis, Antanas Rukuiža, mi-
nistras Juozas Skaisgiris, miškų urėdai Ma-
rijonas daujotas, Vincas Žemaitis, Lietuvos 
miškininkų sąjungos kūrėjai Aleksandras 
požėla, Jonas Kuprionis, Jonas Vilčinskas, 
Stasys Kripas ir kiti. po Antrojo pasaulinio 
karo miškininkus telkė bendram darbui 
Antanas Kvedaras, Algirdas Matulionis. 

o kiek miškininkų įvairiomis formo-
mis kovojo už Lietuvos nepriklausomy-
bę, guldė galvas už tėvynę, kaip miškų 
urėdai Stasys Janulis, Kazys čepas, Anta-
nas griškevičius, Jonas gražulis, girinin-
kai Jonas Stankaitis, Vincas Araminas, 
daugybė kitų girininkų, eigulių. 

daug vertų miškininkų (diplo-
muotų ir ne) visuomenine, pilietine ir 
profesine veikla buvo paskutiniaisiais 
dešimtmečiais. Iškilių miškininkų kan-
didatų atranka, jų sąrašo sudarymu 
galėtų užsiimti Lietuvos miškininkų 
sąjunga kartu su generaline miškų 
urėdija. Sąraše turėtų būti tik išėjusie-
ji Anapilin. pasiūlymus galėtų teikti 
miškų urėdijos, mokslininkai, paskiri 
asmenys. Toks sąrašas turėtų būti tęsti-
nis. Jį galima patalpinti internete, o dar 
geriau – suradus lėšų išleisti ir atskiru 
leidiniu.

kaZYs PaTieJŪNas

Tarpukario Miškų departamento tarnautojai miške

,,Mūsų girių“ pirmasis redaktorius Jonas Kuprionis (kairėje) su tarpukario miškininkais Pokario miškų ministras Algirdas Matulionis (kairėje)



Juozas Stakauskas
1907 03 08 – 2009 05 02

ankstų gegužės 2-osios rytą neteko-
me buvusio ilgamečio eigulio Juozo 
stakausko, šį pavasarį pažymėjusio 
102-ąjį gimtadienį.   

Juozas stakauskas gimė  ir užaugo 
Pavadokšnės kaime, molėtų rajone. 
Nuo 1948 m. gyvenimą jis susiejo su 
gimtinės miškais: utenos miškų urė-
dijoje  dirbo eiguliu 48-erius metus – 
iki 1996 m. vasario. daugiausia metų 
prabėgo buvusios čiulėnų girininkijos 
miškuose. Gyvendamas gamtos prie-
globstyje prie aiseto ežero, jis mėgo 
žvejoti, ilgai išliko žvalus, energingas – 
iki 90-ies metų važinėjo dviračiu.  

Juozą stakauską pažinojome kaip 
sumanų, darbštų ir nuoširdų darbuo-
toją, mylėjusį gamtą, miškus ir supan-
čius žmones. Jo šeimai nestigo dėme-
sio, meilės ir visokeriopos paramos. 
savo ilgametę profesinę patirtį jis per-
davė dukrai Vandai kaukėnienei, 1965 
m. baigusiai kauno miškų techniku-
mą, nuo 1991 m. dirbančiai utenos 
girininkijos girininke.    

mūsų atmintyje ilgam išliks darbš-
taus, puikaus žmogaus paveikslas. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio 
artimuosius.

utenos miškų urėdijos kolektyvas

Nauji leidiniai

VADOVėLIS APIE DIRVOŽEMį

dirvotyra pasaulyje pripažįstama kaip 
fundamentalus gamtos mokslas. Apie 
dirvotyrą išmanyti turi ne tik žemės, 
miško, vandens ūkio, bet ir geografijos, 
geologijos, socialinių mokslų specia-
listai. dirvožemininkai turi parengti 
ir kartu su ūkinės veiklos specialistais 
įdiegti dirvodaros procesų valdymo, 
dirvožemio derlingumo didinimo 
technologijas, prisidėti prie dirbamos 
ir miško žemės stebėsenos.

Tiems uždaviniams spręsti būtina 
tobulai nusimanyti apie pasaulio dir-
vožemius, o kartu ir Lietuvos. Mūsų 
šalis integravosi į eS, kitas tarptautines 
organizacijas ir žengia rinkos santy-
kiais pagrįstu ūkininkavimo keliu. Juo 
eina ir savarankiški ūkininkai, įvairių 
žemės, miško ir vandens ūkio subjek-
tų specialistai. Visiems jiems ir skirtas 
antrasis atnaujintas, papildytas ir pa-
taisytas „dirvotyros“ vadovėlio leidi-
mas, Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų 
bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos 
rekomenduotas.

