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Aplinkos viceministro pareigas birželio 1 d. pradėjo eiti Valdemaras Stančikas. Naujasis viceministras yra atsakingas už Europos Sąjungos struktūrinių
fondų paramos administravimą, koordinuoja ministerijos reorganizavimo ir
viešųjų ryšių klausimus. Naujasis viceministras Mykolo Romerio universitete yra
įgijęs bakalauro ir magistro laipsnius,
prieš tai baigęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. Nuo 2001-ųjų vertėsi
teisine praktika, pastaruosius penkerius
metus dirbo advokatu. V. Stančikui – 30
metų, vedęs, turi dukrą.

Pirmą kartą įteikti Aplinkos ministerijos
Garbės ženklai: jais (tarp kitų) aplinkos
ministras Gediminas Kazlauskas apdovanojo Ireną Čeponienę, Aukštaitijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotoją,
ir Antaną Kizį, Panevėžio miškų urėdijos
buvusį Anciškių girininką.
Aplinkos ministro padėkomis už gerus
tarnybos rezultatus apdovanoti: Saulius
Adomavičius, Veisiejų miškų urėdijos
Leipalingio girininkijos girininkas; Bronislovas Banys, Telšių miškų urėdijos
miškų urėdas; Remigijus Dagilis, Valstybinės miškotvarkos tarnybos Miškų
informacijos ir kadastro skyriaus vyriausiasis specialistas; Eugenijus Drobelis,
Dzūkijos NP direktoriaus pavaduotojas;
Valentinas Poznanskas, Valstybinės AAI
Miškų kontrolės skyriaus vyriausiasis
valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius; Justinas Šimkus, Generalinės
miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsau-

Birželio 7–9 d. Briuselyje (Belgija) vyko
Europos Tarybos Miškų ūkio darbo
grupės posėdis. Jame dalyvavo ir Miškų departamento Miškotvarkos ir Miško
išteklių skyriaus vyr. specialistas G. Jasinevičius.
Birželio 8 d. JMBS rėmimo tarybos posėdyje patvirtinti JMBS konkursų „Miško
draugas“ ir „Mokome tuntukus“ rezultatai,
atrinkti dalyviai į JMBS vasaros stovyklas,
svarstyta kitų metų sambūrio, pažymėsiančio veiklos 35-metį, perspektyva, atsižvelgiant į tai, kad centralizuotai lėšų šiai
veiklos sričiai skiriama nebus. Pateiktos
kelios naujos veiklos gairės, tokios kaip
tūkstantmečio ąžuolynų aplankymas,
jaunųjų miško tyrėjų respublikinės konferencijos organizavimas. aptarta „Girinuko“ leidyba, kiti klausimai.
Birželio 12 d. šalies Prezidentas Valdas
Adamkus lankėsi Trakų miškų urėdijos
miškuose ir Aukštadvario regioniniame parke. Kartu dalyvavo aplinkos ministras G. Kazlauskas, Seimo AAK pirmininkas J. Šimėnas, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė,

kronika

Selemono Paltanavičiaus nuotrauka

Gegužės 30 – birželio 1 d. Lietuvoje
svečiavosi Olštyno (Lenkija) regioninės valstybinių miškų direkcijos miškininkų grupė, vadovaujama direktoriaus
pavaduotojo S. Smoluk. Svečiai lankėsi
Alytaus miškų urėdijoje, Generalinės miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir apsaugos
skyriaus vedėjas P. Kanapienis supažindino su Lietuvos valstybinių miškų valdymo
sistema ir pagrindiniais ūkinės-finansinės
veiklos rodikliais, Alytaus miškų urėdas R.
Prūsaitis pristatė miško medelyną. Vidz
girio botaniniame draustinyje kaimynai

Birželio 5 – tarptautinę aplinkos apsaugos dieną – sostinės kino teatro „Forum
Cinemas Vingis“ Didžiojoje salėje Aplinkos ministerijos organizuotame minėjime
pagerbti labiausiai nusipelnę aplinkosaugai žmonės. Viktoro Bergo premija
šiemet paskirta Telšių miškų urėdijos
Ubiškės girininkijos eiguliui Petras Dabrišiui, „Žvėrinčiaus“ – savotiško zoologijos parko po atviru dangumi – įkūrėjui ir
puoselėtojui.

gos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Po oficialiosios dalies buvo surengta garsaus prancūzų fotografo ir dokumentininko Yann Arthus-Bertrand’o filmo „Namai“
premjera. Filmą Lietuvoje pristatė Aplinkos ministerija, Prancūzų kultūros centras,
Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Francois Laumonier. „Namai“ tą dieną pirmą kartą buvo parodyti
daugiau kaip 80-yje pasaulio šalių.
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Birželio 18 d. viešbučio „ARTIS Centrum
Hotels“ konferencijų salėje organizuota
apskritojo stalo diskusija „ES parama
miškų sektoriui pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 m. programą“, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos,
Aplinkos ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovai. Diskusijos dalyviai aptarė ES paramos miškų sektoriui
administravimo eigą, dažniausiai pasitaikančias klaidas bei pasiūlymus, kurie leis
užtikrinti efektyvų ir sklandų ES paramos
miškų sektoriui įsisavinimą.
* Šalies aplinkos ir jos komponentų būklei
įvertinti ir esminėms jos raidos tendencijoms aptarti Aplinkos ministerija išleido 6

skyrių leidinį „Aplinkos būklė 2008. Tik
faktai“. Jame apžvelgti aktualiausi šalies
aplinkosaugos klausimai; aplinkos būklės
raida atspindėta konkrečiais rodikliais pagal
sektorius. Baigus analizuoti kiekvieną rodiklį, sutartiniais simboliais (besišypsančiais,
ramiais ar nusiminusiais veideliais) pateikiama išvada apie padėties raidą.
Nauja šiame leidinyje yra tai, kad pirmą
kartą dalis informacijos pateikiama ne tik
apie visos Lietuvos, bet ir atskirų regionų
(pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamas teritorijas) gamtinę aplinką.

kronika
Arūno Jurkonio nuotrauka

kiti atsakingi pareigūnai, žiniasklaidos atstovai (plačiau – 20 p.).

* Pernai Lenkijos bendrovė „SGS Polska
Sp. z o.o.“, įgaliotoji „SGS QUALIFOR“ programos atstovė, atliko 16-os miškų urėdijų, kurioms baigė galioti 2003 m. išduoti
tarptautiniai FSC miškų tvarkymo sertifikatai, re-sertifikavimo pagrindinio vertinimo darbus ir miškų urėdijos gavo naujus
sertifikatus. Šiemet re-sertifikuojamos
20 miškų urėdijų, kurioms sertifikatai
buvo išduoti 2004 m. Jose re-sertifikavimo darbus atlieka darbo Lietuvoje patirties jau turinti UAB „NEPCon LT“. Naujus
sertifikatus pagal SmartWood programą
šių metų kovą jau gavo Kaišiadorių ir Jonavos miškų urėdijos, gegužę – Trakų miškų urėdija, birželį – Kazlų Rūdos, Kėdainių,
Pakruojo ir Švenčionėlių miškų urėdijos.
Iki šių metų pabaigos turėtų būti re-sertifikuotos ir likusios 13 miškų urėdijų.

* Europos šalių studentų miškininkystės profesinio meistriškumo čempionate KMAIK miškininkystės I kurso
studentas G. Stasiūnas (pirmas iš kairės)
tapo šakų genėjimo čempionu (plačiau – kitame numeryje).

Birželio 12 d. LŽŪU vykusiame LMS Girininkų bendrijos tarybos išplėstiniame posėdyje priimtas kreipimasis į LR Seimo
pirmininką A. Valinską, Ministrą Pirmininką A. Kubilių, Aplinkos ministrą G. Kazlauską
DĖL VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SISTEMOS PERTVARKOS
Jau keletą metų miškininkų visuomenė įtraukta į miškų sistemos reorganizacijos, valdymo tobulinimo ir pertvarkos išbandymų
sūkurį. Sąmoningai formuojamas miškų sistemos, tuo pačiu ir mūsų girininkų, neigiamas įvaizdis. Atviras valstybinių miškų sistemos institucijų šmeižtas, anoniminiai pareiškimai – taip provokuojant siekiama supriešinti ne tik žinyboje dirbančius girininkus ir
urėdus, pavaldžių ir vadovaujančių institucijų vadovus, bet ir visų valstybinių miškų tarnautojus bei miško savininkus. Asociacija
„Lietuvos mediena” įrodinėja, kad tik blogas miškų valdymas yra visų bėdų priežastis, siekiama sumenkinti valstybei ir visuomenei
dirbančių žmonių nuopelnus, pasėti nepasitikėjimo sėklą miškininkais ir taip bandoma sugriauti valstybinių miškų sistemą.
Dirbtinai kuriama sumaištis ir nerimas dėl miškų ateities skatina girininkus kreiptis į Jus, kad sustabdytumėte užsitęsusį miškų žinybos pertvarkymo procesą. Viešai ne kartą esame pasisakę už evoliucinį, bet ne revoliucinį miškų sistemos tobulinimo kelią.
Numatėme, koks turi būti efektyviai ūkininkaujančios girininkijos plotas ir jame dirbančių miško specialistų skaičius. Pasisakome už
kompleksinį ūkininkavimo būdą, kai uždirbtos lėšos grįžta atgal į mišką jo puoselėjimui ir tuo pačiu valstybei. Matome grėsmę šiai
sistemai tinkamai funkcionuoti, jei būtų keičiamas institucijų statusas ir kuriama viena valstybinė įmonė, stambinamos girininkijos.
Girininkų bendrija nepritaria radikaliam valstybinių miškų valdymo pertvarkymui, ypač šiuo ekonominio nuosmukio laikotarpiu, ir
kaip alternatyvą siūlo dalį miškų urėdijų funkcijų centralizuoti Generalinėje miškų urėdijoje, sukuriant centralizuotą lėšų fondą miškininkavimo sąlygų ir pajamingumo skirtumams bei specifinių ar daugumai miškų urėdijų nebūdingų funkcijų (pvz., mokslomokymo reikmės, miškų urėdijų vieningos informacinės sistemos plėtra, selekcinės sėklininkystės objektų įrengimas ir pan.)
finansuoti.
Ištisus šimtmečius miškininkų prižiūrimam ir puoselėjamam mūsų visų gamtos turtui – miškui – gali nepataisomai pakenkti šiandien
padarytos klaidos ir neapgalvoti, drastiški sprendimai.
Girininkų bendrijos tarybos pirmininkas

Raimondas Juzikis

Lietuvos miškininkų sąjungai –
jubiliejinė sukaktis
Mieli kolegos – bendraminčiai, bendražygiai miškininkai,

aktualijos

Sulaukėme gražaus mūsų darbus įprasminančio Jubiliejaus – šiais metais tiek Lietuvos miškininkų sąjungai, tiek jos
leidiniui „Mūsų girios“ sukanka 80 metų.
Visus šiuos metus visuomenė miškininkams, visų pirma,
pavydėdavo jų vienybės, tvirtumo rūpinantis (ir ginant!) medžius ir miškus. Mūsų vienybės pamatas itin tvirtas – tai mūsų
profesija, kurią rinkomės ne dėl garbės ar sotesnio kąsnio, o
puoselėdami kilnią idėją paversti Lietuvą žydinčiu medžiu,
klausdami savęs – „kas aš be medžio, be žolės, be paukščio“?
Per tuos 80 metų surėmę pečius išgyvenome ir sunkesnių, ir lengvesnių – palankesnių mūsų darbams ir idėjoms –
dienų. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie mūsų tikslų įgyven-
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Šiemet sukanka 80 metų, kai įsikūrė
Lietuvos miškininkų sąjunga. 1929 m.
vasario 8 d. Kaune susirinkusi iniciatyvinė grupė paskelbė apie pareiškimų priėmimą į steigiamą sąjungą, ir jau birželio
29–30 d. įvyko pirmasis LMS suvažiavimas. Jame miškininkų visuomenei buvo
pristatytas ir pirmasis LMS žurnalas
„Mūsų girios“, išleistas 2250 egz. tiražu.
Tad 2009 metai – jubiliejiniai ir Lietuvos
miškininkų sąjungai, ir „Mūsų girioms“.
Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsiu
LMS nueitą kelią savojo krašto istorijos
vingiuose ...
1929 m. besukuriančios miškininkų
sąjungos pagrindiniu tikslu laikytos
šios veiklos kryptys: pažinti Lietuvos
miškus ir padėti tobulėti miško ūkiui;
rūpintis krašto pagražinimu; skatinti lietuvybę; leisti ir platinti miškų srities literatūrą.
Nuo 1929 iki 1940 m. buvo sukviesta
10 LMS suvažiavimų. Juose dalyvaudavo
visi LMS nariai. Pastarųjų skaičius nuolat didėjo. Visi prieškario suvažiavimai
vyko kasmet Kaune, išskyrus septintąjį
(1935 rugpjūčio 16–18 d.), kuris buvo
organizuotas tik ką atgautoje Klaipėdoje. LMS metinis nario mokestis buvo
15 Lt (1929 m.), kuris buvo mažinamas
ir 1937 m. tebuvo 5 Lt. LMS suvažiavimai vykdavo 2 dienas: pirmoji buvo skirta
ataskaitai ir aktualių pranešimų skaitymui
bei diskusijoms, antroji – išvykoms ir ekskursijoms, o baigdavosi vakaronėmis.
Vienu iš pagrindinių LMS veiklos akcentų buvo miškininkų kūrybinio aktyvuMŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

dinimo darbais, išmintingais žodžiais ar tiesiog dvasine,
moraline parama. Išlikime vieningi. Mokėkime pasidžiaugti
tuo, kas taip akivaizdu – gražiais sutvarkytais miškais, atželdintais plotais, įrengtomis poilsiavietėmis, pažintiniais takais – gamtai ir valstybei teikiama nauda, o todėl ir didelės
visuomenės dalies pagarba.
Nuoširdžiai sveikinu visus miškininkus ir jų artimuosius.
Linkiu Jums, mieli kolegos, stiprios sveikatos, ramybės, pasitikėjimo savo jėgomis, tikslais, darbais, santarvės šeimose ir
šeimų paramos, tvirtos bendraminčių bičiulystės. „Ir šviesa,
ir tiesa mūs žingsnius telydi...“

mo bei vieningumo skatinimas, diskusijų
organizavimas, profesinis tobulėjimas.
Prieškario suvažiavimuose, kaip ir
dabar, aktualiais klausimais buvo priimamos rezoliucijos. Apžvelgiant LMS
istoriją, įdomu keletą iš jų pažymėti, nes
einantis laikas neretai iškelia tas pačias
problemas ...
Tad kas gi buvo aktualu miškininkams 1929–1940 m.? Aktyvinti visuomenę krašto gražinimui, ruošti seminarus ir išvykas (1929 m.); netinkamus
žemės ūkiui plotus apželdinti mišku,
naikinti privačių miškų intarpus valstybiniuose miškuose (1930 m.); įsteigti
miškų želdymo fondą, pertvarkyti privačių miškų priežiūros ir kontrolės būdus
(1931 m.); atsieti kelių taisymo darbus
nuo miškų administracijos, įkurti rezervatą (1933 m.); įkurti miško muziejų,
mažinti popierizmo kiekį girininkijose
(1935 m.); palaikyti ryšius su užsienio
miškininkais, supaprastinti biržių atrėžimą nematuojant stačių medžių (1936
m.); atkurti aukštąją miškų mokyklą,
kaupti vienoje vietoje literatūrą miškų
tematika (1937 m.). Be kitų siūlymų,
kasmet akcentuotas būtinumas išlaikyti
LMS žurnalą „Mūsų girios“. Beje, 1936
m. mūsų žurnalas turėjo 3360 prenumeratorių.
Kaune 1938 m. įvyko trečiasis latvių,
estų ir lietuvių miškininkų suvažiavimas,
kuriame įkurta Baltijos šalių miškininkų
sąjunga. Jos tikslas buvo reguliarūs susitikimai ruošiant suvažiavimus bei ekskursijas, keitimąsi studentais.

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas

Edmundas Bartkevičius

Dešimtojo LMS suvažiavimo dalyviai (1939 m.) pasidžiaugė laimėjimais
dėl leidinio „Mūsų girios“ įkūrimo ir jo
naudingumo miškininkams, išsiplėtusio LMS autoriteto bei veiklos. Tačiau
tikriausiai niekas nejuto, jog tai paskutinis susitikimas prieš bręstančius baisius
įvykius: karą, tremtį, prieš pačios organizacijos uždraudimą 1940 m. Kartu su
kitomis sąjungomis ir judėjimais LMS
buvo uždrausta. Po karo, pasikeitus santvarkai Lietuvoje, atkurti LMS nebuvo
galimybių.
Aktyviausi LMS nariai, pasitraukę
iš Lietuvos, jau 1945 m. Vokietijoje Hanau stovykloje K. Navasaičio iniciatyva
sukvietė miškininkų konferenciją. Joje
dalyvavo per 80 miškininkų, kurie nutarė įkurti centrą. Be to, buvo nuspręsta
Hanau mieste organizuoti miško technikų 3–6 mėn. kursus, kurie buvo pradėti
1946 m. sausį. Jau tų pačių metų liepą
įteikti 36 asmenims miško techniko pažymėjimai. 1949 m. daugumai miškininkų iš Vokietijos emigravus į JAV, K. Ščesnulevičiaus iniciatyva Čikagoje įkuriamas
centras, o spalio 15 d. vykusiame miškininkų susirinkime nuspręsta įkurti Lietuvos miškininkų sąjungą išeivijoje (LMSI).
LMSI tikslu laikytas profesinio leidinio ruošimas ir leidyba, profesinis lavinimasis ir rūpestis Lietuvos miškų likimu. Jau 1950 m. pasirodė pirmasis pačių
lėšomis išleistas LMSI žurnalas „Girios
aidas“. LMSI rinko duomenis ir vienijo
po pasaulį išsibarsčiusius kolegas, ieškojo Sibiro tremtyje esančių saviškių ir

Tarpukario miškininkai išeivijoje: pirmas iš kairės – Antanas Rukuiža, viduryje – Jonas Kuprionis,
pirmas iš dešinės – Vincas Žemaitis)

stengėsi jiems padėti. Vėliau ėmėsi iniciatyvos surinkti ir apibendrinti lietuvių kalboje vartojamus miškininkystės
terminus, ėmė aktyviai veikti didžiojo
tikslo – Lietuvos valstybės atkūrimo –
įgyvendinimui. Tuo pačiu palaikė ryšius
su Lietuvos miškininkais, ypač džiaugėsi
1957 m. atgaivintu miškininkų žurnalu
Lietuvoje „Mūsų girios“.
Dauguma išeivijos miškininkų neturėjo galimybių dirbti savo specialybės
rėmuose. Šia prasme maloni išimtis –
prof. J. Kuprionis, pirmasis „Mūsų girių“
redaktorius (1929–1940 m.), kuris dirbo
Luizianos universitete. Jame dabar yra
parkas, pavadintas J. Kuprionio vardu.
Daugiausia veiklos LMSI skyrė leidybai. 1945–1994 m. išleisti 26 „Girios aido“
numeriai, „Pietinė Lietuva Grigaliaus
1599 m. Lietuvos girių aprašyme“ (red.
V. Žemaitis, 1964), dar per 10 stambesnių
ir smulkesnių leidinių. Vėliau, 1994 m.,
LMSI įsiliejus į LMS, visi leidiniai buvo
perduoti Tėvynei. Vienas gautos literatūros komplektas saugomas LMS būstinėje,
kitas – Miškotvarkos katedros, trečias –
Miškų instituto bibliotekose.
Prasidėjus atgimimui Lietuvoje,
buvo įkurtas Lietuvos miškininkų sąjūdis, kuris 1989 06 10–11 d. vykusiame
suvažiavime priėmė rezoliuciją dėl LMS
atkūrimo. 1990 02 04 buvo atkurta LMS,
o priimti įstatai įteisino 1929–1940 m.
veikusios organizacijos tęstinumą. Nauja
buvo tai, kad „Mūsų girios“ jau nebuvo
LMS leidinys ir buvo įkurti LMS skyriai,
beje, apie kurių būtinumą kalbėta dar
1934 m. Beje, tais pačiais metais LMS
buvo perduotas Druskininkuose esan-

tis „Girios aidas“, kuris 2004 m. atiteko
Druskininkų miškų urėdijai.
Dabartiniai LMS įstatai skelbia:
dalyvauti miškų politikos formavime,
skatinti visuomenę rūpintis gamtosauga,
vienyti miškininkus, kelti jų profesinį ir
kultūrinį lygį, vykdyti ekologinį švietimą
bei globoti jaunuosius miško bičiulius.
Atkūrus LMS, suvažiavimai imti
rengti ne kasmet, o kas 2-eji metai. Jau
įvyko 10 (20) suvažiavimų. Jų įpareigota LMS rengia seminarus, konferencijas, dalyvauja 1990 m. atkurtoje Baltijos
MS veikloje, palaiko ryšius su užsienio
miškininkais, rengia konkursus, organizuoja Miško dienas. LMS siūlymu, nuo
2000 m. rugsėjo trečią šeštadienį vėl
imta švęsti Miškininko dieną. 1992 m.
įvykusiame 2-e LMS suvažiavime buvo
pasiūlyta 1988–1989 m. atgaivinti prigesusią jaunųjų miško bičiulių veiklą.
1997 04 20 visi JMB veikla užsiimantys
dariniai buvo suvienyti, o 1998 m. tapo
LMS Jaunųjų miško bičiulių sambūriu. Nepaprastai daug gerų iniciatyvų ir
bendros respublikinės veiklos šiam judėjimui įnešė 1997–2008 m. JMB rėmimo
tarybos pirmininko pavaduotoju dirbęs
Kazys Patiejūnas. Geriausias to įrodymas ir paminklas – K. Patiejūno siūlymu ir jam koordinuojant 1998–2008 m.
visose apskrityse įveisti 10 ąžuolynų,
skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečiui
pažymėti.
Be to, LMS sudėtyje ėmė aktyviai
veikti girininkų taryba. Jos pirmininkais
buvo V. Liegus, A. Gendrolius, R. Juzikis.
LMS iniciatyva suorganizuoti du Nepriklausomos Lietuvos visuotiniai girinin-

kų suvažiavimai (1996 ir 2004 m.), o
trečiąjį numatoma organizuoti šį rudenį.
Be girininkų, įkurta ir sėkmingai miškų
labui veikia vyriausiųjų miško augintojų bendrija (V. Gasiūnas), kuriai nuo
2003 m. vadovauja R. Kupstaitis.
Konkrečiais laikotarpiais LMS rodė
daug pastangų inicijuojant pokyčius miškų politikoje. Neretai į gausaus miškininkų būrio remiamus LMS siūlymus buvo
įsiklausoma ir Vyriausybėje, ir Seime.
Keliant profesinį aktyvumą, LMS
organizuoja įvairius konkursus, kurių
vertintojai būna nepriklausomi arba savi
kolegos iš kitų skyrių.
Miškininko A. Smilgiaus siūlymu,
LMS aktyvino orientacinį sportą.
2001 m. sukviestas pirmasis toks miškininkų čempionatas Žemaitijos NP
pasiteisino, nes po jo buvo dar du (Kaišiadorių m.u. ir Trakų m.u.). Juose dalyvauja per 100 miškininkų su šeimomis ir
atžalomis. Dabar LMS taurė liko Šiaulių
m.u. skyriuje ir laukia naujų išbandymų
miško trasoje. Be to, kasmet LMS siunčia aktyvistų būrelį į Europos miškininkų orientacininkų čempionatus, iš kurių
visada grįžtama su medaliais.
Dar 1993 m. LMS pradėjusi ryšius su
Lenkijos MS, iki 2007 m. su skirtingomis
delegacijomis jau lankėsi visose Lenkijos regioninėse miškų direkcijose bei
jų miškuose, o Šcecino – net 2 kartus.
2008 m. rudenį įvyko 18-ojo Baltijos šalių MS konferencija, kuri rengiama kasmet vis kitoje valstybėje.
LMS užsiima ir leidybine veikla.
Nuo 2005 m. „Mūsų girios“ vėl, kaip ir
jų kūrimosi metais, tapo LMS leidiniu.
1990–2008 m. su LMS vėliava paruošta
ir išleista per 15 švietėjiškų leidinių, iš
kurių stambesni: „Lietuvos miškų vardynas“ (1994), „Miškininko kalendorius“
(2000), „Susipažinkime: grybai“ (1998),
„Lietuvos miško muziejai“ (2002), „Girininkų rūpesčiai ir problemos“ (2004),
„Pabūkime miške“ (2008), „Ąžuolų parkai Lietuvos tūkstantmečiui“ (2008).
Nesuminėsi visų atliktų ar vykdomų
LMS darbų. Svarbiausia, jog justume,
kad Miškininkų sąjunga, praėjus 80-čiai
metų nuo jos įkūrimo, mums visiems
dar reikalinga. Juk kiekvienam miškininkui turėtų skaudėti širdį, kai miškui
blogai... Tad, jei problemų sprendimui ar
malonaus laisvalaikio praleidimui tarp
bendraminčių turime savo sąjungą ir
juntame, jog ji mums reikalinga, išlikime
kartu ir toliau.
Janina Šepetienė
LMS atsakingoji sekretorė 1994–2008 m.
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Atkurtos Lietuvos Miškininkų Sąjungos (1990–2009 m.) prezidentai

Algirdas Valavičius

Algirdas Brukas

L i e t u vo s m i šk i n i n k ų
s ąj u ng o s p r e z i de n ta i :

Aleksandras Požėla (1929–1931);
Vincas Žemaitis (1931–1935);
Jonas Vilčinskas (1935–1938);
Jonas Viliušis (1938–1940);
Antanas Rukuiža (1949–1952)
LMS išeivijoje;
Vincas Žemaitis (1952–1983)
LMS išeivijoje;
Jonas Žebrauskas (1983–1994)
LMS išeivijoje;
Algirdas Valavičius (1990–1992);
Algirdas Brukas (1992–1996);
Vaidotas Antanaitis (1996–1998);
Albinas Tebėra (1998–2002);
Edvardas Riepšas (2002–2008);
Edmundas Bartkevičius (nuo 2008 m.).

Vaidotas Antanaitis

Albinas Tebėra

LM S Ga rbė s na ria i :

Povilas Matulionis (išr. 1929);
Vaidotas Antanaitis (išr. 1992 03 20);
Jonas Gelaževičius (išr. 1992 03 20);
Mykolas Jankauskas (išr. 1992 03 20);
Antanas Olšauskas (išr. 1992 03 20);
Vincentas Verbyla (išr. 1994 03 18);
Arvydas Vilkaitis (išr. 1994 03 18);
Jonas Žebrauskas (išr. 1994 03 18);
Vytautas Ramanauskas (išr. 1996 03 29);
Algirdas Valavičius (išr. 1996 03 29);
Jonas Sirvydis (išr. 1996 03 29);
Jonas Šatkus (išr. 1996 03 29);
Algirdas Brukas (išr. 1998 03 20);
Gediminas Isokas (išr. 1998 03 20);
Rimantas Kviklys (išr. 1998 03 20);
Pranas Narvilas (išr. 2000 04 28);
Stasys Šakūnas (išr. 2000 04 28);

Edvardas Riepšas

Edmundas Bartkevičius

Vladislovas Buivydas (išr. 2002 04 26);
Vincas Červokas (išr. 2002 04 26);
Pranas Džiaukštas (išr. 2002 04 26);
Leonardas Kairiūkštis (išr. 2002 04 26);
Jonas Kenstavičius (išr. 2002 04 26);
Ksaveras Vaičiūnas (išr. 2002 04 26);
Antanas Juodvalkis (išr. 2004 04 16);
Stasys Karazija (išr. 2004 04 16);
Algirdas Končius (išr. 2004 04 16);
Pranas Kuodaitis (išr. 2004 04 16);
Vytautas Stacevičius (išr. 2006 05 19);
Janina Šepetienė (išr. 2006 05 19);
Antanas Hofmanas (išr. 2006 05 19);
Edvardas Riepšas (išr. 2008);
Antanas Baranauskas (išr. 2008);
Jonas Butkevičius (išr. 2008).
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„Mūsų girių“ ištakos glaudžiai susijusios
su LMS istorija: sąjungos I-ojo steigiamojo suvažiavimo metu buvo pristatytas
naujas leidinys – miškininkystės žurnalas „Mūsų girios“. Pirmojo numerio viršelį puošė būsimo miškininko – mokslininko Benedikto Labanausko piešinys,
o žurnalo vedamasis „Naują barą pradedant“ tapo savotiška programa būsimųjų kartų leidėjams. „Svarbiausias „Mūsų
girių“ uždavinys – tarpininkauti pasi
dalinant mintimis ir sumanymais, teikti
žinias, patarimus ir nurodymus įvairiais
miškų klausimais bei miškininkų reikalais ir sujungti visus miškininkus į vieną
bendrą Lietuvos miškininkų šeimą“, –
rašoma vedamajame.
Didelė pirmojo numerio straipsnių dalis priklausė jauno ir energingo
redaktoriaus Jono Kuprionio plunksnai. Jame taip pat paskelbti miškininkų
M. Daujoto, V. Vaitkaus, A. Rukuižos,
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

M. Gurecko, J. Vilčinsko rašiniai. Šie
žmonės aktyviai su žurnalu bendradarbiavo ir vėliau.
Nuo pat įkūrimo pradžios „Mūsų
girios“ tapo neatsiejama miškininkų gy
venimo ir darbo dalimi, atspindinčia ne
tik tuometines miškininkystės proble
mas, bet ir pačių miškininkų kasdieni
nio gyvenimo peripetijas.
Tragiški lietuvių tautai 1940–
1941 m. turėjo įtakos ir žurnalo leidybai. 1940-ųjų rugsėjį išėjęs dvigubas
8–9 numeris buvo paskutinis prieškario
1aikotarpiu. Liko parengta medžiaga
10 ir 11 žurnalo numeriams. Nepadėjo
išsaugoti profesinio žurnalo ir miškininkams tarpininkavusio žemės ūkio
ministro agronomo Mato Mickio asmeninis prašymas: 1940 m. lapkričio 15 d.
ant jo rašto LKP CK sekretorius propagandai Kazys Preikšas raudonu pieštuku užrašė – neleisti.

Patriotų miškininkų pastangomis
vokiečių okupacijos metais trumpam
pavyko atgaivinti „Mūsų girių“ leidybą.
1943 m. liepą pasirodęs žurnalas buvo
pirmasis iš 1943–1944 m. išleistų penkių numerių. Įžanginiame žodyje redakcija rašė: „Žinome, kaip visi miškininkai ir mūsų miškus mylintieji yra pasiilgę savojo dvasinio vadovo – „Mūsų
girių“ žurnalo. (...) Praūžus karo audrai,
miškininkai dar giliau pajuto savojo
žurnalo trūkumą ir pradėjo rūpintis atgaivinimu“. Miškų ūkio direkcijos generalinis direktorius S. Kripas kreipimesi
pabrėžė, jog „Nežiūrint sunkių karo
sąlygų, (...) negalime visai nutolti nuo
savo specialybės tobulėjimo ir pažangumo“. Karo metais žurnalo redaktoriumi
buvo miškininkas Jonas Viliušis.
Pokario laikotarpiu taip ir nepavyko
atgaivinti žurnalo leidybos. Tik po 13
tylos metų, didelėmis žymių miškininkų

A. Matulionio, V. Antanaičio, A. Kveda
ro, L. Kairiūkščio, M. Lukino ir kitų pa
stangomis 1957-ųjų birželį vėl pradėtos
leisti „Mūsų girios“. Žurnalo vyriausiojo
redaktoriaus pareigas iki 1959 m. liepos
visuomeniniais pagrindais ėjo Miškų
ūkio ir miško pramonės ministras Al
girdas Matulionis, nuo 1959 m. liepos
etatiniu vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas ministerijos Miško kultūrų ir
miško apsaugos valdybos viršininkas,
miškininkas Andrius Gudelevičius. Į
redakciją dirbti kviesti jauni miškininkai, turėję polinkį rašyti. 1957 m. redaktoriaus pavaduotoju atėjo aspirantas
Vaidotas Antanaitis, 1960 m. literatūriniu darbuotoju – Pasvalio miškų ūkio
Daujėnų girininkas Vytautas Padaiga,
1961–1962 m. vyr. redaktoriaus pavaduotoju – Česlovas Lekaučius.
Daug dėmesio buvo skiriama miški
ninkystės mokslo pritaikymui praktiko
je. Žurnalui nemažai rašė ministerijos
darbuotojai, pats ministras Algirdas
Matulionis, gamybininkai. Svarbią vietą užėmė rašiniai gamtos apsaugos ir
medžioklės klausimais, išsiskyrė eigulių
skyrius, įdomiai atrodė gamtos kalendorius, kronika. Be jau išvardintų žymių šalies miškininkų, žurnale pirmuosius savo straipsnius publikavo vėliau
žinomais mokslininkais tapę miškininkai, miškų žinybos atsakingi darbuotojai V. Verbyla, L. Kairiūkštis, J. Kenstavičius, V. Ramanauskas, M. Jankauskas,
M. Lukinas, M. Vaičys, S. Karazija,
V. Valenta, V. Padaiga, A. Vasiliauskas,
J. Repšys, G. Isokas ir daugelis kitų.
Deja, 1964 m. birželį, išleidus pir
mąjį žurnalo „Mūsų gamta“ numerį,
„Mūsų girios“ numarinamos. Nuo 1965
iki 1969 m. pabaigos leidžiamas „Mūsų
gamtos“ miškininkystės priedas naujuoju pavadinimu „Girios“. Šio priedo
redaktoriumi paskirtas miškininkas
Vytautas Klovas.

1970 m. sausį „Girios“ tapo savarankišku Miškų ūkio ir miško pramonės
ministerijos ir šakinės mokslinės-techninės draugijos mėnesiniu leidiniu.
Išleistos per 14 tūkst. egz. tiražu. Toks
leidinio pavadinimo pakeitimas neatsi
tiktinis – norint išvengti nemalonumų
su LKP CK, kitomis tuometinės valdžios
institucijomis, sąmoningai atsisakyta
prieškarinio pavadinimo „Mūsų girios“.
Reikia manyti, 1970 m. sausio numerio
redakcinės kolegijos straipsnio Mūsų
„Girios“ pavadinime prieš „Girios“ pri
rašytas žodis Mūsų slėpė įsipareigojimą
skaitytojams (ypač vyresnės kartos, ku
riai buvo žinomas ir artimas prieškario
žurnalas) tęsti J. Kuprionio laikų „Mūsų
girių“ tradicijas. Leisti ,,Girias“ patikėta
vyriausiojo redaktoriaus pareigoms vėl
pakviestam Andriui Gudelevičiui, vyr.
redaktoriaus pavaduotoju paskirtam rašytojui Gediminui Isokui ir jų suburtam
nedideliam redakcijos kolektyvui.
Nuo 1983 m. vyriausiuoju redakto
riumi paskyrus žurnalistą Algirdą Berželionį, ,,Giriose“ atsirado naujų rubrikų,
padaugėjo interviu ir reportažų iš darbo
vietų, įvestas miškininkų kūrybos skyrelis.
Atkūrus šalies nepriklausomybę,
biuletenio teisėmis leistoms ,,Girioms“
1990 m. gegužę suteiktas žurnalo statusas, į jo tęstinę numeraciją įskaičiuoti ir vokiečių okupacijos metais išleisti
5 numeriai. Nuo 1991 m. žurnalui su
grąžintas istorinis pavadinimas – „Mūsų
girios“.
Šeštajame – devintajame dešimtme
tyje žurnalas buvo leidžiamos nespalvo
tas, o nusidėvint senosios poligrafinės
technologijos mechanizmams, prastėjo
jo išvaizda. 1994 m. „Mūsų girių“ viršeliai jau spalvoti, nuo 1995 m. – su keliais vidiniais spalvotais lankais, o nuo
1998 m. – pakeitus žurnalo formatą –
visi „Mūsų girių“ puslapiai spausdinami
spalvotai.

Nuo 2004 m. spalio žurnalo steigėjo teisės grąžintos Lietuvos miškininkų
sąjungai.
Taip jau susiklostė, kad jubiliejiniai
80-ieji „Mūsų girių“ leidimo metai sutapo su bene didžiausiu pasaulio ekonomikos nuosmukio metais. Ekonominę
krizę pajuto ir mūsų leidinio redakcija –
sumažėjo žurnalo prenumeratorių skaičius, reklamos plotas. Su apmaudu tenka pripažinti, kad net prieškario „Mūsų
girių“ numerio tiražas buvo didesnis
už dabartinį. Žurnalui per ilgą istorinį
laikotarpį neabejotinai teko išgyventi ir
pakilimus, ir nuopuolius. Tačiau miškininkų leidinys, nors ir su pertrūkiais,
vis tik buvo leidžiamas.
Paskutiniaisiais metais, pakeitę žurnalo struktūrą, dizainą, svarbiausią dėmesį skiriame jo turiniui. Stengiamės
vengti paviršutiniškumo, įvedėme naujas
rubrikas, skyrelius. Išlaikant akademinę
žurnalo formą, šiek tiek vietos skiriame
ir „laisvalaikio skaitiniams“. Malonu,
kad sėkmingai įsibėgėjo priedo jaunie
siems miško bičiuliams „Girinukas“
leidyba. Redakcija padeda J. Kuprionio
sūnėnui Jonui Bagdonui ruošti spaudai
biografinę knygą apie pirmąjį žurnalo
redaktorių.
Mieli skaitytojai, visada laukiame Jūsų
patarimų. Nesvarbu, ar tai būtų kritika,
ar pagyrimas, ar pasiūlymas. Pasigendame žurnalo puslapiuose atviro miškų
urėdo, girininko, eigulio, privataus miško savininko žodžio. Norėtųsi, kad apie
aktualias problemas būtų diskutuojama
dažniau ir drąsiau.
„Žurnalas galės laikytis, plėstis ir
tobulėti tik tada, jei kiekvienas miški
ninkas prisidės prie jo palaikymo ar tai
medžiagos tiekimu, ar tai platinimu.“, –
rašė J. Kuprionis pirmojo numerio veda
majame. Manau, verta į tai įsiklausyti.
Rimondas Vasiliauskas
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Miškas nuo valdymo reformų

sparčiau neaugs

aktualijos

Į Vyriausybės sudarytos Saulėlydžio
komisijos akiratį pateko ir valstybinis
miškų sektorius. Valstybės kontrolei
pavesta atlikti valstybinių miškų naudojimo ekonominio efektyvumo auditą. Aplinkos ministerijos užsakymu
konsultacinė bendrovė ,,Organizacijų
vystymo centras“ parengė koncepciją,
kaip tobulinti šalies valstybinių miškų valdymą. Joje siūloma valstybinių
miškų administravimą ir ūkininkavimą sujungti į vieną valstybinę miško
įmonę. Gavusi šią informaciją, pateiktas išvadas, Vyriausybė turi išnagrinėti
ir priimti politinį sprendimą dėl šalies
valstybinių miškų valdymo pertvarkos.
Kiek čia gali turėti įtakos miškininkų
bendruomenės nuomonė?
Po išplėstinio posėdžio gegužę LR
Seimo Aplinkos apsaugos komitete,
Aplinkos ministerijoje sudarytų darbo grupių pateiktų siūlymų, miškininkų bendruomenėje vėl įsisuko ašt
rių diskusijų karuselė apie gresiančią
reformą ir kai kurių miškų sistemos
įstaigų sujungimą, etatų mažinimą,
siekiant efektyvinti valstybinių įstaigų
ir įmonių veiklą, mažinti valdymo išlaidas. Tačiau neteko girdėti, kad kas
skaičiuotų, kiek kainuotų profesinis
praradimas, išeitinės kompensacijos
atleistiems darbuotojams, bedarbystės
atveju išmokos jiems.
LŽŪU birželio 5 d. vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos valdybos
posėdyje paaiškinti, kokias žadama
sujungti miškų sistemos įstaigas, kokia
linkme siūloma reformuoti valstybinį
miškų valdymą ir kokia ekonominė situacija miškų urėdijose, buvo pakviestas Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas,
generalinio miškų urėdo pavaduotojai
Gintaras Visalga, Andrius Vancevičius,
kai kurie miškų urėdai.
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Siūloma steigti Valstybinę
miškų tarnybą
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas informavo, kad aplinkos ministro
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pavedimu šių metų balandį sudaryta
darbo grupė parengė Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Miško genetinių
išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos
bei Miško sanitarinės apsaugos tarnybos valdymo pertvarkymo koncepciją.
Šioms tarnyboms keliamas valstybines
miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo
ir kitas funkcijas siūloma centralizuoti
naujai steigiamoje institucijoje – Valstybinėje miškų tarnyboje. Iki birželio
22 d. turėjo būti parengtas šių įstaigų
reorganizacijos projektas. Pastaruoju
metu steigiamai Valstybinei miškų tarnybai siūloma perduoti ir Valstybinės
aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų
kontrolės skyriaus atliekamas funkcijas. Reorganizavimo teisės aktai turėtų
būti parengti iki 2010 m.
Antrame pertvarkos etape galvojama Valstybinei miškų tarnybai perduoti ir miškų apsaugos, atkūrimo, naudojimo valstybinės kontrolės bei miško
savininkų švietimo – konsultavimo
funkcijas iš regioninių aplinkos apsaugos departamentų bei rajonų agentūrų.
Keturios alternatyvos –
kurią rinktis?
Po posėdžio gegužę Seime viešam miškininkų svarstymui pateiktos valstybinių miškų valdymo tobulinimo 4 alternatyvos. ,,Ekonominiu požiūriu skubiai daryti valstybinių miškų valdymo
struktūros bet kokią pertvarką nėra jokios būtinybės,“ – pastebėjo LMS prezidentas doc. Edmundas Bartkevičius,
valdybos posėdyje dalyvavę kai kurie
LMS prezidiumo nariai.
Apžvelgdamas miškų urėdijų ūkinę veiklą, tai pranešime patvirtino ir
generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Gintaras Visalga. Pernai miškų urėdijos į valstybės biudžetą sumokėjo
115 mln. litų mokesčių. Ir ekonominiu
sunkmečiu miškų urėdijos vykdo būtinus privalomuosius miškų atkūrimo,
apsaugos darbus, trečdaliu mažindamos darbuotojų atlyginimus, trumpindamos darbo laiką, bet nebankrutuoja,
kaip privačios įmonės, masiškai neat-

leidžia darbuotojų. Generalinės miškų
urėdijos duomenimis, šiemet miškų
urėdijose dirba 2054 specialistai. Pernai miškų urėdijose vidutinis specialisto atlyginimas buvo 3250 Lt, šiemet
sumažėjo iki 2200 Lt. Žinoma, jis nėra
vienodas visose miškų urėdijose.
Pasak LMS prezidento doc. E. Bartkevičiaus ir kitų pasisakiusiųjų, mažiausiai radikali ir ekonomiškai pateisinama galėtų būti siūloma pirmoji valdymo tobulinimo alternatyva. Miškų
urėdų nuolat veikiančio gamybinio susirinkimo pirmininko, Jurbarko miškų
urėdo Fausto Bakio paskaičiavimu, šios
alternatyvos ekonominė nauda prilygtų vidutiniškai 2 Lt priedui už parduotą
medienos kietmetrį.
Sukūrus vieningą informacinę sistemą, internetinį medienos prekybos
tinklalapį (ką jau padarė ir Baltarusijos
miškininkai), centralizuotą buhalterinę
apskaitą ir perdavus Generalinei miškų
urėdijai dalį miškų urėdijų atliekamų
miškų administravimo, medienos prekybos, vidaus audito, juridinio aptarnavimo ir viešųjų ryšių funkcijų, miškų
urėdijose dar būtų galima sumažinti
apie 114 darbuotojų.
Be to, išlyginti skirtumus tarp miškų urėdijų gaunamų pajamų dėl nevienodų gamtinių ūkininkavimo sąlygų,
priešgaisrinės miškų apsaugos, vykdomų šalies miškininkystės mokslui –
mokymui reikalingų darbų, steigtinas
išlyginamasis miško pajamų fondas.
Jam siūloma skirti kasmet apie 3 proc.
miškų urėdijų gaunamų pajamų (šiemet miškų urėdijos planuoja gauti apie
330 mln. Lt pajamų).
Prof. Remigijaus Ozolinčiaus pastebėjimu, toks valstybinių miškų valdymo modelis, kaip Lietuvoje, yra tik keliose Europos šalyse. Todėl radikalios
reformos neišvengiamos.
Bet kokiai reformai reikia
keisti teisės aktus
Pristatydamas susidariusią situaciją,
Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas pa-

žymėjo, kad be teisės aktų pakeitimų
negalima įgyvendinti jokios reformos.
Daugeliui priimtinas Lenkijos valstybinių miškų valdymo modelis, kur Generalinė miškų direkcija ir regionuose
miškų urėdijos yra panašaus teisinio
ir ūkinio statuso, dalis darbų centralizuota. Pas mus Generalinė miškų
urėdija – biudžetinė įstaiga, miškų urėdijos – pelno siekiančios valstybinės
įmonės, kurios savo lėšų negali perduoti biudžetinei įstaigai. Todėl iškyla problema, kaip teisiškai disponuoti
siūlomu išlyginamuoju miškų urėdijų
pajamų fondu?
Pasak V. Vaičiūno, reali išeitis – keisti Generalinės miškų urėdijos statusą,
ją reorganizuoti į valstybinę įmonę.
Bet tuomet iš kokių lėšų tokia
įmonė būtų išlaikoma, kokias ji atliktų funkcijas, kas būtų miškų urėdijų
steigėjas?
Generalinio miškų urėdo pavaduotojo Andriaus Vancevičiaus teigimu,
šiam reformos variantui praktiškai
įgyvendinti reikia keisti daug teisės
aktų, kad vieni kitiems neprieštarautų,
nekiltų teisinis ir ūkinis chaosas. Generalinę miškų urėdiją pavertus valstybės įmone, Vyriausybės potvarkiu

visos valstybinės miško įmonės gali
būti sujungtos į vieną ūkinį subjektą,
kaip siūloma 4-oje alternatyvoje. Ar to
siekiame?
Už išlyginamojo miškų urėdijų pajamų fondo įsteigimą dar prieš
dvejus metus pasisakė mažos ir mokomosios (Dubravos, Kazlų Rūdos)
miškų urėdijos, kuriose veisiami eksperimentiniai, genetiniai miško želdiniai, vykdomi moksliniai tyrimai,
miškininkystės studijų programos.
Bet didžiosios miškų urėdijos nėra
linkusios dalį savo pajamų skirti į
bendrą miško fondą, iš kurio, vargu,
ar pačios ką gautų. Pasak Trakų miškų urėdo Vyganto Mierkio, įvedus
šiemet nuo liepos mėn. privalomąjį 5
proc. miško išteklių mokestį, kiekviena miškų urėdija be pelno mokesčio
privalės atiduoti 10 proc. pajamų
(anksčiau dar 5 proc. buvo atskaitomi
bendrųjų reikmių programai vykdyti). Ar sutiks miškų urėdijų kolektyvai dar veržtis diržus? Iš kitos pusės
žiūrint, kuo kalti girininkai, kiti specialistai, dirbantys tą patį darbą mažose, nepelningose miškų urėdijose
ir gaunantys mažesnį atlyginimą? Kas
turėtų finansuoti mokslo – mokymo

darbus eksperimentinėse, mokomosiose miškų urėdijose?