Šiame vadovėliniame leidinyje pir mą 
kartą skelbiamas tarptautinis dirvože-
mių grupavimas pagal FAo-UneSCo 
dokumentus anglų kalba: „pasaulio 

dirvožemių žemėlapio legendą“ (1997), 
„europos dirvožemių atlasą“ (2005), 
„pasaulinę dirvožemio išteklių infor-
macinę bazę“ (2006), „Vadovą dirvo-
žemiui aprašyti“ (2006). Studentui rei-
kia suvokti šiais dokumentais pagrįstą 
naująją Lietuvos dirvožemių klasifika-
ciją (1999) ir jos vienetus.

Vadovėlyje vartojamus dirvotyros 
terminus stengtasi suderinti su „Siste-
miniu dirvotyros terminų žodynėliu“ 
(1997), išleistu pagal Valstybinės kal-
bos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 m. 
programą, su baigiamos leisti „Žemės 
ūkio enciklopedijos“ ir leidžiamos „Vi-
suotinės lietuvių enciklopedijos“ ter-
minais.

dirvodaros procesui suprasti pa-
teikiama geologijos ir geomorfologijos 
pagrindų žinių. Atnaujinant vadovėlį, 
naudotasi Lietuvos dirvožemininkų 
specialiosiomis mokslinėmis mono-
grafijomis, publikacijomis periodi-
niuose mokslo leidiniuose ir naujau-
siais vadovėliais anglų, rusų, vokiečių 
kalbomis.

Vadovėlį rašė LŽūU Agronomijos 
fakulteto dirvotyros ir agrochemijos 
katedros dėstytojai: prof. habil. dr. A. 
J. Motuzas (sudarytojas), doc. dr. V. V. 
buivydaitė, doc. dr. R. Vaisvalavičius 
bei buvęs Lietuvos miškų ir Lietuvos 
žemdirbystės institutų mokslo dar-
buotojas prof. habil. dr. R. Šleinys. Ši 
knyga yra vienas leidinių, kuriais pa-
žymimas Lietuvos dirvožemininkų 
draugijos prie Lietuvos MA Žemės 
ūkio ir miškų mokslų skyriaus 50-me-
tis.

Vadovėlio rengimą rėmė Lietuvos 
valstybinis mokslo ir studijų fondas, 
išleidimą – Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerija, Žemės 
ūkio ministerija, UAb „dotnuvos 
projektai“. Autoriai nuoširdžiai dėkoja 
recenzentėms prof. habil. dr. M. eidu-
kevičienei (Klaipėdos universitetas) 
ir habil. dr. L. Tripolskajai (Lietuvos 
žemdirbystės instituto Vokės filialas) 
už vertingus patarimus.

Prof. habil. dr. alGiRdas J. moTuZas
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Svei ki na me gi mu sius

birželį
Su 30-uO Ju GIM TA DIE NIu
Birželio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį  
anykščių miš kų urė di jos mikierių gi ri-
nin ki jos eigulį medaRdĄ seiBuTĮ, ma-
žeikių miš kų urė di jos darbuotoją Vik-
ToRĄ kalNikĄ.

Su 40-uO Ju GIM TA DIE NIu
Birželio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį kupiš-
kio miš kų urė di jos skapiškio gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką GiNTaRĄ JakuBkĄ, 3 d. – Tel-
šių miš kų urėdo pavaduotoją me die nos 
ruo šai ir pre ky bai aRTŪRĄ sTaNkŲ, Za-
rasų miš kų urė di jos vyriausiąjį in ži nie rių 
RimĄ VaiTukaiTĮ, kre tin gos miš kų urė-
di jos Vaineikių gi ri nin ki jos eigulį ValdĄ 
JuNdulĄ, 7 d. – Telšių miš kų urė di jos 
medelyno viršininko pa va duo to ją GiN-
TaRĄ GaBiŪNĄ, 8 d. – Ne men či nės 
miš kų urė di jos meros gi ri nin ki jos miš-
ko dar bi nin ką JuRiJŲ maRmYŠ, Zarasų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio stalių aRVY-
dĄ sTulGĮ, 10 d. – Telšių miš kų urė di jos 
Varnių gi ri nin ki jos ei gu lį VYGaNdĄ Te-
koRiŲ, 12 d. – Šven čio nė lių miš kų urė-
di jos aukštagirio gi ri nin ki jos ei gu lį Ri-
maNTĄ sTRiGĄ, 16 d. – Jurbarko miš kų 
urė di jos mantvilių gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją kęsTuTĮ laZdauskĄ, 
21 d. – Trakų miš kų urė di jos Rūdiškių 
me die nos iš ve ži mo ba ro sargę-kūrikę 
ViRGiliJĄ VaiTulioNieNę, 26 d. – Tau-
ragės miš kų urė di jos Pagramančio gi ri-
nin ki jos ei gu lį RolaNdĄ ŠimkŪNĄ. 