Aplinkos ministrui G. Kazlauskui

dalį miškų urėdijų funkcijų centralizuoti Generalinėje miškų urėdijoje, tam
sukaupiant reikiamas lėšas. Šią alternatyvą galima įgyvendinti nekeičiant tiek
miškų urėdijų, tiek Generalinės miškų
urėdijos juridinio statuso.
Aplinkos ministerijos protokoliniame nutarime Nr. P23-22 siūloma keisti
Generalinės miškų urėdijos statusą iš
biudžetinės įstaigos į valstybės įmonę.
Šios priemonės įgyvendinimas reikštų
ne ką kitą, o vienos įmonės įkūrimą,
tam LMS jau ne vieną kartą yra išreiškusi nepritarimą.
Akivaizdu tai, kad negali kartu
egzistuoti valstybės įmonės statusą
turinčios miškų urėdijos ir tokį pat
statusą turėsianti GMU. Valstybės
įmonei nesuteikta teisė būti kitų valstybės įmonių savininko teises ir pa
reigas įgyvendinančia institucija ir atlikti kontrolės funkcijas kitų valstybės
įmonių atžvilgiu.
LMS prezidiumo posėdyje dalyvavę
nuolat veikiančio miškų urėdų gamy-

binio susirinkimo pirmininkas Jurbarko miškų urėdijos urėdas F. Bakys ir
Girininkų tarybos pirmininkas Raseinių miškų urėdijos Viduklės girininkas
R. Juzikis (minėti asmenys dalyvavo ir
Aplinkos ministerijos valdymo tobulinimo darbo grupės posėdyje) informavo, kad GMU statuso keitimo klausimu
minėtame posėdyje nebuvo priimta
jokio nutarimo. Dėl to iškyla abejonių
dėl protokole išdėstyto siūlymo keisti
GMU statusą teisėtumo.
Remdamiesi išdėstytais teiginiais
kreipiamės į Jus, gerb. Ministre, prašydami neduoti tolesnės eigos GMU statuso keitimo klausimu.
Taip pat prašome Jus rasti galimybę ministerijose atkuriant viceministrų
pareigybes, Aplinkos ministerijoje skirti atsakingą už valstybinius ir privačius
miškus viceministrą. Mūsų giliu įsitikinimu, tai turėtų būti miškininkas.

Šių metų gegužės 29 d. Lietuvos
miškininkų sąjungos prezidiumas
svarstė Aplinkos ministerijos protokoliniame nutarime Nr. P23-22 išdėstytą
valstybinių miškų valdymo pertvarkymo koncepciją.
Lietuvos miškininkų sąjunga laikosi tos nuomonės, kad valstybinis miškų
sektorius užtikrina tinkamą valstybinių miškų tvarkymą. Jis visiškai atitinka tarptautinius standartus, kadangi
visi valstybiniai miškai yra sertifikuoti.
Be to, miškų urėdijos ir girininkijos
atlieka didelį vaidmenį sprendžiant
savivaldybių bei apylinkių socialinius
klausimus. Daugeliu atvejų tai yra kaimo bendruomenių centrai.
Lietuvos miškininkų sąjunga nepritaria radikaliam valstybinių miškų
valdymo pertvarkymui, ypač šiuo ekonominio nuosmukio laikotarpiu. LMS
pritartų valstybinių miškų valdymo
pertvarkymo alternatyvai, numatančiai

Išsaugoti arčiausiai miško
esančią grandį – girininkijas
Kad nebūtume reformatorių dirbtinai
išskaidomi ir supriešinami, Jurbarko
miškų urėdas F. Bakys prašė kolegas
nesiskaidyti LMS veikloje pagal užimamas pareigas, nedalinti žmonių į
dirbančius urėdijų centruose ir girininkijose, nes iškilus valstybinio miškų
ūkio monopolizavimo grėsmei reikės
susitelkti, išsakyti vieningą nuomonę.
Posėdyje išsakyta nuostata – bet kokios
reformos atveju nemažinti daugiau
girininkijų ir jose dirbančių žmonių
skaičiaus. Kas liko iš girininkijų po
valdymo tobulinimo reformų, matome
Estijoje ir Latvijoje.
Iškilus nepriimtinai valstybinių
miškų valdymo struktūros reformos
grėsmei, LMS prezidiumas įsipareigojo
priimti atitinkamus sprendimus, reikalui esant šaukti neeilinį miškininkų
suvažiavimą.
Posėdžio dalyviai pasiūlė parengti
kreipimąsi į Aplinkos ministrą.
Vaclovas Trepėnaitis

Pagarbiai

LMS prezidentas
Edmundas Bartkevičius
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Pastaruoju metu nerimsta kalbos apie
valstybinių miškų struktūros reorganizavimą. Iš tiesų, naujos Vyriausybės
planuose buvo numatyta miškų sistemos
reforma, tik ne tokia, apie kurią girdime
viešoje erdvėje. Galima įtarti suinteresuotų asmenų planus išdraskyti, sunaikinti, išparduoti mūsų išpuoselėtą bei
išsaugotą žaliąjį rūbą – miškus, ir taip
supriešinti miškininkus su politikais bei
visuomene.
Jau ne viena darbo grupė svarstė miškų reformos alternatyvas. Seimo AAK,
susipažinęs su Aplinkos ministerijos
pristatyta Lietuvos valstybinių miškų
pertvarkymo koncepcija ir išklausęs Lietuvos miškų mokslo institucijų atstovų
nuomonę, pažymėjo, kad nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos, miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas,
tenkinantis ekologines, ekonomines bei
socialines visuomenės reikmes. Taip pat
valstybinių miškų sektorius užtikrina ne
tik valstybinės reikšmės miškų tinkamą
tvarkymą ir jų išteklių naudojimą, bet ir
darbo vietas bei pragyvenimo šaltinį per
2000 miškų ūkio specialistų bei per 6000
darbininkų kaimo vietovėse.
Valstybinių miškų organizacinės
struktūros vienetai – 42 miškų urėdijos bei 370 girininkijų – atlieka didelį
vaidmenį sprendžiant savivaldybių bei
apylinkių socialinius klausimus, daugeliu atvejų yra kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo centrai. Šalies ir užsienio
šalių specialistai pripažįsta, kad Lietuvos
valstybinių miškų tvarkymas atitinka
tarptautinius standartus. Tai patvirtina
valstybinių miškų tarptautinio sertifikavimo liudijimai. Valstybinių miškų
valdymo pertvarkymas neturėtų būti
grindžiamas vien ekonominės veiklos
rezultatais.
Aplinkos ministerijos siūlomi Lietuvos valstybinių miškų valdymo pertvarkymo koncepcijos variantai orientuoti
į ekonominės naudos paiešką, bet ne į
miškų, kaip darnios ekosistemos plėtrą.
Mažiausią žalą valstybiniams miškams
padarytų koncepcijos I alternatyva – dalies miškų urėdijų funkcijų perdavimas
Generalinei miškų urėdijai. Todėl Aplinkos apsaugos komitetas nutarė ir pasiūlė
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Olgos Posaškovos nuotrauka

Ar pajėgsime
išsaugoti valstybinius miškus?

Vyriausybei, nedarant radikalių pertvarkymų ir nekeičiant dabar esančių miškų
urėdijų teisinio statuso bei valstybinių
miškų valdymo sistemos, Miškų įstatyme, Valstybės ir savivaldybių įmonių
įstatyme ir kituose teisės aktuose įteisinti nuostatas, įgalinančias dalį miškų
urėdijų pajamų (3 proc.) ir dalį funkcijų,
susijusių su medienos prekybos organizavimu, vidaus auditu ir žmogiškųjų
išteklių valdymu, perduoti Generalinei
miškų urėdijai.
Komitetas pasiūlė įvertinti keturių
mažiausiai efektyvių miškų urėdijų sujungimo su greta esančiomis efektyviau
veikiančiomis miškų urėdijomis tikslingumą, nes iškilo abejonių, ar prijungus
mažiau efektyvias urėdijas prie greta
esančių, būtų pasiektas geidžiamas ekonominis efektas. Įteisinti nuostatą, kad
kas 5-erius metus būtų vykdomos miškų
urėdų atestacijos.
Komitetas atkreipė dėmesį į dabar
veikiančių girininkijų, kaip svarbiausių
miškų tvarkymo ir priežiūros grandžių,
išsaugojimą, kurios ateityje vykdytų
funkcijas ne tik valstybiniuose, bet ir
privačiuose miškuose. Įteisinti nuostatas, kurios išplėstų miškų urėdijų funkcijas dėl kompleksinio miškų naudojimo, nepriklausomai nuo nuosavybės
formų. Parengti miškų reformos modelį, užtikrinantį ekosistemos stabilumą ir
įtvirtinantį tvarios plėtros principus.

Šių metų birželio 12 d. šalies Prezidento Valdo Adamkaus kvietimu Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas
Jonas Šimėnas lankėsi Trakų miškų urėdijos miškuose ir Aukštadvario regioniniame parke ir susitikimo metu kreipėsi
į aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską
su prašymu dar kartą viską įvertinti ir apsvarstyti, o tik tada imtis permainų miškų sektoriuje, jeigu to reikia, o ne vykdyti
miškų reformą tik dėl reformos.
Tačiau tokie sprendimai kažko netenkina: vėl bandoma iš naujo drumsti
vandenį, jaučiamas didžiulis noras išardyti miškų urėdijas, keisti Generalinės
miškų urėdijos statusą. Manau, tokie
veiksmai reikštų ne ką kita, kaip vienos
įmonės, valdančios tiesiogiai visą miškų
struktūrą, sukūrimą. Kas galėtų paneigti, kad tokiu būdu nėra siekiama perimti
valstybinių miškų valdymo įtaką į vienas privačias rankas, taip sukuriant savanaudišką monopoliją.
Šiandien valstybinis miškų ūkis tvarkomas gerai: didėja šalies miško plotai
ir jų medienos tūriai – nuolat vykdant
miškingumo didinimo programą įveista daugiau nei 10 000 ha naujų miškų,
vykdomi priešgaisriniai darbai valstybiniuose bei privačiuose miškuose. Urėdijos pačios išsilaiko, atlieka įvairius miško priežiūros ir ūkinius darbus, skiria
didžiulį dėmesį ekologiniam bei aplinkosauginiam Lietuvos žmonių švietimui
ir tam atlikti miškininkai nereikalauja
jokių papildomų lėšų bei sumoka į biudžetą vyriausybės nustatyta tvarka privalomuosius atsiskaitymus už parduotą
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką,
kaip mokestį už valstybinių miškų (medienos) naudojimą.
Šiandien miškininkai turėtų dirbti savo
tiesioginį darbą, o ne gintis nuo nepagrįstų kaltinimų ir grasinimų. Norisi tikėti,
kad kada nors mes visi suprasime miško
naudą ir į miškus pradėsime žiūrėti ne
kaip į trumpalaikio pasipelnymo šaltinį, o
kaip didžiausią nacionalinę vertybę, kurią
privalome išsaugoti ateities kartoms.
Justinas Urbanavičius

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
narys, kuruojantis miškininkystę
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miškininkystė

Miško gaisrai

Graikijoje 2007 m. buvo blogiausi
miško gaisrų atžvilgiu per visą gaisrų
registravimo šioje šalyje istoriją. Įtakos
tam turėjo labai palankios gaisrams kilti ir plisti oro sąlygos: temperatūra siekė
iki +46o C, kritulių buvo mažai, vyravo
stiprūs vėjai, užsitęsė sausra. Rugpjūtį
5-ių didžiausių miško gaisrų metu Peloponnesus vietovėje išdegė 170 000 ha,
per kitus 2 gaisrus tuo pačiu metu Evia
vietovėje išdegė 25 tūkst. ha. Miško
gaisrus gesino 14 500 gaisrininkų (iš
kurių 9 500 nuolatinių ir 5 500 sezoninių), 1 525 priešgaisrinės mašinos, 67
orlaiviai (47 valstybiniai, 20 samdytų).
Graikija sulaukė pagalbos iš 16 šalių.
Per gaisringąjį sezoną žuvo 69 žmonės,
iš jų 9 ugniagesiai ir 2 pilotai.
Italijoje tie metai taip pat buvo
gaisringi: užregistruotas didžiausias
miško gaisrų skaičius nuo 1970 m., kai
juos pradėta registruoti. Žuvo 23 žmonės, iš jų 2 pilotai. Didžiausias gaisras –

Agnės Laurinavičienės nuotrauka

Europoje
Miško gaisrai – viena aktualiausių prob
lemų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos valstybėse. Šių metų miško gaisrų
sezonas jau prasidėjo – su kiekviena diena vis didėja bendras kilusių gaisrų skaičius ir plotas. Kokie bus šie metai miško
gaisrų atžvilgiu, nežinia. Labai norėtųsi,
kad nebūtų blogesni už 2008 ar 2007
metus, kai Lietuvoje buvo registruojama
vos apie 300 gaisrų (50 proc. mažiau už
daugiametį vidurkį). Pastebėtina, kad
2008 m. ir visoje Europoje miško gaisrams buvo nepalankūs – pirminiais duomenimis, 13 valstybių, miško gaisrų metu
išdegė tik 162 800 ha miškų (2007 m.
šiose šalyse išdegė per 700 000 ha miškų). Galutiniai ES šalyse pernai kilusių
miško gaisrų rodikliai paaiškės tik po
gero pusmečio, todėl trumpai apžvelkime pagrindines Europos miško gaisrų
statistikas 2007 m., kokios dažniausios
miško gaisrų kilimo priežastys, kaip šalys sprendžia šią problemą, kokias taiko
prevencines priemones, kaip bendradarbiauja su kitomis šalimis, kaip suteikiama tarptautinė pagalba.

9,03 tūkst. ha (iš kurių 6,3 tūkst. ha apaugę mišku), jo gesinime dalyvavo 344
žmonės, 16 orlaivių.
Šalyje 64 proc. visų gaisrų buvo iki
5 ha ploto, 400 gaisrų – per 100 ha, 7 –
per 1 000 ha. Italijos nacionalinė miškų
tarnyba vykdo kiekvieno miško gaisro
tyrimą ir nustato vieną iš penkių priežasčių: natūrali, atsitiktinė, neatsargus
elgesys, padegimas, abejotina. 2007 m.
padegimų buvo 65,5 proc., dėl neatsargaus elgesio – 13,4 proc. Dėl žmogaus
kaltės kilo 78,9 proc. didelių miško
gaisrų. Identifikuojant padegimą, viena
iš sudėtingiausių tyrimo dalių – surasti
įkalčius gaisro vietoje, ypač jei padegimai padaryti dideliame ruože. 57 proc.
padegimų atvejuose sunku nustatyti
padegimo motyvą, 31 proc. padegimų
tikslu buvo pelno siekimas – ganyklų
atnaujinimas, dirbamų laukų išvalymas, brakonieriavimas, išmokų gavimas
ir pan., 7 proc. – dėl piromanijos arba
elgesio sutrikimų, 5 proc. – protesto ar
keršto aktai. Manoma, kad atsižvelgiant
į tyčinių miško gaisrų mastus ir siekiant
apsaugoti visuomenę, būtina stiprinti
aiškinamąjį darbą, padaryti jį veiksmingesniu ir efektyvesniu, įkurti papildomus specialius gaisrų tyrimų būrius prie
Italijos nacionalinės miškų tarnybos.
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Portugalijoje per metus kilo
73 proc. 5-erių pastarųjų metų vidurkio gaisrų, apėmusių 3 1450 ha (atitinkamai 18 proc.) Miško gaisrai daugiausiai išplito šiuose regionuose: Barga (4 808 ha – 15,3 bendro išdegusio
ploto), Guarda (4 338 ha – 13,8 proc.)
ir Vila Real (3 207 ha – 10,2 proc.), tai
kalnuotos vietovės, kur dažnai ugnimi
atnaujinamos ganyklos. 2008 m. prie
Generalinės miško resursų direkcijos
(Directorate-General of Forest Resources) įkurta gaisrų analizės komanda,
kuri teikia gaisro gesinimui vadovaujančiam padaliniui informaciją apie
ugnies plitimą gaisro metu ir konsultacijas dėl kovos su ugnimi strategijos.
Komandoje yra 18 specialistų, jie taip
pat turi teisę paleisti priešpriešinę ugnį.
Gaisro plitimas stebimas iš specialiai sukomplektuotų sraigtasparnių,
fotografuojami plintantys gaisrai ir
perduodama informacija apie gaisro
plitimą realiuoju laiku. Miško gaisrų
gesinimui naudojamos tokios pajėgos:
8 836 ugniagesiai, 1 886 priešgaisriniai
automobiliai, 52 orlaiviai (34 sraigta
sparniai, 14 lėktuvų, 4 lėktuvai amfibijos). Miško gaisrų metu žuvo 6 žmonės, iš jų 2 pilotai.
Ispanijoje 2007 m. kilo mažiausiai gaisrų per pastaruosius 10 metų.
11 000 miško gaisrų apėmė 33 000 ha
medynų, 35 500 ha jaunuolynų ir krūmynų bei 13 500 ha stepių ir ganyklų.
Didžiausias gaisras (nuo 1968 m., kai
pradėti registruoti miško gaisrai) kilo
liepos 27 d. Kanarų salose, per kelias
dienas suniokojęs 14 000 ha. Miško
gaisrų prevencijai Ispanijoje vykdoma
plati visuomenės informavimo kompanija per televiziją, rengiami vaidinimai
kaimų vietovėse, seminarai mokymo
įstaigose. Organizuotos bendros gaisrų prevencijos komandos, sudarytos iš
gaisrininkų ir vietinių bendruomenių
atstovų, siekiant atkreipti visuomenės
dėmesį į miško gaisrų pavojų, propaguoti krūmynų šalinimą, vykdyti švietėjišką darbą.

Suteikta pagalba gesinant didelius
miško gaisrus Graikijai, Italijai ir Portugalijai, organizuotos 9 pagalbos misijos: 1-4 lėktuvų CL-215 su įgulomis.
Gaisrų gesinimui, be įprastos technikos, naudojami Kamov sraigtasparniai.
Prancūzijoje pagrindinė gaisrų
kilimo priežastis – atsitiktinė. Didžiausias gaisras apėmė 460 ha. Sumažėjusį
(60 proc.) gaisrų skaičių galima paaiškinti nuo 2004 m. suaktyvėjusia vietinių tarnybų ir policijos kova su miško
gaisrais, o taip pat efektyviu darbu:
gaisrininkų komandų, miško tarnybų,
kariškių bendradarbiavimu, įdiegtais
gaisrų stebėjimo punktais, papildomu
draudimu lankytis miškuose didelio
gaisringumo metu. Didelis dėmesys
skiriamas greitam visų pajėgų sutelkimui ir staigiam reagavimui į kilusį gaisrą, kol jį galima lengviausiai užgesinti.
Tokiu būdu buvo pasiekti geri rezultatai – 82 proc. gaisrų mažesni nei 1 ha,
95 proc. – nei 5 ha.
Prancūzija padėjo kovoti su miško
gaisrais Europos pietryčiuose – po 3
kartus lėktuvai su įgulomis vyko gesinti
miško gaisrų į Italiją ir Graikiją.

miškininkystė

Austrijoje didžiausio tų metų gaisro plotas – 4 ha. Šalies plotas – 83 tūkst.
km2, teritorija padalinta į 9 provincijas,
84 administracinius regionus, 2350
municipalitetus. Kiekviename municipalitete veikia 2 vidutiniškai priešgaisrinės brigados. Iš viso yra apie 290 000
gaisrininkų. Į gaisravietę atvykstama
per 10–15 min. (išskyrus kalnuotas
vietoves) ir tai lemia labai mažą vidutinį gaisro plotą (apie 1000 m2). Didžiausias per visą istoriją gaisro plotas – 50 ha. Austrijos gaisrininkai dalyvavo tarptautinėse misijose gesinant
miško gaisrus Graikijoje, Kroatijoje ir
Albanijoje.

14

Bulgarijoje yra 4,1 mln. ha miškų
(37 proc. šalies teritorijos). Per pastaruosius 7-erius metus daugiau kaip
100 000 ha miškų pakenkta gaisrų.
2007-ieji buvo blogiausi (po 2000 m.)
šalies miškų ūkio istorijoje pagal miško
gaisrų skaičių ir išdegusį plotą (duomenys – lentelėje). Vidutiniškai per metus
kyla 670 miško gaisrų, apimančių 15
tūkst. ha. Pagrindinės gaisrų priežastys: nerūpestingumas – 78 proc., paMŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

degimai – 5 proc., natūralios – 1 proc.,
nežinomos – 16 proc. Šalis stichiškiems
miško gaisrams likviduoti sulaukė pagalbos iš ES (privati firma), NATO
(Turkija) ir Rusijos (IL-76 lėktuvas su
įgula). Bulgarijos ugniagesiai (5 mašinos su 49 žmonės) vyko į miško gaisrų
gesinimą Graikijoje.

Estijoje didžiausias metų gaisras
truko 17 d., išdegė 205 ha pelkėto miško. Vidutiniškai per metus kyla 140
miško gaisų, apimančių apie 800 ha. 98
proc. visų gaisrų kilo dėl žmogaus veik
los, 47 proc.– dėl neatsargaus elgesio su
ugnimi. Miško gaisrus Estijoje gesina
Valstybinė priešgaisrinė tarnyba.

Miško gaisrai Europos šalyse 2007 m.

Austrija

Gaisrų
skaičius,
vnt.
750

Bendras
išdegęs
plotas, ha
48

Lietuva

251

38

Vokietija

779

256

Suomija

1204

Švedija

Bendras
miškų plotas,
1000 ha
3980

Išdegęs
plotas 10 000 ha
miškų, ha
0,12

0,15

2198

0,17

0,33

11076

0,23

576

0,48

23311

0,25

3737

1090

0,29

30929

0,35

Latvija

425

272

0,64

3150

0,86

Slovėnija

140

128

0,91

1308

0,98

Estija

64

292

4,56

2358

1,24

Šveicarija

39

282

7,23

1286

2,19

Lenkija

7049

2455

0,35

9200

2,67

Prancūzija

3364

8570

2,55

17262

4,96

Turkija

2829

11664

4,12

20864

5,59

Vengrija

603

4636

7,69

1948

23,80

Šalis

Vid. gaisro
plotas, ha
0,06

Ispanija

10915

82048

7,52

28214

29,08

Portugalija

18722

31450

1,68

3867

81,33

Kipras

111

4483

40,39

388

115,54

Bulgarija

1479

42999

29,07

3678

116,91

Serbija

34830*

Italija

10639

Kroatija

5176

1984

175**

227729

21,41

11026

206,54

63719

12,31

2481

256,83

Juodkalnija

19925*

718

277**

Makedonija

33719*

988

341**

6532

345,58

1040

1176**

Graikija
Albanija

1983

225734
122311*

113,83

* - plotas nustatytas pagal palydovines nuotraukas (miškai ir pusiau natūralios vietovės)
** - preliminarus skaičius
Šaltinis: Jungtinis tyrimų centras (JRC). Miško gaisrai Europoje 2007.

Kipre 2007 m. buvo vieni blogiausių pagal miško gaisrų rodiklius. Kilo
16 gaisrų, apėmusių daugiau kaip 50
ha. Didžiausio gaisro (išdegęs plotas – 1182 ha) gesinimui buvo prašoma
tarptautinės pagalbos. Į prašymą atsiliepė Libija (2 sraigtasparniai), Izraelis
(1 lėktuvas) ir Italija (2 lėktuvai). Kipro
ugniagesiai dalyvavo miško gaisrų gesinime Graikijoje ir Libijoje.
Kroatijoje miško gaisrų gesinime
dalyvavo apie 5 200 ugniagesių. Rugpjūčio 30 d. Kornat saloje per miško gaisrą
žuvo 12 ugniagesių. Per metus žuvo 13
ugniagesių, 3 sunkiai sužaloti. 14 gaisrų
prasidėjo kaimyninėse šalyse – Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Juodkalnijoje, o
vėliau persimetė į Kroatiją. Kroatija sulaukė pagalbos iš Graikijos (1 lėktuvo),
Makedonijos (1 lėktuvo), Bosnijos ir
Hercegovinos (2 kartus po 2 lėktuvus, 3
kartus – ugniagesių pajėgų)
Latvijoje 90 proc. gaisrų buvo mažesni nei 1 ha. Daugiausiai gaisrų kilo,
kaip ir ankstesniais metais, aplink didžiuosius miestus – Rygą ir Daugpilį;
didžiausi – 40 ha ir 31 ha – gaisrai taip
pat kilo netoli Rygos. 2007 m. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo naudoti
naują miško gaisrų duomenų bazę, kurioje integruoti GIS žemėlapiai ir kurią
naudojant galima parodyti gaisro vietą
ir koordinates. Ji įgalina pavaizduoti
žemėlapyje miško gaisrus, tuo pačiu
palengvina miško gaisrų analizę.
Lenkijoje miško gaisrų pavojus
dėl meteorologinių sąlygų 2007-aisiais
buvo mažesnis negu ankstesniais metais. Vidutinis gaisro plotas (0,35 ha) –
mažiausias per visą gaisrų registravimo istoriją. Daugiausiai miško gaisrų
kilo balandį (39 proc.). 90 proc. gaisrų
buvo mažesni nei 1 ha. Gaisrų priežastys: dėl žmogaus kaltės – apie pusė
visų gaisrų buvo tyčiniai, 41 proc. – dėl
neatsargaus elgesio, 10 proc. priežastys
nežinomos. Miško gaisrai padarė nuostolių už 6 mln. eurų, (tai mažiau negu
pusė vidurkio per 10 metų). Mažiausiai
nuostolių (4 mln. eurų) miško gaisrai
padarė 2001 m., daugiausiai – 2003 m.
(31 mln. eurų).
Apskaičiuota vidutinė 1 ha miško
vertė Lenkijoje – 9804 eurų. Medynų,
nukentėjusių nuo miško gaisrų 2006 ir

2007 m., vertė prilygsta atitinkamai 53
mln. eurų ir 22 mln. eurų. Nustatyta,
kad tiesioginė žala sudaro atitinkamai
23 proc. ir 27 proc. šių reikšmių.
Pagal augalijos biomasės kiekį,
kuris sudegė per gaisrą miško arba
neurbanizuotos teritorijos ploto vienete, buvo apskaičiuotas anglies dioksido (CO2) kiekis, kuris išsiskyrė
gaisro metu. Nustatant šį rodiklį buvo
atsižvelgta į gaisro tipą ir sudegusios
biomasės kiekį – 82 t/ha miško gaisruose ir 55 t/ha – neurbanizuotose teritorijose. 2007 m. apie 0,3 mln. t CO2
išsiskyrė miško gaisrų metu (vidurkis –
0,9 mln. t CO2 per metus). Be to, dar į
atmosferą pateko apie 26 000 t anglies
monoksido, 10 000 kietųjų dalelių ir
garų ir 2 000 tonų angliavandenilių.
Kaip ir ankstesniais metais, 2007 m.
buvo naudojamos įvairios prevencinės
priemonės, propaguoti saugaus elgesio
miške principai, saugos reikalavimai
dirbant ūkio darbus prie miškų. Naudojant skirtingus visuomenės informavimo būdus, ši informacija pasiekė
daug bendruomenių, ypač jaunimo ir
ūkininkų,, pvz. 10 500 paskaitų buvo
perskaityta mokyklose, vasaros stovyklose ir renginiuose, 600 reportažų per radiją ir TV, daugiau kaip 500
straipsnių spaudoje, pastatyta 9 700
informacinių ženklų, išplatinta daugiau kaip 164 000 įvairios medžiagos
priešgaisrine tematika (lankstinukai,
kalendoriai, plakatai, ir t.t.). Miškuose
vykdyti darbai gaisrų plitimui sustabdyti – įrengta 80 km naujų ir atnaujinta
9 584 km senų priešgaisrinių juostų,
degiosios medžiagos pašalintos iš 35
485 ha miškų, naujai įrengta 111 vandens paėmimo vietų (iš viso miškuose
jų įrengta 17 387).
Gaisrų stebėjimo sistema Lenkijoje
apima 640 gaisrų stebėjimo bokštų, (iš
jų 175 su automatizuotomis stebėjimo
kameromis), 10 patrulinių lėktuvų, 28
gaisrų gesinimo lėktuvų, 9 sraigtasparnius. Miško gaisrų stebėjimo efektyvumas: iš priešgaisrinių bokštų pastebėta
43 proc. miško gaisrų; mobilios brigados ir miškų pareigūnai pastebėjo 11
proc.; iš lėktuvų ir sraigtasparnių – 3
proc.; apie 43 proc. gaisrų pranešė gyventojai. Miško gaisrams gesinti buvo
naudojama: 340 lengvų priešgaisrinių
automobilių (iš jų – 334 patruliavimo
automobiliai su gaisrų gesinimo įran-

ga), 25 vidutiniai ir sunkūs sunkvežimiai, 275 priešgaisriniai automobiliai
(iš jų –183 amfibijos).
Valstybinių miškų priešgaisrinės
pajėgos tik savo pajėgomis 2007 m.
užgesino 9 proc. gaisrų, kiti buvo užgesinti bendrai su Valstybinės priešgaisrinės apsaugos tarnybomis ir (arba) savanorių priešgaisrinėmis brigadomis.
Lėktuvai ir sraigtasparniai dalyvavo
gesinant 702 gaisrus. Miškų priešgaisrinei apsaugai išleista 19,3 mln. eurų.
Suomijoje tie metai buvo vidutiniai
miško gaisrų atžvilgiu. Slovėnijoje didžioji miško gaisrų dalis (112) buvo mažesni nei 1 ha. Turkijoje 2 gaisrai apėmė
per 500 ha, 24 gaisrai – nuo100 ha iki 500
ha. Švedijoje gaisrų pavojus buvo nedidelis, didžiausias kilo Ljungby municipalitete, išdegė 100 ha. Albanija – trečioji
labiausiai nuo miško gaisrų nukentėjusi
šalis: 2007 m. joje išdegė neįprastai didelis plotas. Serbijoje miško gaisrų apimtas
plotas (34 830 ha) nustatytas pagal palydovines nuotraukas, daugiausia miško
gaisrų kilo Kosovo regione.
Šveicarijoje statistinė informacija apie miško gaisrus prieinama tik iš
4 administracinių vienetų (cantoon).
Miško gaisrų kilo mažiausiai nuo 1980
m. Didelis išdegęs plotas susidarė dėl
dviejų gaisrų – 61 ir 175 ha; kiti gaisrai
mažesni nei 1 ha. 74 proc. gaisrų kilo
žiemą, per juos išdegė 99,5 proc. per
metus išdegusio ploto.
Vengrijoje išdegęs plotas (4 636 ha)
didesnis nei 2006 m. dėl to, kad priešgaisrinės komandos aprūpintos GPS davikliais
ir jais atlikti tikslesni gaisraviečių matavimai. Didžiausias gaisras – 950 ha. 34 proc.
gaisrų dėl greito pastebėjimo ir nuvykimo
į vietą mažesni nei 1 ha. 64 proc. gaisrų apėmė 1 – 50 ha. Kilo 23 viršūniniai gaisrai,
apėmę 1206 ha (73 proc. – jų pušynuose).
95 proc. visų gaisrų kilo dėl žmogaus kaltės, 5 proc. jų – dėl padegimų, 50 proc. –
priežastys nežinomos. Daugiausiai miško
gaisrų kilo kovą – balandį (40 proc.) ir
liepą – rugpjūtį (52 proc.). Pievų ir ražienų deginimas žiemą ir anksti pavasarį yra
tradicinės žemdirbystės dalis. Dėl to ugnis
dažnai persimeta į mišką.
Zbignev Glazko

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas
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Akademikai nagrinėjo miškotyros
mokslo naujovių diegimo problemas
Lietuvos miškų institute (LMI) ir Dub
ravos eksperimentinėje – mokomojoje
miškų urėdijoje gegužės 29 d. vyko Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio
ir miškų mokslo skyriaus išvažiuojamasis susirinkimas „Miškotyros mokslo naujovės ir jų diegimo problemos“,
kuriame dalyvavo LMA ŽŪMM skyriaus nariai ir kitų LMA skyrių moksliniai sekretoriai, Žemės ūkio ministro
patarėjas ir Žemės ūkio ministerijos
mokslo skyriaus atstovai, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės, Lietuvos
žemdirbystės, Lietuvos veterinarijos
akademijos gyvulininkystės, Lietuvos
veterinarijos akademijos veterinarijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto
žemės ūkio inžinerijos, Kauno technologijos universiteto maisto institutų vadovai, Lietuvos miško savininkų
asociacijos, Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos, Lietuvos miškų
instituto, Dubravos EMMU ir žiniasklaidos atstovai.
Įžanginį žodį tarė Lietuvos mokslų
akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas LMA narys ko-

respondentas Albinas Kusta. Su Lietuvos miškotyros mokslo, rekomendacijų
diegimo gamyboje problemomis, LMI
veikla ir struktūra supažindino LMI
direktorius LMA narys ekspertas Remigijus Ozolinčius. Tarp pagrindinių
priežasčių, kodėl sunkiai diegiamos
naujovės, buvo paminėta prastas koordinavimas, susiskaidymas ir bendros
diegimo sistemos nebuvimas bei prasta
rezultatų diegimo subjektų finansinė
padėtis. Kaip teigiamas pavyzdys paminėtas ŽŪ ministerijos mokslo ir mokymo skyrius. Buvo siūloma Aplinkos
ministerijoje suformuoti struktūrinį
padalinį, kuris formuotų Aplinkos
ministerijos kuruojamų sričių mokslo
ir naujų technologijų politiką, koordinuotų ministerijos užsakomuosius tyrimus, jų rezultatų diegimą ir sklaidą.
Konstatuota, kad taikomojo pobūdžio
mokslinių tyrimų galėtų būti daugiau,
jei dabartinė mokslo institucijų vertinimo sistema skatintų ne tik mokslinių
straipsnių rašymą žurnaluose su aukštu citavimo indeksu, bet ir taikomojo
pobūdžio tyrimus. Pasak direktoriaus,
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Vytauto Ribikausko nuotraukos

Renginio dalyviai žavėjosi Dubravos arboretumo dekoratyvinių sumedėjusių augalų kolekcijos
eksponatais
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dėl finansavimo nebuvimo pilnai savo
funkcijų miškų mokslo, mokymo bei
mokslo rekomendacijų diegimo srityse
negali atlikti VĮ Dubravos eksperimentinė – mokomoji bei Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdijos, nes jos dirba
tokiomis sąlygomis, kaip ir visos kitos
Lietuvos miškų urėdijos. Dėl ekonominių sunkumų Dubravos EMM urėdija
buvo priversta naikinti miškų mokslo
diegimo inžinieriaus etatą.
Po LMI direktoriaus instituto veik
los pristatymo susirinkimo dalyviai
apsilankė Molekulinės genetikos ir biotechnologijos bei Miško apsaugos ir
medžioklėtyros laboratorijose, susipažino su jų veikla.
Susirinkimui persikėlus į Dubravos
EMM urėdijos salę, su urėdijos specifine veikla, funkcijomis bei spręstinomis
problemomis dalyvius supažindino
miškų urėdas Kęstutis Šakūnas. Deja, ir
urėdui teko pakartoti LMI direktoriaus
išsakytas mintis apie finansavimo neskyrimą eksperimentinės – mokomosios miškų urėdijos specifinei veiklai;
dėl ko urėdija, būdama viena iš mažiausių Lietuvoje, negali pilnai atlikti
savo pavadinime įvardintų funkcijų.
Dubravos EMM urėdijoje susirinkimo dalyviai lankėsi arboretume, su
kurio veikla ir tikslais bei sukaupta sumedėjusių augalų ekspozicija juos supažindino Dubravos arboretumo viršininkė dr. Valerija Baronienė. Apie miško medžių selekcinių sodmenų išauginimo komplekso funkcijas, svečiams
lankantis urėdijos Selekcinių sodmenų
išauginimo padalinio šiltnamiuose,
papasakojo miškų urėdo pavaduotojas
Gediminas Kazlovas bei LMI direktoriaus pavaduotojas mokslinei informacijai dr. Darius Danusevičius.
Neišdildomą įspūdį visiems paliko Dubravos girios rezervatinės apyrubės sengirė, kur žmogus į gamtoje
vykstančius procesus nesikiša jau pusę
amžiaus, bei apie 30 ha plote įveisti
bandomieji miško želdiniai. Renginio
dalyviai savo akimis pamatė, kad Lietuvos valstybiniai miškai tvarkomi biolo-
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tyros mokslo tyrimo rezultatų diegimo praktikoje sistemos.
Susirinkimas priėmė kreipimąsi į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Švietimo ir mokslo bei Aplinkos ministerijas.
Lietuvos Vyriausybei siūloma į specialiai
sukurtą fondą miškotyros moksliniams
tyrimams ir eksperimentinės plėtros
darbams centralizuotai skirti iki 1 proc.
miškų sektoriaus sukuriamos BVP bei
įsteigti tarpžinybinę Mokslo inovacijų
plėtros miškų ūkyje ir medienos apdirbimo pramonėje tarybą.
LR Švietimo ir mokslo ministerijai
siūloma keisti mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos vertinimo
metodiką, didesnį dėmesį skiriant ne formaliajam vertinimui, o pačių rezultatų
esmei, kartu skatinant taikomuosius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.

Vaišvydavos girininkijos bandomųjų želdinių poligone

LR Aplinkos ministerijai siūloma:
■ ministerijoje įsteigti struktūrinį padalinį, kuris formuotų mokslo ir naujų
technologijų miškų ūkyje politiką, koordinuotų ministerijos užsakomuosius
tyrimus, jų rezultatų diegimą ir sklaidą;
■ pakeisti eksperimentinių ir mokomųjų miškų urėdijų (Dubravos
EMMU ir Kazlų Rūdos MMU) statusą
ir veiklos organizavimo principus taip,
kad būtų sudaromos palankios sąlygos
mokslo naujovių ir rekomendacijų išbandymui, tam centralizuotai skiriant
papildomą finansavimą.
Vytautas Ribikauskas
Dr. Darius Danusevičius

Dubravos EMMU parodomieji – bandomieji ir mokymo želdiniai:
genetinės įvairovės svarba – vieno motinmedžio p. pušies palikuonys iš
Juodkrantės (žema genetinė įvairovė, kairėje) ir vietinių medynų sėklų
mišinys (aukšta genetinė įvairovė, dešinėje)
Dariaus Danusevičiaus nuotrauka

ginės įvairovės išsaugojimo principais,
kai formuojami mišrūs įvairiaamžiai
medynai, išskiriami dideli plotai įvairios paskirties miško saugomų teritorijų. Tai savotiškai akcentavo ir Dubravos girios rezervatinėje apyrubėje prie
miškininkų įruošto pažintinio tako
sukrautas jūrinio erelio lizdas, kuriame
kilnusis paukštis šį pavasarį jau spėjo
išauginti jauniklius.
Po diskusijų dėl miškininkystės naujo
vių diegimo problemų, kuriose pasigesta Aplinkos ministerijos atstovų, su
sirinkimas priėmė rezoliuciją, kurioje
konstatuojama:
■ Lietuvoje vykdomi platūs miškotyros ir aplinkotyros mokslo krypčių tyrimai, kurių metu gaunama naujų žinių, o
daugelis rezultatų taikomi arba gali būti
taikomi miško ūkinėje veikloje;
■ mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formalusis vertinimas
neskatina plėtoti taikomųjų tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbų;
■ miškotyros mokslas, o ypač taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros
darbai iš valstybės biudžeto finansuojami nepakankamai, o smulkūs ūkio
subjektai turi menkas galimybes finansuoti mokslinius tyrimus;
■ taikomųjų miškotyros tyrimų, o
ypač eksperimentinės plėtros darbų
vykdymą stabdo tai, kad eksperimentinėms-mokomosioms miškų urėdijoms nesudarytos palankios teisinės ir
finansinės sąlygos mokslo diegimui ir
propagavimui;
■ Lietuvos miškų ūkyje nėra sukurtos efektyviai veikiančios miško-
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Eglės populiacijų palikuonių
fenogenetinio atsako palyginamieji tyrimai
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Stiprūs klimato ir aplinkos pokyčiai
turi vis didesnės įtakos miško medžių
populiacijoms, kurios iki tol formavosi
palyginus lėtai kintančiomis sąlygomis.
Klimato kaitos sąlygomis miškų ūkis
susiduria su naujomis problemomis.
Per paskutinį dešimtmetį Lietuvoje
buvo net keturios sausros. Šiuo laikotarpiu eglynų džiūvimas pasiekė grėsmingą mastą. Pastebimi ryškūs daugelio medžių rūšių populiacijų deadaptacijos ir irimo požymiai. Miško medžių
populiacijos ypač jautrios klimato
pokyčiams, nes medžių gyvenimo ciklas labai ilgas; reikia dešimtmečių ar
net šimtmečių adaptuotis prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Pats klimato
šiltėjimas būtų palankus miškų našumui didinti, tačiau didžiausią pavojų
miško ekosistemų ir populiacijų tvarumui sukelia su klimato šiltėjimu susijęs
padidėjęs klimato svyravimų dažnis ir
amplitudė (šalnos, sausros, audros, šiltos žiemos), naujų ligų ir kenkėjų išplitimas ir kt.
Svarbu atrinkti išsaugojimui plastiškiausias bei adaptyviausias populiacijas klimato kaitai, gamtinėms anoMŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