Su 50-uO Ju GIM TA DIE NIu
Birželio 5 d. šią su kak tį pa žy min čią ute-
nos miš kų urė di jos sandėlio darbininkę 

daNGuolę iNdRiŪNieNę, 7 d. – 
utenos miš kų urė di jos vyriausią-
ją buhalterę ReGiNĄ CiCĖNieNę, 

ukmergės miš kų urė di jos vai-
ruotoją sTasĮ PaŠkeVičiŲ, 
8 d. –  Valstybinio miš ko-
t var kos ins ti tu to vyresnįjį 
in ži nie rių aNTaNĄ VaiRĄ, 

15 d. – Radviliškio miš kų urė di jos me-
delyno  trak to ri nin ką VYTauTĄ iNdĄ, 
22 d. – utenos miš kų urė di jos šalt kal-
vį-remontininką JoNĄ ŠimoNĖlĮ, 25 d. 
– dub ra vos emm urė di jos ūkvedį VidĄ 
kŪlokĄ, 27 d. – Valstybinio miš kot var-
kos ins ti tu to informacinių technologijų 
sky riaus vy riau si ą ją spe cia lis tę auŠRĄ 
JuodelieNę, 28 d. – Valkininkų miš-
kų urė di jos Pirčiupių gi ri nin ki jos ei gu lį 
VYTĄ Balkę.   

Su 60-uO Ju GIM TA DIE NIu
Birželio 10 d. šią su kak tį pa žy min tį Jo-
niškio miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio sargą 
alGiRdĄ JuoZauskĄ, 15 d. – Pa ne-
vė žio miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio šalt kal-
vį-stalių JuoZĄ aNTaNaiTĮ, 22 d. – kaz-
lų Rū dos mo ko mo sios miš kų urė di jos 
Višakio Rūdos gi ri nin ki jos ei gu lį  JuoZĄ 
BalčiŪNĄ, 30 d. – Pakruojo miš kų urė-
di jos miš ko nau do ji mo ir želdinimo in ži-
nie rę maRiJoNĄ VaiTkaiTYTę, uk mer-
gės miš kų urė di jos Širvintų gi ri nin ki jos 
miš ko dar bi nin ką mečĮ RuTkauskĄ. 

Su 70-uO Ju GIM TA DIE NIu 
Birželio 7 d. šią su kak tį pa žy min tį Jona-
vos miš kų urė di jos šalt kal vį- su vi rin to ją 
ZeNoNĄ moRdĄ, 16 d. – bu vu sį  il ga-
me tį Va rė nos miš kų urė di jos in ži nie rių 
JuoZĄ GRiGĄ, 19 d. – Valstybinio miš-
kot var kos ins ti tu to vyresnįjį in ži nie rių 
JoNĄ VRoTNiakĄ, 23 d. – bu vu sį  ute-
nos miš kų urė di jos darbuotoją daNie-
liŲ PakeNĮ. 
 
Birželio 18 d. sukanka 75eri  bu vu siam 
ilgamečiam kau no miš kų urė di jos dar-
buotojui Vladui ZaBaRskui. 

Gegužė. 
Troškimų 
medis
Mūsų kiemo kampe

Virš gyvatvorės medis pražydo...

Nežinau – obelis ar vyšnia...

O gal medis mano troškimų?

Virš gyvatvorės lyg virš gyvenimo

Baltas medis kaip žaibas šakojas.

Nežinia, kaip jis čia atsirado – 

Iš dangaus atsirado ar rojaus?

Gal iš mano vilties ir svajonių?

Iš žinojimo? Gal iš dvejonių?

Gal jaunystės jo pagailėjo

Mūsų kiemo nenuorama vėjas?

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balto medžio žieduos

Visas kiemas paskendo,

Vėjas žiedlapius gaudo

Savo virpančiom rankom...

PROSTA SPORINNI 
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Jonas Grigaliūnas.  

Iš kelionių

Baltoji naktis Laplandijoje

uralo  pievos

Sugavau Sibiro šlakį 
(taimenį)

Po gaisro Karelijos taigoje

Susipins kalnų upeliai į Kečpelto upę

Kai kompasas ir žemėlapis nebepadeda...Rūkome Bachtos žuvį
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