malijoms ir žalingiems antropogeniniams veiksniams. Siekiant išsaugoti
genetinį potencialą adaptacijai ir kartu
kuo efektyviau plėtoti selekciją sunkiai
prognozuojamomis ateities sąlygomis,
vis aktualesnė tampa būtinybė detaliau
atlikti platesnio masto palyginamuosius
tyrimus Lietuvos ir kaimyninių šalių
eglės populiacijų bei kilmių palikuonių,
auginamų Lietuvoje.
Šalnos ir žemos temperatūros žiemą gali labai pakenkti jauniems eglės
medeliams, augantiems atvirose vietovėse. Genotipų sugebėjimas išvengti
šalnų ir žiemos šalčių pakenkimų yra
glaudžiai susijęs su jų augimo ritmu,
t.y. aktyvaus augimo periodo pradžia ir
pabaiga. Vėliau pradedantys augti eglės
medeliai baigia augti taip pat vėliau.
Eglės medelių sugebėjimas baigti augti
gana anksti, kad laiku pasiektų tinkamą
ūglių sumedėjimo laipsnį, turi adaptacinę svarbą. Per vėlai baigiantys augti
genotipai gali būti smarkiai pakenkti
rudeninių šalnų, o vėliau ir žiemos šalčių. Kita vertus, jei augti pradedama per
anksti, eglės medeliai gali būti pakenkti
pavasarinių šalnų. Tad tik tie genotipai,

kurie turi tinkamą tam tikromis klimatinėmis sąlygomis augimo ritmą, gali
turėti reikšmingos įtakos kitų kartų genetinei sudėčiai. Dėl prisitaikymo prie
temperatūros kitimo metų laikotarpiu
egzistuoja plati augimo ritmo požymių
įvairovė tarp eglės populiacijų įvairiose
rūšies išplitimo arealo dalyse, ypač klimatiniame gradiante iš pietų į šiaurę.
Todėl eglės populiacijų augimo ritmo
požymiai glaudžiai susiję su jų natūralaus augimo vietų geografiniais kintamaisiais, kurie atspindi fotoperiodą
(santykinę dienos ir nakties trukmę)
bei klimatines sąlygas populiacijų kilmės vietose. Didėjant eglės populiacijų
kilmės šiaurės platumai bei aukščiui
virš jūros lygio, vegetatyvinių ir generatyvinių pumpurų sukrovimo bei sprogimo laikas palaipsniui ankstėja, todėl
medeliai būna žemesni, anksčiau pradeda medėti bei įgyja aukštesnį sumedėjimo laipsnį, nei vėlai pradedančios
ir vėlai baigiančios augti populiacijos.
Spygliuočių medelių augimo pabaigai
ir pumpurų sukrovimui įtakos turi palaipsniui į rudenį ilgėjančios naktys.
Sukrauti pumpurai įgyja gilią ramybės
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būseną, o ūgliai pradeda medėti. Tam
pagrindinę įtaką turi ilgos naktys kartu
su žemomis temperatūromis.
Pastaruoju metu ištobulėjus miško
genetinių išteklių tyrimo metodologijai, miško medžių populiacinės struktūros, plastiškumo bei adaptyvumo
tyrimai intensyvinami daugelyje šalių – Kanadoje, JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kt. Siekiama išaiškinti populiacijų palikuonių
perkėlimo kryptis, atstumus bei kokią
įtaką daro klimato kaita, adaptacinės
aplinkos. Ypač svarbus skirtingų populiacijų fenogenetinis atsakas kontrastinėse adaptacinėse aplinkose.
Minėtiems klausimams spręsti šių
metų balandį Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje 5,8 ha (Agurkiškės
girininkijoje – 3,6 ha, Višakio Rūdos
girininkijoje – 2,2 ha) įveisti Baltijos
šalių (Švedijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vakarų Rusijos, Šiaurinės Baltarusijos, Lenkijos ir Vokietijos) kilmių
palikuonių bandomieji želdiniai. Kadangi plotas turi įlomių, želdinių rūšinė
sudėtis tokia: Agurkiškės girininkijoje – 8E1J1O, Višakio Rūdos girininkijoje – 8E2J+O. Kazlų Rūdos miškų urėdija yra mokomoji, todėl įvairių Baltijos
šalių regiono eglės kilmių palikuonys

želdiniuose išdėstyti taip, kad galėtų
tarnauti ir kaip demonstraciniai: auginant vieną šalia kitos ir labiausiai nutolusias, ir gretimas kilmes, kad išryškėtų
palyginamoji augimo sparta, adaptacija
bei fenogenetinis atsakas kiekvienos
kilmės palikuonių naujomis augimo
sąlygomis. Mokslinė želdinių vertė yra
ta, kad juose bus galima nustatyti skirtingų populiacijų (kilmių) fenogenetinį
atsaką kontrastinėse aplinkose (lyginant
geografinius parametrus kilmių natūralaus augimo vietovėse su Kazlų Rūdos
vietovės sąlygomis), palikuonių adaptacines galimybes, keičiantis aplinkos
sąlygoms, o svarbiausia – vėliau atrinkti
mažiausiai jautrias aplinkos pokyčiams
eglės populiacijas (kilmes) praktinei
selekcijai bei genetiniams ištekliams
sukaupti. Atlikus eglės fenogenetinio
atsako populiacijų lygmenyje palyginamuosius tyrimus, jie suteiks naujos
mokslinės informacijos apie skirtingų
populiacijų palikuonių adaptyvumą,
plastiškumą, buferiškumą skirtingose
adaptacinėse aplinkose. Kadangi vyksta
sunkiai prognozuojami klimato pokyčiai, šio pobūdžio bandomieji želdiniai
yra vertinga lauko laboratorija, kuri
įgalins modeliuoti eglynų ateitį. Bandomos kilmės apima platų eglės arealo

geografinį pjūvį šiaurės pietų kryptimi.
Veisiant minėtus želdinius dalyvavo Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos administracijos, Agurkiškės ir
Višakio Rūdos girininkijų darbuotojai.
Tai suteikė vykdomiems darbams solidumo, atsakingo požiūrio bei rimto susitelkimo. Sodinimo darbai atlikti pagal
visus technologinius reikalavimus.
Sodmenys išauginti Kazlų Rūdos
mokomosios miškų urėdijos medelyne.
Labai rūpestingai juos prižiūrėjo medelyno darbuotojai, vadovaujami viršininko Juozo Ragucko. Metodiniam
želdinių įveisimui vadovavo Lietuvos
miškų instituto Genetikos ir selekcijos
skyriaus darbuotojai.
Sodmenų išauginimas, želdinių
veisimas aiškiai parodė gamybininkų
ir mokslo darbuotojų veiklos darną bei
glaudžius ryšius.
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Dr. Rimvydas Gabrilavičius
Linas Bužinskas

Kazlų Rūdos MMU miškų urėdas

Sigitas Česnavičius

Miškų urėdo pavaduotojas

		

Redas Rutkauskas

Kazlų Rūdos MMU
Informacinio centro vadovas

Redo Rutkausko nuotraukos

Pabaigtuvės Agurkiškės girininkijoje

Lietuvos medienos pramonės raida

aukštą lygį. Plito renesanso ir humanizmo
idėjos, atsirado spauda. Į Lietuvą spauda atėjo kartu su Pranciškum Skorina,
spaudos pradininku, įžymiu humanistu, „septynių mokslų daktaru“. 1522 m.
gegužės 20 d. Vilniaus burmistro Jokūbo
Babičiaus namuose jis įkūrė pirmąją
spaustuvę LDK. Tai pirmoji mums žinoma tokio pobūdžio spaustuvė visoje
Rytų Europoje. 1522 m. Pranciškus Skorina Vilniuje išleidžia „Mažąją kelionių
knygelę“ su kalendoriumi. Tais metais
Vilnius tapo visos Rytų Europos spaudos centru. Iš čia knygos plito į Rusiją,
Lenkiją, Vokietiją, Serbiją. Ši data laikytina spaudos pramonės įsteigimo Lietuvoje data.
1524 m. laikytini popieriaus pramonės įsteigimo Lietuvoje data. Tų metų
lapkričio 16 d Lietuvos Didysis kuni-

gaikštis Žygimantas Senasis išdavė leidimą Karoliui Vernartui įsteigti Vilniuje
popieriaus dirbtuvę. Apie tai aprašyta
Edvardo Laucevičiaus monografijoje
„Popierius Lietuvoje XV–XVIII amžiuje“
(Mintis, Vilnius 1967 m. 53 psl. Šaltinis.
Iš Lietuvos Metrikos CGADA Maskvoje,
KN.ZAP. 12,1. 201 (305) 1524 Nr. 432).
Popieriaus malūnas buvo įkurtas prie Vilnelės upės Pilies rajone.
Baldų pramonė išsirutuliojo iš stalystės
amato. Staliai ir jų dirbiniai mūsų krašto
istoriniuose šaltiniuose minimi jau nuo seniausių laikų, tačiau pirmąsias rašytines žinias apie organizuotą stalystės veiklą turime
tik iš XVI a., kai Lietuvos miestų amatininkai, kovodami už savo ekonomines ir socialines teises, ėmė jungtis į cechus. Cechai
buvo pirmieji pavienių amatininkų susivienijimai ir fabrikinės pramonės pirmtakai.

miškininkystė

Rimondo vasiliausko nuotrauka

Nors mediena jau gilioje senovėje buvo
naudojama kurui, statyboms bei įvairių
ūkio padargų gamybai, miško ir medienos pramonės užuomazga Lietuvoje laikytinas XIV a. paplitęs būdinis verslas.
Būdos buvo pirmosios miško verslo įmonės, gaminusios parduoti įvairius medienos sortimentus bei gaminius. Būdų
pavadinimas kilęs nuo laikinojo tipo
pastatų – būdų, kuriose gyveno miško
darbininkai.
Būdos minimos dar 1379 m. Kęstučio
ir Jogailos paliaubų sutartyje su Kryžiuočių ordino magistru. Sutartis leido Lietuvos ir Prūsijos pasienio gyventojams
laisvai medžioti miškuose, žvejoti, turėti
būdas ir gaminti storus ąžuolinius tašus.
Būdos pirmiausiai atsirado prie Nemuno,
Žemaitijos ir Užnemunės miškuose. Kiek
vėliau būdos pradėtos steigti ir Šiaurės
Lietuvoje. Būdas Lietuvos miškuose
steigė feodalai – miškų savininkai arba
nuomininkai, dažniausiai patys miško
pirkliai. Ilgainiui Lietuvos miškuose atsirado labai daug monopolistų, įvairiais
keliais įsigijusių teisę (koncesijas) eksploatuoti esamas ir kurti naujas būdas. Būdų
nuomininkais tapo vokiečių pirkliai,
vienuolynai, karaliaus dvaro pareigūnai.
Taigi 1379 m. laikytini medienos apdirbimo pramonės įsteigimo Lietuvoje data (Antanas Morkevičius, Lietuvos
medienos pramonė „Nuo ištakų iki 2000
metų“, Vilnius, 2001).
XVI a. – svarbus etapas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istorijoje. Jos feodalinė ekonomika pasiekė
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Jiems buvo suteikiama monopolinė tam
tikros produkcijos gamybos ir pardavimo
teisė, kartu draudusi tuo amatu verstis ne
cecho nariams. Cechų veiklą reglamentavo
karalių ar kunigaikščių suteiktos privilegijos ir valdžios patvirtinti statutai.
Pirmieji stalių cechai atsirado Vilniuje.
Pirmoje XVI a. pusėje stalystės amatininkų čia tikriausiai būta visai nedaug, nes
savo cecho jie neturėjo. Žinoma, kad 1562
m. buvo įkurtas bendras balnių, pakinktininkų, pozumentininkų ir stalių cechas.
1578 m. staliai nuo jo atsiskyrė ir kitais
metais įkūrė savarankišką cechą. Apie karaliaus Stepono Batoro stalių cechui suteiktą privilegiją rašytiniuose šaltiniuose
pirmą kartą paminėta 1579 m. gegužės 30
d.( Antanas Morkevičius, Lietuvos medienos pramonė „Nuo ištakų iki 2000 metų“,
Vilnius, 2001). Ši data ir laikytina baldų
pramonės Lietuvoje pradžia.
2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras atsižvelgdamas
į medienos pramonės darbuotojų, jiems

ris 2007 m. sukūrė 21,4 proc. apdirbamosios pramonės sukurtos bendrosios
pridėtinės vertės gamybos kaštais, produkcijos vertė sudarė apie 16,8 proc.
apdirbamosios pramonės sukuriamos
produkcijos vertės.
Negalutiniais duomenimis 2008 m.
visos medienos pramonės eksporto mastas sudarė 4470,9 mln. Lt, importo –
2922,1 mln. Lt, eksportuojama gaminamos produkcijos dalis – 46,3 proc. Medienos produkcijos eksportas sudarė
8  proc. viso šalies eksporto, importas –
4   proc. Medienos pramonės ir miškininkystės 2003–2007 m. ekonominiai
ir socialiniai rodikliai pateikiami 1 ir 3
lentelėse.

atstovaujančių asociacijų siūlymus, įvertindamas istorinę medienos pramonės
Lietuvoje raidą ir medienos pramonės
veiklos svarbą, įsakymu Nr. 4-542 nustatė, kad paskutinis gegužės šeštadienis
yra Lietuvos medienos pramonės darbuotojų diena.
Medienos pramonės sektoriai – medienos ir medienos dirbinių, plaušienos,
popieriaus ir popieriaus gaminių, baldų
gamyba, taip pat leidyba ir spausdinimas
yra susiję bendra ir atsinaujinančia žaliava – mediena – ir glaudžiais ryšiais per
nebaigtus ir galutinius produktus, medienos atliekas, antrinio panaudojimo ir
produktų atkūrimo veiklą, todėl minėtos
dienos pavadinimas apibendrina visus
medienos pramonės sektorius.

Česlovas Švetkauskas
Ūkio ministerijos
Pramonės ir verslo departamento
Pramonės strategijos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Lietuvos medienos pramonė
šiandien
Lietuvos medienos pramonė yra vienas
svarbiausių ir dinamiškiausių Lietuvos
apdirbamosios pramonės sektorių, ku-

1 lentelė. Produkcijos vertė, pridėtinė vertė ir dirbančiųjų skaičius 2007 m. *

Ekonominės veiklos rūšis

Produkcijos
vertė, mln. Lt

Pridėtinė vertė
gamybos kaštais,
mln. Lt

3031
165
359
1494
2758
7806
16,81

815
42
68
477
870
2271
21,39

Medienos ir medinių dirbinių gamyba
Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
Popieriaus ir kartono perdirbimas
Leidyba ir spausdinimas
Baldų gamyba
Iš viso
proc. visos apdirbamosios pramonės
Pastaba.* išankstiniai duomenys.

Pridėtinė vertė vienam
dirbančiajam, tūkst. Lt

Dirbančiųjų
skaičius

25,7
66,8
35,4
38,8
34,9
31,8

31674
624
1915
12281
24919
71413
27,56

2 lentelė. Pridėtinė vertė 2008 m. kainomis, mln. Lt

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

2005 m.

2006 m.

2007 m.**

2008 m.*

1095,9

1188,6

1271,5

1243,9

Padid. / sumaž.,
palyginti 2008 m.* su 2007 m.**,
+/- mln. Lt/ proc.
-27,6 / -2,2

170,8

192,3

195,3

236,2

+40,9 / 20,9

559,0
943,1
2768,8
307,5
3076,3

621,1
1187,4
3189,4
378,2
3567,6

758,1
1384,1
3609,0
372,3
3981,3

747,4
1606,1
3833,6
527,5
4361,1

-10,7 / -1,4
+222,0 / 16,0
+224,6 / 6,2
+155,2 / 41,7
+379,8 / 9,5

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

Ekonominės veiklos rūšis
2003 m.
Medienos ir medinių dirbinių gamyba
1,7
Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
0,3
Leidyba ir spausdinimas
1,0
Baldų gamyba
1,2
Iš viso
4,2
Miškininkystė
0,6
Iš viso
4,8
Pastaba.* išankstiniai duomenys, ** negalutiniai duomenys.
2008 m.* BPV to meto kainomis 99948,8 mln. Lt = 100 proc.

2004 m.
1,8
0,3
1,0
1,5
4,6
0,5
5,1

2005 m.
1,7
0,3
0,9
1,5
4,4
0,5
4,9

2006 m.
1,6
0,3
0,9
1,6
4,4
0,5
4,9

2007 m.**
1,6
0,2
0,8
1,6
4,2
0,6
4,8

2008 m.*
1,2
0,2
0,7
1,7
3,8
0,5
4,3
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Apie gamtosaugos aktualijas –
Trakų miškuose
Birželio 12 d. į Aukštadvario regioninį
parką ir Trakų miškų urėdijos miškus
surengta gamtosaugininkų išvyka, kurioje dalyvavo šalies Prezidentas Valdas
Adamkus, LR Seimo aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas,
aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas,
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
direktorė Rūta Baškytė, Trakų rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius, Trakų
miškų urėdas Vygantas Mierkis, Aukštadvario regioninio parko direktorius
Vaclovas Plegevičius, kiti atsakingi pareigūnai, Žaliųjų, judėjimo „Už gamtą“,
žiniasklaidos atstovai.
Aukštadvario regioninio parko direkcijoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje aptartos saugomų teritorijų tvarkymo, nelegalių statybų jose stabdymo bei
valstybinių miškų valdymo ir naudojimo
aktualijos.

urėdijose

Vienur reikalavimus griežtinti,
kitur – liberalizuoti
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Apskritojo stalo diskusijoje Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos direktorė
Rūta Baškytė pristatė šalies saugomas
teritorijas, jose atliekamus darbus, projektus bei problemas, įgyvendinant darnaus vystymosi principą ir gana dažnai
iškylančius siaurus privačius interesus,
keliančius grėsmę saugomoms gamtos
vertybėms. Anot pranešėjos, ,,kuo labiau
siekiame tvarkos, tuo didesnės priešpriešos susilaukiame“. Trūkstant savininkams
grąžintinos žemės, gręžiamasi į saugomas teritorijas, sureikšminant socialinius
interesus. R. Baškytės manymu, visose
valstybės institucijose pareigūnai turėtų
taikyti tuos pačius teisės aktus. ,,Negali
būti teiginio: jei leis Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba, leisime ir mes...“, – pastebėjo R. Baškytė. Ji pažymėjo, jog surengti susitikimai su 21 regioninio parko
bendruomenėmis, visiems regioniniams
parkams parengti teritorijų tvarkymo
planai, kuriuos dar reikia patvirtinti Vyriausybėje.
Diskusijoje kalbėta apie būtinumą
ginti viešąjį interesą nuo neteisėtų statybų, kitų pažeidimų. Aplinkos ministras
Gediminas Kazlauskas akcentavo, jog
reikėtų griežtinti reikalavimus, taikomus saugomų teritorijų rezervatuose bei
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

draustiniuose, o kitose saugomose teritorijose, ministro nuomone, šie reikalavimai galėtų būti kiek liberalesni. Diskusijoje dalyvavę žaliųjų atstovai siūlė pagalvoti apie baudų už aplinkai padarytą
žalą bei nelegalias statybas griežtinimą.
Ministro nuomone, baudos išties galėtų
būti ne fiksuotos, o priklausančios nuo
statomo objekto dydžio bei vertės.
Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė
teisinio nihilizmo, įsigalėjusio aplinkosaugoje, problemą. Pasak šalies vadovo,
tiek valstybinės įstaigos, tiek savivaldybės neužtikrina, kad būtų laikomasi
įstatymų – taip pat ir susijusių su aplinkosauga – reikalavimų, o teisėsauga irgi
ne visada atlieka savo darbą. Prezidentas
tikino pasigendantis neteisėtus sprendimus priimančių arba savo darbą netinkamai atliekančių valstybės tarnautojų
atsakomybės. Aplinkos ministras pritarė, jog ši problema egzistuoja. Pasak G.
Kazlausko, tai visų pirma savivaldybių,
kurių veiklos Aplinkos ministerija įtakoti
negali, kaltė.
Šalies Prezidentas nepritarė
pernelyg radikaliems
gamtosauginiams draudimams

Prezidentas domėjosi ne tik gamtosaugos
problemomis, bet ir miškininkų darbais,
kaip šalyje naudojama mediena, kiek jos
eksportuojama. Pristatydamas miškinin-

kų veiklą, Trakų miškų urėdas Vygantas
Mierkis pažymėjo, kad Trakų miškų urėdijos lygmenyje nėra jokių didelių problemų ar nesusikalbėjimo su regioninių
parkų administracijomis, rajono savivaldybe bei privačių miškų savininkais. Bendromis pastangomis atliekami reikalingi
darbai. Praėjęs pavasaris valstybiniams
miškininkams buvo ypač sudėtingas.
Tebevykstant miško želdymo darbams,
prasidėjo sausra, daug pastangų bei lėšų
miškų urėdijoms teko skirti visuose miškuose kilusiems gaisrams gesinti ir gaisrų
prevencijai. Vien Trakų miškų urėdijos
teritorijoje pavasarį kilo 23 gaisrai, suniokoję apie 12 ha miško. Apie 60 proc.
gaisrų kilo privačiuose miškuose.
Išvykoje po Aukštadvario regioninį parką prie Strėvos įgriuvos judėjimo
,,Už gamtą“ koordinatorius dr. Algirdas
Knystautas perskaitė kreipimąsi, kuriame reikalauta paukščių perėjimo metu
uždrausti kirtimus visuose šalies miškuose. Reikalavimą uždrausti paukščių
perėjimo metu (du mėnesius) kirtimus
visuose šalies miškuose Prezidentas V.
Adamkus pavadino pernelyg radikaliu.
Prezidento žodžiais, tokio draudimo visai Lietuvai nepritaikysi. Be to, yra daug
vietų, kuriose tai ir nebūtina.
Trakų miškų urėdo manymu, judėjimo ,,Už gamtą“ keliama problema dėl
paukščių nepakankamos apsaugos miš-
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Geologinis paminklas ,,Velnio duobė“

kuose yra perdėta. Galiojantys norminiai dokumentai nuo kovo 1 d. iki
rugpjūčio 1 d. draudžia miško darbus
visuose nacionalinių parkų ir saugomų teritorijų miškuose. Be to, visuose
miškuose kirtimai draudžiami 50-200
metrų spinduliu apie retų ir saugomų
paukščių lizdavietes. Miškininkai nėra
nusistatę prieš paukščius, laikosi šių
gamtosauginių teisės aktų. Rengiamose
naujose Miško kirtimų taisyklėse yra
numatytas kompromisinis variantas,
kur siūloma dviem mėnesiams (gegužę – birželį) visuose miškuose uždrausti miško ugdomuosius kirtimus, tačiau
nedrausti pagrindinių miško kirtimų,
kurie šiais mėnesiais vykdomi labai
nedideliame plote (apie 0,1 proc. šalies
miškų). Čia gyvena minimalus miško
paukščių kiekis.
Siekis uždrausti visiškai nekirsti miško mažiausiai du mėnesius neabejotinai
turėtų neigiamų ekonominių ir sociali-

nių padarinių: medienos pramonė tuo
metu stokotų žaliavos, o miško kirtėjai
neturėtų iš ko pragyventi.
Diskusijoje aptarta ir kita miškininkams svarbi problema. Miškų urėdo V.
Mierkio pastebėjimu, valstybinių miškininkų susikoncentravimą ir sunkmečiu
nuveikti reikiamus miškų tvarkymo, apsaugos darbus blaško tai, kad po kiek
vienų LR Seimo rinkimų atgimsta vis
tos pačios idėjos reorganizuoti esamą
valstybinių miškų valdymo struktūrą.
Nuolatinės kalbos apie neišvengiamą
reformą ir peršami valdymo pertvarkymo modeliai neprideda miškų urėdijų
darbuotojams optimizmo ir didesnės
motyvacijos dirbti.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas pažymėjo,
kad bet kokie siūlymai reformuoti valstybinių miškų sistemą turi būti visapusiškai
pasverti ir apgalvoti.

Pažintinė ekskursija po parko
miškus

Aukštadvario RP prie Stankaus ežero įrengtoje poilsiavietėje Prezidentas
V. Adamkus, aplinkos ministras G. Kazlauskas ir kiti buvo supažindinti su Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšų panaudojimu visuomenei skirtoms
poilsio teritorijoms tvarkyti. Apžiūrėti ir įvertinti Trakų miškų urėdijos ir
Aukštadvario RP bendromis pastangomis įrengti ir prižiūrimi gamtosauginiai
ir rekreaciniai objektai. Pažintinėje ekskursijoje šalies Prezidentas prie Strėvos
įgriuvos ir kitur pasiūlė įrengti informacinius stendus ir užsienio kalbomis
(bent anglų), kad individualiai besilankantys užsieniečiai geriau pažintų mūsų
krašto gamtos vertybes. Svečiai miškų
urėdijos ir regioninio parko bendrus
darbus rekreaciniuose objektuose įvertino teigiamai.
MG. inf.

Ar kirsime Turžėnų mišką logistikos centrui?

Spaudoje pasirodė pranešimas, kad šalies Ministras Pirmininkas pritarė logistikos centro steigimui Karmėlavoje. Kauno apskrities administracijos viršininkė Ona Balžekienė informavo, kad steigiant logistikos centrą planuojama iškirsti 50-60 ha IV grupės
miško ir pažadėjo už tai atsodinti net 300 ha miško. Kauno miškų urėdijos miškininkai tikisi, kad taip ir įvyks.
Bet iš Kauno apskrities miškų urėdija gavo ir kitą informaciją, jog žemės, kuri galėtų būti apželdinta mišku, vykdant Lietuvos
miškingumo didinimo programą, nėra. Miškininkai logistikos centro steigimui, iškertant mišką, nepritaria.
Kauno m. u. inf.

Sunaikinti sprogmenys

Panevėžio miškų urėdijos Anciškių girininkijos girininkas Eugenijus Keževičius aptiko netikėtą radinį – Pauslojo miške nuo
Antrojo pasaulinio karo tūnojo 82 mm skersmens minosvaidžio mina su sprogdikliu. Apie rastą sprogmenį operatyviai pranešta
specialiosioms tarnyboms.
Spėjama, kad iššauta mina, nukritusi ant minkštos miško paklotės, nesprogo ir išgulėjo miške iki šių dienų. Išminuotojai
tvirtino, kad sprogmuo kėlė rimtą pavojų miške dirbantiems žmonėms, jei būtų kliudytas miško technikos. Net ir menkiausias
sprogmens judinimas galėjo sukelti sprogimą, o skeveldros pasklistų kilometro spinduliu.
Apžiūrėjus miną, nuspręsta ją sunaikinti vietoje. Laimė, kad aplinkui nėra jokių gyventojų, kitaip būtų reikėję juos evakuoti.
Tai jau antras sprogmuo, rastas Anciškių girininkijoje. Prieš metus Vadoklių miške buvo aptiktas vokiškas artilerijos sviedinys,
kuris taip pat sunaikintas toje vietoje, kur tūnojo.
Panevėžio m. u. inf.

Nauji selekciniai sėkliniai objektai
Šių metų pavasarį, metodiškai vadovaujant Miško genetinių išteklių, sėklų
ir sodmenų tarnybai, miškų urėdijos
įveisė per 36 ha naujų selekcinių sėklinių objektų.
Sėklinės plantacijos
Pastaraisiais metais miškų urėdijose
ypač juntamas liepos sodmenų poreikis. Liepa dėl atsparumo ligoms, spartaus augimo bei palyginti didelio medienos atsparumo drėgnoje aplinkoje
gali sėkmingai augti įvairiuose šalies
regionuose. Ji gerai auga, medynuose sumišrinta su ąžuolu, egle, padeda
jiems numesti apatines lajos šakas, todėl laikoma šių medžių rūšių medienos
kokybės gerintoja. Liepa – ir bene pats
medingiausias medis. Bet iš parkuose, alėjose ar paskiruose želdiniuose
surinktų sėklų dažniausiai išauga šakotos, plačiomis lajomis liepos, o miškuose augančios aukštos, geros kokybės liepos menkai dera, nenukirtus jų
praktiškai neįmanoma surinkti sėklų.
Todėl nuspręsta veisti mažalapės liepos
sėklines plantacijas. Pirmoji tokia plantacija (2,7 ha) įveista 2007 m. Veisiejų
miškų urėdijoje, Krosnos girininkijoje. Šiemet mažalapės liepos sėklines

Šiose plantacijose tikimasi išauginti ne
tik gerų genetinių savybių, bet ir geresnės kokybės liepos sėklas, lengviau jas
surinkti – medžiai auginami tarsi be
liemens (iki 2/3 sėklų galima surinkti
be jokių lipimo ar kėlimo įrenginių).
Anykščių ir Kaišiadorių miškų urėdijose įveistos paprastosios pušies sėklinės
plantacijos iš testuotų pagal palikuonių
augimą bandomuosiuose želdiniuose
klonų (II kartos), o Radviliškio miškų
urėdijoje – paprastojo ąžuolo sėklinė
plantacija (žr. lent.).

Šakių miškų urėdijai perduotose žemėse įveisti
karpotojo beržo bandomieji miško želdiniai

plantacijas įveisė 8 miškų urėdijos (žr.
lent.). Pavyzdžiui, Kupiškio miškų urėdijos miškininkai Alizavos girininkijoje įveisė 2,2 ha mažalapės liepos sėklinę plantaciją, kurioje pasodintos 476
skiepytos liepaitės iš 42 klonų. Liepų
sodmenis plantacijai kupiškėnai pirko
iš Dubravos EMM urėdijos medelyno.

Karpotojo beržo bandomieji
miško želdiniai
Marijampolės apskrities perduotose Šakių
miškų urėdijai žemėse Sutkų girininkijoje
pavasarį įveista 2,7 ha ir Valkininkų
miškų urėdijos Pirčiupių girininkijoje –
3,3 ha karpotojo beržo (Betula pendula
Roth) bandomųjų miško želdinių, kuriems sodmenys išauginti Dubravos
EMM urėdijos medelyne iš įvairių Lietuvos beržų populiacijų 219 rinktinių
beržų sėklų (žr. lent.). Jas 2006 m. surinko Miško genetinių išteklių, sėklų ir
sodmenų tarnybos specialistai, įlipdami į pliusinius medžius. Šių beržų sėk
los buvo laikomos Augalų genų banko

Sudaryti klonų rinkiniai ir įveistos naujos miško sėklinės plantacijos

urėdijose

Kodas
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Miškų urėdija

16ASP007

Radviliškio

03PSP043
46PSP044
Iš viso:

Kaišiadorių
Anykščių

27LSP009

Alytaus
Anykščių
Jonavos
Kaišiadorių
Kupiškio
Marijampolės
Radviliškio
Utenos

Iš viso:
Iš viso:
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Girininkija

Kvartalas

Sklypas

P a p r a s t a s i s
Medelynas
2
P a p r a s t r o j
Būdos
216
Troškūnų
411

Plotas,
ha

ą ž u o l a s
14
3,70
i p u š i s
11
5,8
9a
6,1
11,9
M a ž a l a p ė l i e p a
Dzirmiškių
30
4
1,5
Troškūnų
411
9b
2,5
Jonavos
55
13
1,9
Būdos
216
11
1,2
Alizavos
45
3a
2,2
Šunskų
62
5
1,9
Medelynas
2
14
2,1
Utenos
475
54
1,8
15,1
30,7

Klonų
sk., vnt.

Sodinukų
sk., vnt.

Produkuojamų
sėklų kategorija

46

443

A

40
48

780
780
1560

I
I

42
42
42
47
42
42
42
42

392
554
554
332
476
480
554
554
3896
5899

A
A
A
A
A
A
A
A
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Mažalapės liepos sodinukai

Mūsų siekis – išauginti selekcinius beržynus

2009 m. parengti projektai ir įveisti karpotojo beržo miško bandomieji želdiniai

Kodas

Miškų
urėdija

Girininkija

Kv.

Skl.

Plotas,
ha

88

3

2,7

219

8 140

539

3b

3,3

219

8 720

6

219

16 860

34BBZ007

Šakių

Sutkų

30BBZ008

Valkininkų

Pirčiupių

Iš viso:

saugykloje, vėliau perduotos Dubravos
EMM urėdijos selekcinių sodmenų išauginimo sektoriui. Analogiškus karpotojo beržo 276 šeimų bandomuosius
miško želdinius planuojama 2010 m.
įveisti pirmame kilmių rajone Rietavo
miškų urėdijoje.
Šių karpotojo beržo bandomųjų
miško želdinių įveisimo tikslas – nustatyti populiacijų, šeimų bei atskirų
individų medžių aukščio, skersmens,
stiebo tiesumo, šakotumo, nusivalymo nuo šakų, medienos savybių ir kitų
rodiklių paveldėjimo koeficientus bei
apskaičiuoti kompleksinius selekcinius
indeksus populiacijų, šeimų bei indi-

Šeimų
sk., vnt.

Sodinukų
sk., vnt.

vidų lygmenyse atskirai kiekvienam
kilmių rajonui. Šiuose bandomuosiuose želdiniuose planuojamas atrankos
intensyvumas: 2-3 geriausios populiacijos, 15-25 šeimos pirmyn nukreiptai
selekcijai ir 15-25 šių šeimų motinmedžiai sangrąžinei selekcijai bei 30
geriausių individų, kurių vegetatyvinė
medžiaga bus naudojama selekcinių
sodmenų skiepijimams ir sėklinėms
plantacijoms veisti.
Suprantama, sunkmetis ne pats tinkamiausias metas bandomųjų želdinių
ir sėklinių plantacijų veisimui, bet selekciniai sėkliniai objektai gimsta ne
per vienerius metus. Vien 1-2-ejus me-

tus užtrunka poskiepių išauginimas,
dar 2-3-ejus metus auginami paskiepyti medeliai. Į sodinukus sudedamos
nemažos investicijos: sėklų surinkimas ar ūgelių paėmimas, įlipant į
rinktinius ar į populiacijas reprezentuojančius medžius; kiekvieno medžio atskirai sėklų paruošimas; sėklų
ir ūgelių laikymas, skiepijimas; keleto
šimtų šeimų (kiekvienos atskirai) sod
menų išauginimas. Jei tektų dėl lėšų
sustabdyti selekcinių sėklinių objektų
veisimą miškų urėdijose, patirtume
nemažą nuostolį – prarastume vertingą sodinamąją medžiagą, jai išauginti
įdėtas lėšas.
Todėl noriu padėkoti miškų urėdijų miškininkams, ir sunkmečiu galvojantiems apie miško genetinių išteklių
gausinimą, ateities miškų produktyvumo didinimą.
Dr. Vidmantas Verbyla

Pasitelkiant gerus pavyzdžius

Su uždara šaknų sistema auginami ir retų dekoratyvių rūšių medeliai
bei krūmai

urėdijose

„Neregėtos Lietuvos“ ąžuolynas, kaip jau
rašėme, pasodintas ir dar bus plečiamas
Kėdainių miškų urėdijos Labūnavos girininkijoje, o ąžuoliukai ir kitų rūšių
medeliai jam išauginti Kėdainių miškų
urėdijos medelyne. Apžiūrėjus jubiliejinį
ąžuolyną, smalsu buvo apsilankyti ir medelyne. Ne vien dėl to, kad jame išauginti
medeliai oš tūkstantmečio ąžuolynu, bet
ir dėl to, kad kėdainiškių medelynas neeilinis respublikoje ir savo plotu, ir inovacijomis. Platūs jo laukai; nė viename
medelyne nematyta didžiulė mašina,
purenanti ąžuolo sodmenų tarpueilius
(kaip sakė miškų urėdas, atstojanti 60ies žmonių darbą); didžiuliai vazonuose
auginamų sodmenų plotai; reti dekoratyviniai sodmenys; renovuotas, iš išorės
kompaktiškas, net, galima sakyti, mažas,
medelyno pastatas su priblokuotu šiltnamiu ir ledaine, bet viduje erdvu ir viskas
telpa. Tai palieka įspūdį ilgam.
Apie šią darbų linkmę paprašėme papasakoti Kėdainių miškų urėdą Juozą
Giriną.
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Šešiasdešimties hektarų medelynas – tai didelis ūkis, reikalaujantis ir
nemažų investicijų. Kokios jos buvo
per kelerius pastaruosius metus?
Medelyno plėtros investicijas geriausiai parodys konkretūs skaičiai per pasMŪSŲ GIRIOS / 2009 / 06

Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas renovuotame šiltnamyje

taruosius ketverius metus: 2005 m. investuota 250 tūkst. Lt, 2006 m. – 284 tūkst.
Lt, 2007 m. – 465 tūkst. Lt, 2008 m. - 840
tūkst. Lt. Nemažai paskutinių metų investicijų buvo panaudota modernios medelynų technikos įsigijimui.
Tampa vis madingiau įvairiomis progomis medžius sodinti ir vasarą. Medelyne
mačiau auginamus medelius vazonuose,
kai kurie jų jau gana nemaži. Kokių rūšių
medžius taip auginate, iki kokio amžiaus?
Įdomu, kiek jie kainuoja pirkėjui?
Miškų urėdijos medelyne su uždara
šaknų sistema (vazonuose) auginame
ąžuolų 0,5-4 m aukščio – apie 700 vnt.,
paprastųjų klevų 0,5-2,5 m aukščio –
200 vnt., platanalapių klevų 0,5-2 m – 200
vnt., didžialapių liepų 0,5-1,5 m aukščio – 80 vnt., riešutmedžių 0,5-1,5 m –
50 vnt. Taip pat vazonuose auginame 95
rūšių ir formų įvairių kitų dekoratyvinių
spygliuočių bei lapuočių medelių ir krūmų. Pavyzdžiui, turime japoninių magnolijų, krūminių bijūnų, įvairių formų
vakarinės tujos, eglių, pušų, kadagių ir
kitų. Vazonuose iš viso dabar auga apie
4 tūkst. medelių ir krūmų. Jų auginimo
trukmė įvairi; kai kuriems ąžuolams –
jau 10 metų.
Šiuo būdu auginamiems medeliams
ir krūmams sodinti medelyne naudoja-

mos apie 100 litrų talpos medinės dėžės,
specialūs plastikiniai indai (vazonai) 10ies, 15-os ir 20-ies litrų talpos, pinti polietileno maišai („tašės“).
Parduodamų medelių ir krūmų, išaugintų su uždara šaknų sistema, kainos
priklauso nuo medelio rūšies ir amžiaus:
pigiausia – gebenė lipikė: ji pirkėjui kainuoja nuo 4,6 Lt; brangiausias – 2-4 m
aukščio paprastojo ąžuolo sodinukas: jo
kaina – iki 174 Lt.
Mūsų urėdijos medelyne pradėti auginti ir formuoti dideli sodmenys miestų
želdiniams: ąžuolai, klevai, liepos ir kiti.
Turime įsigiję tokių didelių sodmenų
persodinimo agregatą „Optimal 880“,
sumontuotą ant „Ural“ markės visureigio
sunkvežimio su sodmenų pervežimui
pritaikyta puspriekabe. Esant šlapioms
ir sunkiai pravažiuojamoms dirvoms,
tą patį agregatą numatyta montuoti prie
vikšrinės miško priežiūros mašinos „Rayco C87FM“.
Jau teikiame didelių sodmenų persodinimo paslaugą.
Kaip auginami sodmenys miškams?
Miško sodmenys dabar auginami
apie 40-yje ha, iš jų 4,5 ha užima paprastoji eglė, 25 ha – paprastasis ąžuolas,
apie 1 ha – juodalksnis, 0,6 ha – beržas,
0,3 ha – liepa, 0,6 ha – klevas.
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Kaip išdėstyti medelyno laukai? Kas
kiek laiko dirva „ilsisi“, ar naudojate
žaliąsias trąšas, kompostą?
Medelyno laukai koncentruojami dviejuose masyvuose. Ąžuoloto girininkijoje,
lengvesnėse dirvose – 22,5 ha ir prie Kėdainių miesto – 27 ha sunkesnėje priemolio dirvoje, ypač tinkančioje ąžuolams auginti. Dar 6 laukeliai (10,5 ha)
yra girininkijose. Juose, pritrūkus plotų
pagrindiniuose masyvuose, pasėti ąžuolai. Pradėtas ruošti naujas 8,7 ha plotas
prie eksploatuojamų laukų Ąžuoloto
girininkijoje. Įrengus jį, girininkijose
esančių medelynų bus atsisakyta.
Pastaruosius trejus metus gerai derėjo ąžuolai. Surinkome 43 t gilių ir užsėjome visus medelyno laukus.
Dirvai pailsėti būtina. Ypač naudingi
sideraciniai pūdymai, iškasus medelius.
Žaliajai trąšai naudojami lubinai, garstyčios. Sideraciniams augalams sužydėjus,
pūdymuojami laukai užariami.
Dirvos pagerinimui sukaupta perpuvusio arklių bei galvijų mėšlo, mulčiavimui naudojamos pjuvenos, kurios gerina
sunkesnių dirvų struktūrą.
Turime savo reikmėms nedidelį durpynėlį, kurio durpes naudojame pasėliams mulčiuoti, substratui paruošti
sodmenims, auginamiems vazonuose.
Medelyne iš susikaupusių susmulkintų
atliekų ruošiamas kompostas, kuris vėliau įterpiamas į dirvas.

Kol prigis, ąžuoliukai lepinsis optimalioje
aplinkoje

Kaip kilo idėja medelyno pastatą
renovuoti taip, kad viename komplekse įkurdintos ir buitinės patalpos, ir
šiltnamis, ir ledainė? Koks tokio komplekso privalumas?
Augalų dauginimo šiltnamį su rūsiu
(ledaine) ir buitinėmis patalpomis įrengėme, rekonstravę buvusį seną, susidėvėjusį
šiltnamį su rūsiu. Įrengto rūsio – ledainės
plotas – 120 m². Augalų dauginimo šiltnamio plotas – 75 m². Jis uždengtas dvigubo sluoksnio plėvele „Solar EVA“ (su oro
tarpu, į kurį oras pripučiamas kompresoriumi). Prie šiltnamio yra 14 m² augalų
paruošimo patalpa, 32 m² užima buitinės
ir pagalbinės patalpos.
Ledainė sukonstruota prie rūsio
sienų, iškasus ir išbetonavus prieduobes. Panašią ledainės konstrukciją matėme, lankydamiesi viename iš Čekijos
medelynų. Prieduobės užpildomos
ledu; į jas telpa apie 30 m³. Ledas šaldo
rūsio sienas ir palaiko vienodą patalpų temperatūrą ir drėgmę: pagal projektą – 0-3°C. Faktiškai, be papildo-

mos šaldymo įrangos ledainėje galima
palaikyti, kol ištirpsta ledas, apie 5°C
temperatūrą, esant lauko temperatūrai
+20 - +25°C šilumos. Taip sutaupome
nemažai lėšų galingai šaldymo įrangai
įrengti ir jai eksploatuoti.
Šalia augalų dauginimo šiltnamio su
rūsiu (ledaine) ir buitinėmis patalpomis
pastatyta 525 m² ploto stoginė. Po ja rūšiuojami sodmenys, užpildomi substratu
puodai, auginant sodmenis su uždara
šaknų sistema, laikomi medelyno padargai, technika ir kitas medelyno veiklai
reikalingas turtas.
Augalų dauginimo šiltnamyje skiepijimo būdu dauginami reti, rinkoje paklausūs augalai; įšaknydinami gyvašakėmis
dauginami, paauginami, reikalui esant,
in-vitro metodu padaugintieji augalai.
Optimaliomis šiltnamio sąlygomis geriau
sudygsta sunkiai dygstančios sėklos. Tai
dar viena šiltnamio pritaikymo sfera.
Kokias numatote pagrindines medelyno veiklos gaires ateityje?
Ateityje centrinio medelyno teritorijoje numatome tokius stambesnius darbus: sutvarkysime vidaus kelių tinklą;
įrengsime sodmenų pardavimo aikštelę – parduotuvę; pagerinsime sunkesnes
priemolio dirvas, įmaišant smėlio – durpės mišinio; nupirksime vazonų pildymo
substratu mašiną ir komposto maišymo
įrenginį.
Medelyne, savaime aišku, ir toliau bus
auginami sodmenys miškams atkurti ir
įveisti, specializuojantis auginti ąžuolo
sodmenis.
Paklausą turi dekoratyviniai sodmenys su uždara šaknų sistema, todėl jų auginimo taip pat neatsisakysime.
Ne tik auginsime didelius sodmenis
miestų želdiniams, bet ir plėsime jų iškasimo bei pasodinimo paslaugas.
Jūratė Rečiūnienė

Trys viename: šiltnamis, ledainė, medelyno buitinės patalpos
Autorės nuotraukos

Medelyne nuolat dirba 8-10 darbininkų. Sezono metu sodmenų iškasimo darbams ir ravėjimui pasitelkiami rangovai.
Priežiūrą palengvina 2004 m. įsigytas
austriškas medelynų – daigynų traktorius
„Master Trac – Verdura“. Šiuo traktoriumi su specialiomis frezomis purenami
tarpueiliai, augalai patręšiami biriomis
trąšomis, uždėjus lankeną pakertamos
(formuojamos) šaknys. Traktoriui, išfrezavus tarpueilius, rankomis belieka
išrauti piktžoles prie augalų ir išmesti jas
į tarpueilius. Antrą kartą važiuodamas
traktorius šias piktžoles susmulkina.
Traktorius „Master Trac – Verdura“
atlieka daugiau kaip 60-ies moterų varginantį darbą – ravėjimą. Tuo pačiu metu
sodinukus ir patręšia.
Naudojamos įvairios sudėties granuliuotos kompleksinės trąšos (NPK),
„Rutter AA“ (augimo skatinimo su mikroelementais), tirpi, greitai veikianti
„Ferticare“ (11-11-25) trąša, tręšiama
išpurškiant ant lapų arba laistant, „Delfana“ – antistresinė trąša palengvina augalui pakelti persodinant patirtą stresą.

urėdijose
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Miško savininkui verta žinoti
miško priežiūra. patarimai
(Tęsinys, pradžia 5 nr.)

Miško želdinių apsauga. Kur gausu žvėrių, vos įveisus želdinius, reikėtų
pasirūpinti jų apsauga. Ten, kur gausu
stirnų, eglaites reikia jau pavasarį aptepti
repelentais. Ąžuolus ir klevus pigiausia
saugoti individualiomis apsaugomis arba
tepti lapuočiams skirtais repelentais. Pravartu įsigyti iš tankaus tinklo pagamintas
apsaugas. Ištisinės plastiko stačiakampių
ar apvalių vamzdžių pavidalo apsaugos
sukuria medeliui šiltnamio sąlygas, dėl
ko jis greitai auga. Tačiau po metų kitų

susiformuoja neproporcingai plonas ir
aukštas stiebas, negalintis išlaikyti medelio lajos. Iš tokių vamzdžio formos
apsaugų išlindusius medelius tenka rišti
prie kuolų, o tai padidina apsaugos kainą, imlu papildomo darbo. Tinklinėse
apsaugose medeliai auga lėčiau, bet vėliau gali augti be papildomos pagalbos.
Bet kurios konstrukcijos apsaugų apačia
turi kruopščiai priglusti prie žemės paviršiaus, kad į vidų negalėtų patekti peliniai graužikai. Jiems čia saugu žiemoti,
susisukti lizdus, o pasekmė – nugraužta
medelio kelmelio žievė ir jis nudžiūna.
Apsaugai galima panaudoti aliuminio folijos lipnią juostą su nuplėšiamu
pagrindu, skirtą izoliacinėms plėvelėms
suklijuoti. Ja apgaubiamas ūglio viršus,
suklijuojama ir nuplėšiama. Ji nebrangi. Žvėrys vengia kąsti taip apsaugotus
ūglius, o medžiui augti ji netrukdo. Bet
apklijuoti jomis medelių viršūnes reikėtų kasmet, nes ūgliai išauga iš apsaugos.
Kompaktiškus plotus pigiau aptverti
specialia tinklo tvora, kuri tarnaus kelerius metus, nereikės kasmet tepti repelentais. Jei žvėrių nedaug ir jie randa
pavasarį pakankamai sultingo žolinio
pašaro, rūpestį dėl apsaugos galima atidėti rudeniui.
Kai žvėrys daro jaunuolynams ženk
lią žalą, reikia pranešti seniūnijai ar rajono savivaldybei, kurios teritorijoje yra

miško valda. Rajono savivaldybė privalo
pasirūpinti, kad privataus miško valdoje šeimininkaujantis medžiotojų būrelis
ar klubas sureguliuotų žvėrių kiekį ir
atlygintų savininkui žvėrių padarytus
nuostolius. Tai pasakytina ir apie bebrus,
nuo kurių žalos negelbsti įprastos medelių apsaugos priemonės, žūsta patvenkti
miškai.
Buvusiose žemės ūkio naudmenose,
apleistose žemėse įveistiems želdiniams
daug žalos pridaro peliniai graužikai,
net vasarą apgrauždami medelių stiebelius. Jiems naikinti parduodami specialūs
nuodai. Jei šiuos nuodus suėdusį graužiką suėda koks plėšrūnas, nuodai pastarajam nekenkia. Bet nutiktų priešingai, jei
naudotume buityje skirtus graužikams
naikinti nuodus.
Pigi ir natūrali priemonė yra plėšriems paukščiams privilioti skirti stulpai,
ant kurių tupėdami jie žvalgosi po lauką ir gaudo graužikus. Tai paprasčiausia
tvirtai įkasta kelių metrų aukščio kartis
su skersiniu paukščiui nutūpti. Jų gali
būti kas 20-50 metrų.
Kaip apsaugos priemonė nuo stirnų,
elnių ir briedžių gali būti ir jaunuolyno
ugdymas, jei kertamus medelius ir krūmus įkirsite maždaug metro aukštyje ir
nulenksite. Žinoma, po tokį dirbtinai sudarytą šabakštyną ir pačiam vaikščioti bus
neįmanoma, jus keiksnos ir grybautojai.

Eglaičių viršūnes nuo žvėrių pakenkimų
galima apsaugoti specialiais lipdukais

Vertingus želdinius geriau aptverti tinklo tvora

Jauno miško ugdymas

privatūs miškai

AUTORIAUS nuotraukos

Medynų atkūrimas žėliniais. Dėmesio
skirti reikia ir savaime besiželdantiems
plotams, kirtavietėms, išretėjusiems medynams. Kai pirmas medyno ardas yra
retas, dažnai suveši gausus pomiškis.
Juo reikėtų pasirūpinti taip pat kaip ir
sodintais medeliais: iškirsti stelbiančius
krūmus ir nepageidaujamus medelius,
saugoti nuo žvėrių. Jaunuolyno priežiūra gali būti vykdoma be jokių leidimų ar
pranešimų apie ketinimą kirsti, jei nekertami vyresni kaip 20 metų medeliai. Pasikonsultavus su miškininkais, natūraliam
miško atkūrimui pirmą medyno ardą
galima papildomai paretinti ar atlikti reikiamus kirtimus. Tokiu būdu užsiauginsite naują mišką, dar nenukirtę pagrindinio medyno.
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Priešgaisrinė miško apsauga. Spyg
liuočių medynuose reikėtų iš rudens
ar anksti pavasarį, kaip girininkijose,
įrengti mineralizuotas priešgaisrines
juostas. Neatlikus šio darbo minėtu
laiku, žiūrėkite, ar vėliau toks darbas
turi prasmę, kai aplink žaliuoja žolė ir
degti nėra kam. Tuomet pasižymėkite
kalendoriuje, kad nepamirštumėte tai
padaryti rudenį. Pakelėse, kur priešgaisrinės juostos saugo labai degius
miškus nuo netikėtų įvairių ugnies
šaltinių, priešgaisrinėms juostoms neleiskime pasidengti sausa žole. Jas kuo
skubiau reikia supurenti. Tai gali atlikti
pasamdytos privačios įmonės ir miškų urėdijos. Nerizikuokite taupydami,
nes praradimai gaisro atveju gali būti
labai dideli. Apdegusį mišką sunkiau
iškirsti, išvalyti, tokia mediena neturi
paklausos. Todėl kas nesudegs, tiks tik

malkoms. Vis dėlto, jei jus ištiko tokia
nelaimė, galite pasinaudoti Europos
Sąjungos parama nuo gaisrų žuvusiems
miškams atkurti.
Galima sodinti ir rudenį. Nuo seno
įprasta, kad miškas sodinamas tik pavasarį. Šiemet balandžio antroje pusėje
vasariškai įšilus orams ir pradėjus lapoti
sodmenims, daliai miško savininkų teko
nutraukti miškasodį. Juo labiau, kad daugelyje miško vietų dar kovą įšalo nebuvo
arba jis buvo labai negilus, pakilesnėse
vietose išdžiūvo dirvos. Susprogusius
medelius sodinti į išdžiūvusią dirvą buvo
rizikinga. Nespėjusiems pavasarį apželdyti numatytų plotų, patarčiau iš miškų
urėdijų medelynų nusipirkti sodinukų su
uždara šaknų sistema (šaknys su durpžemio gumulu). Nors tokių miško sodmenų sunkiau gauti, jie brangesni, tačiau jų

prigijimas beveik šimtaprocentinis visose
dirvose. Ir auga jie greičiau, anksčiau ,,pabėga“ nuo žolių stelbimo.
Mišką galima sodinti ir rudenį. Spyg
liuočius rekomenduojama sodinti rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Tada
jau būna sumedėję einamųjų metų ūgliai,
bet medis dar auga. Jis spėja užsigydyti
pakirstas šaknis, prigyti. Lapuočius reikėtų sodinti vėliau, kai jie jau „migdosi“
žiemos miegui – meta lapus. Juos galima
sodinti iki užšąlant.
Rudeninis miško sodinimas turi ir
privalumų: esant vėsesniems orams, dažnesniems krituliams neišdžiūsta dirvos.
Kaime tuo metu būna pasibaigę žemės
ūkio darbai, daugiau laisvų rankų. Net ir
prasčiau apspaustos sodinukų šaknys per
žiemą priglunda prie dirvožemio.
Vidmantas Jusas

Miškininkas konsultantas

Miško savininkai mokomi sąmoningos miškininkystės
Šiandieninis miško savininkas turi suvokti, kad nuosavas miškas – ne tik turtas, bet ir atsakomybė už jo atkūrimą,
apsaugą, priežiūrą, nes tai griežtai reg
lamentuota teisės aktais. Už neteisėtus
veiksmus tenka atsakyti, o pasiteisinimas įstatymų nežinojimu negelbsti. Susigaudyti savo teisėse ir pareigose miško
savininkams stengiasi padėti Aplinkos
ministerijos Miškų departamentas, Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos
regioniniai padaliniai, visuomeninės organizacijos.
Dažnai kyla klausimas, ar mažoje
miško valdoje (vidutinis valdos dydis
tesiekia 3,4 ha) galima efektyviai ir naudingai ūkininkauti? Į šį klausimą galima
atsakyti dvejopai: taip ir ne. Teigiamas
atsakymas būtų tada, kai miško valdos
savininkas gyvena netoli nuo savo miško,
turi jėgų, laiko ir žino, kaip toje valdoje
ūkininkauti. O žinoti miško savininkui
reikia išties nemažai.
Miško savininkų mokyme ir konsultavime aktyviai dalyvauja Lietuvos
miško savininkų asociacija, konsultuojanti ir rengianti miško savininkams kursus. LMSA kasmet rengia nemokamus
5 dienų kursus. Juose miško savininkai
supažindinami su pagrindiniais ūkininkavimo privačiame miške principais,
priešgaisrinės saugos, sanitarinės miškų
apsaugos, saugaus darbo miške taisyk
lėmis. Atskiros paskaitos skiriamos ES

Praktiniai mokymai miške

paramos gavimo galimybėms, ūkininkavimo saugomose teritorijose ypatumams
bei mokesčiams aptarti. Kursų klausytojai supažindinami su pagrindiniais teisės
aktais, reglamentuojančiais ūkininkavimą Lietuvos miškuose, miško savininkų
kooperacijos galimybėmis.
Praktinių užsiėmimų metu savininkai turi galimybę pamatyti ir susipažinti
natūroje su atliktais miško kirtimo bei
miško želdinimo darbais, ugdymo kirtimų įtaka tolimesniam miško augimui.
Demonstruojami biržių atrėžimo darbai,
kirstinų medžių atrinkimo principai, ugdymo kirtimų intensyvumą apibūdinančių taksacinių rodiklių nustatymo metodika, šių kirtimų ypatumai įvairiuose
medynuose.
Kursų lankytojai aprūpinami reikalinga literatūra, padalomąja medžiaga. O
kad ilgos paskaitos nepabostų, pertraukų

metu galima pasivaišinti kava, arbata. Išklausiusieji kursus ir išlaikiusieji egzaminą įgyja teisę nuosavame miške ženklinti
kirstinus medžius ir turėti asmeninį žymeklį.
Kursų lankytojai turi galimybę aiškintis ir konkrečias, jiems asmeniškai
kylančias problemas bei klausimus, nes
kursus veda tik kvalifikuoti miškininkai
specialistai. Supažindinti su specifiniais
dalykais – ES paramos gavimu, valstybinių mokesčių naujovėmis – kviečiami
dėstyti tos srities specialistai.
Kur ir kada vyksta kursai, galima sužinoti Žemės ūkio ministerijos tinklapyje,
skiltyje „Žemdirbių mokymas, švietimas“
(jei kursai finansuojami pagal KPP 2007–
2013 m. programą „Profesinis mokymas
ir informavimas“). Informacija teikiama
ir LMSA administracijoje arba rajoniniuose skyriuose, LMSA tinklapyje.
Esant poreikiui kursai organizuojami
ir savaitgaliais bei vakarais. Šie kursai organizuojami pagal miško savininko gyvenamąją vietą, o ne pagal tai, kur yra jo
miško valda. Nuo šių metų pradžios vien
Panevėžio mieste ir rajone, Kėdainiuose
ir Radviliškyje miškininkystės žinių pasisemti turėjo galimybės daugiau nei 120
miško savininkų.
Stanislovas Uzdra

Mokymo kursų organizatorius
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Žodis skaitytojui
Aplinkos ministerija paskelbė 2008–
2009 metų medžioklės sezono laimikius.
Valio! Naujas rekordas! Paguldėme be
veik 36 000 šernų.
O ar yra dėl ko džiūgauti?
,,Tesukrapštėme” vos šimtelį briedžių.
Tauriųjų elnių laimikis vos perkopė tūks
tantį, nors deklaruojame turį jų apie 15 000.
Lapių laimikis ,,tik” keturis kartus viršija
kiškių laimikį (ekologijos pradžiamokslis –
daug lapių, mažai kiškių ir atvirkščiai)!
Sumedžiojome net 7000 mangutų, bet Ekologijos instituto di
rektoriaus pavaduotojas Linas Balčiauskas teigia, kad norint suval
dyti šių svetimžemių plėšrūnų populiaciją, kasmet reikia sumedžio
ti bent 15 000.
Savo kailiukus praėjusį sezoną padžiovė tik nepilni 900 kiau
nių, nors žiniasklaida jau trimituoja, kad šie plėšrūnai pradeda
,,užknisti” net miestiečius. Gal populiariausi Lietuvoje medžiok
liniai šunys laikos pamiršo savo prigimtį ir bemoka tik šernams
užpakalius kutenti?
95 kanadinės audinės!!! Kažin kaip čia yra? Ar svaičioja gamto
saugos ir medžioklės specialistai, skelbiantys, kad šių plėšrūnų kiekį
gamtoje verkiant reikia reguliuoti ir įteisinę radikaliausią to priemo
nę – medžioklę ištisus metus, ar mūsų šaunieji medžiotojai per pus
šimtį metų taip ir neišmoko audinės atskirti nuo undinės?

Natura Viva 2009
akimirkos

Visą savaitę parodoje skambėjo medžioklinių ragų muzika

Gegužės pabaigoje savo ataskaitą visuomenei pateikė ir Čekijos
medžiotojai. Visą savaitę netoli Prahos esančiame miestelyje Lysa
nad Labem šurmuliavo medžioklės trofėjų paroda ir mugė medžioto
jams, žvejams, sodininkams ir bitininkams. Parodą ir mugę aplankė
per 60 000 lankytojų. Siūlau fotoreportažą iš šio įspūdingo renginio.
Eugenijus Tijušas
Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų iki 2009 04 01, apskaita

medžioklė
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Briedis
Taurusis elnias
Stirna
Danielius
Šernas
Barsukas
Bebras
Vilkas
Lapė
Mangutas
Pilkasis kiškis
Kiaunė
Kanadinė audinė
Ondatra
Kurapka
Slanka
Didžioji antis
Kuoduotoji antis
Rudgalvė antis
Dryžgalvė kryklė
Rudgalvė kryklė
Klykuolė
Laukys
Želmeninė žąsis
Baltakaktė žąsis
Fazanas
*-2 rasti kilpose
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Sumedžiota iki
2009 04 01, (vnt.)
112
1158
18766
31
35814
29
13593
31*
21900
7061
5005
867
95
72
254
319
14168
92
301
197
376
35
784
422
86
1582

Lyginant su 2007–2008 m.
medžioklės sezonu, (vnt.)
(+) padidėjo, (-) sumažėjo
-61
+131
+903
+9
+13448
+14
+891
+11
+9254
+1507
+1381
-166
-14
+12
+62
+120
+1900
-33
-1
-189
+167
-15
-283
+282
-30
237

Parodoje savo pasiekimus demonstravo Čekijos sakalininkai
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„Natura Viva 2009“ atidarymo ceremonija

Ne tik medžiotojų akį traukė įspūdinga čekiškų medžioklės trofėjų kolekcija
Lietuviškų trofėjų stendas „Natura Viva 2009“ birželio 16 d.

Per savaitę „Natura Viva 2009“ aplankė 60 000
lankytojų

Miško apsauga nuo žvėrių
Praeities skaičiai
Sovietmečiu, nesant tinkamo tankio reguliavimo ir plataus
miško apsaugos nuo žvėrių priemonių taikymo, elniniai žvėrys miškų ūkiui padarė daug žalos. Inventorizacijos duomenimis, 1977–1990 m. valstybiniuose miškuose skabant ūglius
buvo sunaikinta 14,7 tūkst. ha miško želdinių ir pakenkta,
laupant kamienų žievę, 24,3 tūkst. ha medynų. Dėl ūglių
skabymo daugiausia žuvo pušų ir eglių želdinių. Daugiau
kaip 30 tūkst. ha pušų augaviečių dėl briedžių daromos žalos
grėsmės buvo apželdinta eglėmis arba savaime atžėlė beržais.
Valstybiniuose miškuose paliko tik 7,7 tūkst. ha iki 10-ies
metų amžiaus pušų jaunuolynų, esant normai 38,3 tūkst. ha.
Dėl medžių kamienų žievės nulaupymo daugiausia buvo pakenkta uosynų (15,7 tūkst. ha) ir eglynų (6,5 tūkst. ha), kuriuos supūdė grybinės ligos (Lietuvos miškų metraštis. XX
amžius, 2003, p. 297–303). Inventorizuotų stipriai pažeistų
ir žuvusių uosynų plotas (16 tūkst. ha) 2001 m. sutapo su stipriai pakenktų laupant žievę uosynų plotu (Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002; Padaiga, 2002). Matyt, tai irgi buvo vienas iš
svarbių pirminių faktorių, lėmusių uosynų žūtį. Galop nusilpusius uosynus pribaigė margasis karnagraužis ir paprastasis
kelmutis (MG, 1992, Nr. 10, p. 2).
Miško sanitarinės apsaugos tarnybos duomenimis, nuo
1976–1980 m. iki 1986–1990 m. briedžių pažeistų miško želdinių ir medynų plotas sumažėjo nuo 62 iki 44 proc., stirnų – nuo 20 iki 8 proc., o elnių padidėjo nuo 15 iki 39 proc.
Tai buvo susiję su briedžių ir stirnų gausos sumažėjimu, o
elnių padidėjimu. Minimu laikotarpiu pagal oficialią apskaitą briedžių sumažėjo nuo 7,5 iki 6 tūkst., stirnų – nuo 60 iki
43 tūkst., o elnių pagausėjo nuo 7,3 iki 13,4 tūkst.
Kanopinių žvėrių vizualinės apskaitos duomenys nėra
tikslūs, be to, anuomet jie sąmoningai buvo mažinami dėl

medžioklė

Briedžių pakenkimai
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medžioklės planų, kai valstybei už simbolinį užmokestį reikėjo pristatyti 90 proc. sumedžiotų briedžių bei elnių, 80
proc. stirnų ir 50 proc. šernų.
Tad koks gi iš tikrųjų elninių žvėrių skaičius padarė tą
didelę žalą? Į šį klausimą atsako Lietuvos MA Zoologijos ir
parazitologijos instituto 1987–1988 m. Lietuvoje atlikta elninių žvėrių apskaita pagal žiemos ekskrementų krūveles
(Medžiotojas, 1989 m. lapkritis). Apskaitos duomenimis, šalies miškuose 1988 m. gyveno briedžių ne 7,5, o 13-15 tūkst.,
elnių – ne 12,5, o 20-23 tūkst., stirnų – ne 40,7, o 53-61 tūkst.
Taigi 1000 ha miško (bendras plotas – 2,1 mln. ha) vidutinis šių žvėrių tankis sudarė: briedžių – 7, elnių – 10 ir stirnų – 27. Perskaičiavus į sąlyginį elnią (1 briedis ≈ 3 elniams;
1 elnias = 4 stirnoms) 1000 ha miško vidutiniškai teko 38
taurieji elniai.
Saugotini sklypai parenkami tikslingai
Oficialios apskaitos duomenimis, Lietuvos miškuose 2007 m.
gyveno: briedžių – 4,8 tūkst., elnių – 15,9 tūkst., stirnų – 92
tūkst. Vidutinis šių žvėrių tankis 1000 ha sudarė: briedžių –
2,3, elnių – 7,6 ir stirnų – 44. Perskaičiavus į sąlyginį elnią,
1000 ha miško vidutiniškai teko 25 taurieji elniai (1,5 karto
mažiau, negu 1988 m.).
Pastaraisiais metais taikoma vis daugiau prevencinių
miško apsaugos priemonių. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos duomenimis, 2007 m. valstybiniuose miškuose nuo
sodinukų viršūninių ūglių skabymo repelentais buvo apsaugota 12 775 ha želdinių, 2008 – 13 219 ha. Mechaninėmis
miško apsaugos priemonėmis (tvoros, lipni juosta ir kt.)
buvo apsaugota 937 ha želdinių. Plačiai naudotos brangios
individualios sodinukų apsaugos priemonės (plastikiniai ritiniai). Esant tokiems miško apsaugos nuo žvėrių priemonių

Repelentais apteptos pušaitės

taikymo mastams, 2008 m. dėl viršūninių ūglių skabymo
buvo pažeista tik 2 200 ha želdinių. Tai rodo, kad girininkijos
tikslingai pasirenka saugotinų želdinių sklypus.

pos šalyse nuo žievės laupymo repelentais apsaugoma tik apie
1,5 proc. medynų. Nedidelė ąžuolų, uosių ir eglių priemaiša
kitų rūšių medynuose dėl žievės laupymo pasmerkta žūčiai.

Repelentai
Miško želdiniams nuo ūglių skabymo apsaugoti buvo naudojamas lietuviškas repelentas G–4 ir vokiečių gamybos
„Cervacol extra“. Dubravos EMM ir Jurbarko miškų urėdijos,
gaminančios lietuvišką repelentą G–4, 2006 m. jį įregistravo
Valstybinėje augalų apsaugos tarnyboje (Nr. 0304R/06). Nežymiai pakeitus repelento G–4 komponentų kiekybinę sudėtį (lim ribose), dabar juo galima apsaugoti ne tik spygliuočių,
bet ir lapuočių želdinius.
Panevėžio miškų urėdijos Anciškių girininkijoje 2005 m. atlikti palyginamieji tyrimai parodė, kad šių repelentų efektyvumas eglių želdiniams apsaugoti buvo vienodas 99,5–100 proc.
(MG, 2005, Nr. 6). Vienkartinė 1 ha pušų (5000 vnt./ha)
želdinių apsauga lietuviškais ir vokiškais repelentais vidutiniškai kainavo 180 Lt, eglių (3000 vnt./ha) – 108 Lt. Iš 13,2
tūkst. ha 2008 m. repelentais apsaugotų miško želdinių apie
2/3 (8 800 ha) sudarė pušų, o 1/3 eglių (4 400 ha) želdiniai.
Jų apsauga repelentais tais metais kainavo apie 2 059 tūkst.
Lt. (į šią sumą neįskaityta želdinių apsauga tvoromis ir plastikiniais ritiniais).
Pagal dabar veikiantį Medžioklės įstatymą, priimtą 2002
m., miškų, kaip elninių ir kitų žvėrių ganyklų, nuoma medžioklei panaikinta. Pagal šį įstatymą, medžiojamųjų gyvūnų
daromos žalos prevencijos priemonės turi būti finansuojamos iš lėšų, gautų iš mokesčių už šių gyvūnų išteklių naudojimą. Prevencijos priemonėms, kuriomis miško savininkai,
valdytojai ir naudotojai siekia išvengti žalos miškui, finansuoti iš Savivaldybių gamtos apsaugos fondo turi būti skiriama ne mažiau kaip 70 proc. lėšų, surinktų iš mokesčių už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (6.1–3 str.).
Deja, ne visos miškų urėdijos ir ne visose savivaldybėse
gauna reikalingą finansinę paramą miško želdinių ir medynų apsaugos nuo žvėrių prevencinėms priemonėms įgyvendinti. Pvz., Dubravos EMMU 2008 m. šiam tikslui gavo tik
20 tūkst. Lt, esant faktinėms išlaidoms 80 tūkst. Lt. Todėl,
kaip ir dauguma kitų urėdijų, miško apsaugos nuo žvėrių
prevencinėms priemonėms naudoja lėšas, gautas už parduotą medieną.
Problematiška yra medynų apsauga nuo medžių kamienų
žievės laupymo. Miško sanitarinės apsaugos tarnybos duomenimis, 2008 m. elniams ir briedžiams laupant žievę buvo
pažeista 4 400 ha medynų. Po uosynų žūties dabar labiausiai
žalojami eglynai, kuriuos per 10–15 metų supūdo grybinės
ligos (Vasiliauskas R., 1999). Žinoma, kad briedžių padarytos
žalos skabant ūglius želdiniuose ir laupant žievę medynuose
santykis yra 2:1, o elnių atvirkščiai – 1:2 (MG, 2001, Nr. 8).
Medžių kamienams nuo žievės laupymo apsaugoti taip
pat gali būti naudojami repelentai, efektyvūs apie 10–12
metų. Jais 1 ha apdorojama 300–500 pačių geriausių ąžuolų
bei uosių (4–16 cm skersmens) ir 700–1000 eglių (8–20 cm
skersmens). Galima naudoti čekiškus repelentus „Cervidol“,
„Bas“, anksčiau gamintą lietuvišką repelentą G–6 ir kitus. Jie
yra brangūs, reikalauja didelių darbo sąnaudų: per 1 val. apdorojama tik 15–20 medžių. Dėl šios priežasties Vakarų Euro-

Prevencinių priemonių sunkmečiu mažės
Prevencines miško apsaugos nuo žvėrių priemones savivaldybės finansuoja mažai. Manome, kad aplinkosaugininkai ir
medžiotojai bus solidarūs su miškininkais, pastaraisiais metais išleidusiais milijonus litų miško želdiniams ir medynams
nuo žvėrių apsaugoti. Tačiau prasidėjus sunkmečiui tokių
galimybių miškininkai nebeturės.
Visų pirma miškuose reikėtų išlaikyti ūkiškai leistiną
elninių žvėrių tankį (VŽ, 2005, 39–1248). Juk tarp medelių
ūglių skabymo bei medžių kamienų žievės laupymo žiemos
ganyklose ir elninių žvėrių tankio yra tiesioginis ryšys. Todėl
reikėtų neviršyti leistinos elninių žvėrių gausos kontrolinių
skaičių visuose Lietuvos miškuose: briedžių – 4-5 tūkst., elnių – 10 tūkst., stirnų – 50 tūkst.
Antra, pušų želdiniai savo augavietėse neveistini mišriuose eglių – lapuočių miškuose, o veistini ąžuolų – spygliuočių
miškuose. Pradinis sodinukų skaičius pušų želdiniuose turi
būti ne mažesnis kaip 5 tūkst., o eglių – 3 tūkst.
Trečia, ugdant pušų ir eglių želdinius vasarą kirviu reikia
iškirsti žvėris viliojančius lapuočių medelius ir krūmus, pušų
jaunuolynų šviesinimų ir valymų intensyvumą sumažinti
arba juos daryti pavėluotai (nuo 15–20 m.). Ąžuolų, uosių ir
eglių jaunuolynuose, kurių skersmuo neperžengė 4–20 cm,
ugdymo kirtimų atsisakyti arba vykdyti vėliau.
Ketvirta, parenkant repelentais ir tvoromis saugotinų želdinių ir medynų sklypus, pirmiausia šias priemones taikyti
miškuose, kuriuose elninių žvėrių tankis yra didžiausias, be
to, nuolatinių perėjų ir žiemos koncentracijos vietose, ypač
aukštapelkių prieigose.
Penkta, nuo stirnų pirmiausia saugotini 1-3 m. , nuo elnių – 1-5 m. spygliuočių, o briedžių – 3-8 m. pušų želdiniai
iki 3 ha ploto sklypuose.
Naudotinos ir kitos priemonės, nereikalaujančios didelių
darbo bei lėšų sąnaudų.
Prof. habil. dr. Vytautas Padaiga
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,,Nalšiai“ – ketvirtis amžiaus
Derkintienė, Eligijus Ryškus, ansamblio
įkūrėjas Rimantas Jonas Klimas, gausus
būrys kitų folkloro ansamblių narių. Padėkos raštus įteikė Vilniaus etninės kultūros centro direktorė M. Ričkutė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus
pavaduotoja V. Šatkauskienė, Vilniaus
miesto savivaldybės Kultūros ir meno
skyriaus vedėjas E. Žalpys.
Rimantas Klimas ir vienas iš pirmųjų
vadovų P. Kvedaras buvo apdovanoti už
ansamblio veiklos pradžią, papročių ir
tradicijų puoselėjimą bei išsaugojimą.
O tuomet, prieš ketvirtį amžiaus,
R. Klimas pasiūlė plačiau pasidomėti
Ažvinčių pagirių gyventojų kūryba, ją
užrašyti. Taip ir buvo padaryta. Ji tapo
ansamblio repertuaro pagrindu.
Šis visuomeniškai aktyvus ansamblis, nuo 1998 m. vadovaujamas Audronės Vakarinienės, paįvairina daugybę
miškininkų renginių. „Nalšia“ dalyvavo
tarptautiniuose folkloro festivaliuose
Olandijoje, Turkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Italijoje,
užsienio lietuvių bendruomenių renginiuose Baltarusijoje, Lenkijoje, Estijoje,
Ukrainoje, Latvijoje. Užsienyje koncertuojantys miškininkai dažnai neoficialiai
pavadinami „miškų ambasadoriais“, nes
dažnas užsienietis, suklusęs apie šią profesiją, parodo susidomėjimą mūsų šalimi
ir miškininkų darbu.
Populiariame Lietuvos televizijos
konkurse „Gero ūpo“ šiais metais „Nalšia“ iškovojo galimybę rungtis finale. Ir
nors žiūrovai nedidele balsų persvara

pripažino vaikų ir jaunimo ansamblio
„Serbentėlė“ pranašumą, nalšiečiai dėl to
nenusimena, priešingai – džiaugiasi, kad
ir jaunimas domisi ir puoselėja muzikinę
liaudies kūrybą.
Sveikindami „Nalšios“ ansamblį abiem
progom, jo seniūnui Rimantui Dulkei pateikėme tris klausimus.
Kokių būdo bruožų reikia žmogui,
kad jis suderintų darbą su palyginus intensyviomis repeticijomis? Kokia, Jūsų
nuomone, dalyvių motyvacija?
Pirma, tai reikia mėgti, antra, turėti šiokių tokių sugebėjimų dainavimui,
šokiui bei muzikavimui, trečia, norėti
išmokti tų dainų, šokių ir muzikos, ketvirta, galėti aukoti savo laisvalaikį ir
turėti laiko tai daryti, penkta, su darbu
repeticijų niekada nereikia derinti, nes
jos vyksta visada po darbo ir išeiginėmis
dienomis. Motyvacija, ko gero, – nuoširdus bendravimas, įdomus laisvalaikio
praleidimas, koncertinės kelionės, suteikiančios daug galimybių susipažinti su
kitomis tautomis ir jų kultūromis, meilė
savo prosenelių, senelių, tėvų dainai, šokiui ir muzikai.
Paminėkite seniausiai ansamblyje
dalyvaujančius žmones.
Nuo pat ansamblio įsikūrimo pradžios ansamblyje tebedalyvauja Jonas
Kuklys, Jonas Kaziliūnas, Aldona Rinkevičienė, Tadeušas Navsutis.

miškas ir visuomenė

Gedimino Tumo nuotrauka

„... O jau ta gegutė – ta pilkoji, ta gražioji,
visa žinančioji... Apie ką jos žinia šį pavasarį? Kam iškukuoti 25 meteliai? Tiek
gyvavimo metų skaičiuoja folkloro ansamblis „Nalšia“. Tai apie jį šiais metais
gegutės kukuota!“ – tokie netradiciniai
žodžiai buvo įrašyti Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ kvietime dalyvauti jubiliejiniame koncerte
„Kukuoja gegiutė“, kuris vyko gegužės
26 d. Vilniuje, Lietuvos liaudies kultūros
centro didžiojoje salėje. Sukakties proga
buvo išleista nauja kompaktinė plokštelė
„...ar prisimeni šią melodiją?..“ Ketvirtį
amžiaus pažymėjęs kolektyvas „Nalšia“–
vienintelis šalyje miškininkų folkloro
ansamblis. Jį sudaro dainininkai, šokėjai
ir instrumentinė grupė. Beveik visi dalyviai – miškininkai ir jų šeimų nariai bei
draugai.
Pasiklausyti Rytų aukštaičių dainų
ir instrumentinės muzikos, pagerbti ansamblio dalyvių šia gražia proga atvyko
generalinio miškų urėdo pavaduotojas
G. Visalga, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė R. Baškytė, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos
prie LR Prezidento kanceliarijos direktorius G. Ilgūnas, Vilniaus miškų urėdijos
miškų urėdo pavaduotojas G. Versekėnas, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas J. Dingelis, LR švietimo
ir mokslo ministerijos atstovai, įteikę
Švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus pasirašytą padėką. Pasidžiaugti
drauge taip pat atvyko buvę ansambliečiai
Juozas Balkus, Marytė Balkienė, Loreta
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Kokie „Nalšios“ artimiausi ir kiek
tolimesni ateities planai?
Artimiausi – tai dalyvavimas Joninių
ir Lietuvos dainų šventės renginiuose,
vyksiančiuose birželio – liepos mėnesiais,
tolimesni – liepos antroje pusėje planuojame koncertinę kelionę į Makedoniją, į
ten vyksiantį tarptautinį folkloro festivalį,
perspektyviniai – stiprinti ansamblio gretas, rengti naujas koncertines programas
ir sulaukti ansamblio 30- mečio. Rudenį,
per miškininkų dieną norėtume plačiau
pristatyti savo naująją kompaktinę plokštelę. Kaip pavyks, laikas parodys.

Jūratė Rečiūnienė
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Reikia maitinti šeimyną

Usninukas

Kamaninio sfinkso patelė

Gali būti ir tokia pagalba
Varnėnai – tipiški monogamai, jų pora
savo lizdą gina nuo kitų savo rūšies paukščių. Tačiau, pasirodo, tokia taisyklė galioja ne visada. Tuo įsitikinau šių metų gegužės 18 dieną Telšių rajone, „Žvėrinčiuje“,
prie inkilo fotografuodamas jaunikliams
maistą nešančius varnėnus. Stebėdamas
dvi varnėnų poras – vieną jauniklius auginančią inkile, o kitą drevėje – nustebau,
kad visą laiką šių lizdų jauniklius maitina
ne 4, o 5 suaugę paukščiai.
Kol nenukrito ryto rasa, visi 5 paukščiai nusileidę rinko vabzdžius čia pat,
prie savo namų. Surinkę maisto porcijas,
jie kildavo prie inkilo ar drevės ir maitino
jauniklius. Ką darė penktasis varnėnas?
Pasirodo, jis maistą pasirinktinai nešė tai
į vieną, tai į kitą lizdą. Tokia jo pagalba
lizdų šeimininkai nesistebėjo, paukščio
šalin nevarė.
Sunku pasakyti, kodėl šis paukštis
nesukūrė poros arba kodėl neskrido klajoti su kitais neperinčiais varnėnais. Gali
būti, kad savo poros narį jis prarado vėlai, jau perėdamas, tad tėvystės instinktas jame buvo labai gyvas.

perstojo skrenda miško linijomis, upelių slėniais, virš kelių. Matyt, kelias buvo
sunkus, nes daugelio jų sparneliai jau gerokai nutriušę, aplūžinėję. Apsistoję drugiai skuba maitintis ir ant usnių ar dagių
dėti kiaušinėlius. Mūsų krašte išaugę usninukai bus labai gražūs, lygiais sparnais,
tačiau jų lauks kelionė atgal į Afrikos
Šiaurę. Iki rugsėjo galo juos dar regėsime,
bet vis rečiau. Nežinia, kada ir vėl pasikartos tokie „usninukų“ metai.
Kai kas pagal atskridusius pietinius
drugius bando spėti, kokia būsianti vasara. Deja, tą padaryti labai sunku, nes
drugiai tikrai negali pranašauti jiems
nežinomo krašto orų, tuo labiau – keletui mėnesių į priekį. Jų ankstyvas pasirodymas liudija, kad migracijos sąlygos
buvo geros – tvyrojo šilti orai, pūtė palankūs vėjai. Kokią vasarą galėjo atspėti
drugiai, pamatysime tik rudenį.

mačiau jau gegužės viduryje – aktyvūs, labai greitai „plasnojantys“ drugiai
skraidė nuo vieno kiaulpienės žiedo prie
kito ir ilgais straubliukais čiulpė nektarą.
Jie labai baikštūs, pastabūs, tad juos nufotografuoti nelengva.
Gegužės 24 d. čia aptikau visai kitokį – lėtą, tarp žolių skraidantį kamaninį
sfinksą. Ilgiau jį stebėjęs supratau, kad
tai buvo patelė – nutūpusi ant augalų
lapų krašto, ji pariesdavo pilvelio galą po
lapu ir dėdavo kiaušinėlius. Matyt, juosvojo kamaninio sfinkso patelė buvo jau
„pavargusi“, nes spalva išblukusi, širma.
Užsiėmusi svarbiais darbais, ji nematė
manęs, todėl galėjau ją fotografuoti.
Beje, visur ieškojau kitos rūšies – rausvojo kamaninio sfinkso. Prof. R. Kazlauskas pernai išleistoje knygoje „Lietuvos drugiai“ rašo, kad pokario metais
Verkiuose prie Vilniaus matydavo iki 15
šių drugių per dieną.
Kol kas aš neaptikau. Gal kam pavyko juos pamatyti šį pavasarį?

Ką žada migruojantys
pietiniai drugiai?
Gegužės paskutinę dieną Varėnos ir
Trakų miškuose pasklido daugybė dieninių drugių usninukų (Vanessa cardui). Šie drugiai Lietuvoje stebimi ne
kiekvienais metais – antai, pernai jų
beveik nesimatė.
Kuo įdomūs usninukai? Tai drugiai
migrantai – birželio vidury, o šiemet 2
savaitėm anksčiau, jie iš Pietų Europos
ar Šiaurės Afrikos atskrenda į Lietuvą.
Dabar stebimi drugiai dar keliauja – be
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Kas į ką panašus
Iš beveik 20 Lietuvoje sutinkamų drugelių sfinksų rūšių sunku išskirti pačią
įdomiausią, gražiausią – visi šie drugiai
labai savotiški, dideliais pilveliais, siaurais ilgais sparnais. Kai kurios jų rūšys
į Lietuvą keliauja iš Šiaurės Afrikos ar
Viduržemio jūros šalių, todėl jas aptinkame labai retai. Beje, daugelis sfinksų
aktyvūs naktį, prieblandoje.
Mūsų krašte gyvena ir 2 kamaninių
sfinksų rūšys: juosvasis ir rausvasis. Šie
drugiai daug kuo primena kamanę – yra
pūkuoti, pilveliai juostuoti. Sparneliai
permatomi, skaidrūs, su ryškiomis gyslomis.
Jau kelintą pavasarį juosvuosius
kamaninius sfinksus stebiu miškuose
netoli Paluknio (Trakų r.). Šiemet juos

Selemonas Paltanavičius
Nuo redakcijos. „Mūsų girių“ žurnalas
šiais gamtininko ir rašytojo Selemono
Paltanavičiaus stebėjimais pradeda naują
rubriką „Iš gamtos kraitės“. Joje spausdinsime įdomiausius gamtos, jos reiškinių, augalų ir gyvūnų stebėjimus. Jų tikrai
yra – tai žinome iš pokalbių su Lietuvos
miškininkais, gamtininkais. Jeigu nežinosime, kaip komentuoti vieną ar kitą faktą,
talkon kviesimės žinomus mokslininkus.
Taigi – rubrika pradeda gyvuoti, laukiame Jūsų pranešimų, kuriuos mums siųskite el. paštu: info@musu-girios.lt.

Albinas Repečka
1935 07 28 – 2009 05 23

Gegužės paskutiniąją savaitę Vilniaus rajono Rukainių seniūnijos bendruomenė,
miškininkai į Rukainių kapines amžinam
poilsiui palydėjo sunkios ligos pakirstą
buvusį Vilniaus miškų urėdijos ilgametį
girininką Albiną Repečką. Liepos 28-ąją
jam būtų sukakę 74-eri.
Albinas buvo kilęs iš Ukmergės rajono
Žemaitkiemio seniūnijos Avižienių kaimo. 1956 m. baigė Vilniaus miškų technikumą. Atidirbęs privalomąjį paskyrimą
Vilniaus miško pramonės ūkyje, po reorganizacijos 1959 m. pabaigoje įsidarbino Vilniaus miškų ūkyje, kur dirbo iki
2001 m. rudens.
Miškininko karjerą pradėjo Girios girininkijos girininko padėjėju, 1961 m.
paskirtas Rudaminos, vėliau – Rukainių
girininkijos girininku. Išėjęs 2001 m. pavasarį į pensiją, dar kurį laiką dirbo šioje
girininkijoje girininko pavaduotoju.
Pastovumas, kryptingas siekis profesionaliai tvarkyti patikėtus miškus, visuomeniškumas, ryšiai su kaimo bend

ruomene buvo girininko A. Repečkos
40-ies girininkavimo metų kasdienybė.
Pirmaujančioje Rukainių girininkijoje ne
kartą rengti buvusio Vilniaus MŪGS girininkų pasitarimai. Todėl ir jos girininko
žodis, paremtas ilgamete darbo patirtimi, buvo svarus tarp kolegų. Vilniečių
lankomus Rukainių miškus girininkas
saugojo nuo gaisrų ir piktavalių žmonių ne vien draudimais, baudomis, bet
ir švietėjiškais, visuomeniškais darbais.
Miškuose buvo įrengta per 50 laikinų
poilsiaviečių, tiesti keliai, pastatytas gaisrų sekimo bokštas. Kaimo bendruomenei vestas miškų apsaugos prevencinis
darbas. Girininkas daug dėmesio skyrė
girininkijos sodybos aplinkos tvarkymui,
turėjo pastabią akį – miške nepraeidavo
pro gamtos sukurtą kreivuolį medelį ar
šaką, girininkijos sodyboje iš jų buvo įsirengęs jaukią poilsinę – miško muziejėlį.

miškininkystės klausimais rašė į profesinį žurnalą, apie iškilusias problemas – į
rajoninę spaudą. Už ilgametį nepriekaištingą darbą ir visuomeninę veiklą
girininkas A. Repečka buvo paskatintas
8-iais vyriausybiniais ir keliolika žinybinių, visuomeninių apdovanojimų.

Nežiūrint Atgimimo metais girininko
A. Repečkos aktyviai reikšto šalies nepriklausomybės siekio, lietuvybės sklaidos
Vilnijos krašte, jis buvo autoritetas ir
Rukainių kaimo lenkiškoje bendruomenėje. Rukainiečiai bene 15 metų rinko
jį vietinės apylinkės tarybos deputatu.
Girininkas nesišalino nuo čionykščių
žmonių socialinių problemų: kiek leido galimybės, padėjo jiems apsirūpinti
kuru, mediena namų remontui, girininkijos teritorijoje buvo sukultūrinta apie
20 ha pievų, miško darbininkams statyti
gyvenamieji namai. Patikimu tiltu į kaimo bendruomenę buvo ir gyvenimo
draugė Česlava, daug metų čia dirbusi
pienininke.

Vaclovas Trepėnaitis

Kartu su sodintais miškais augo, brendo
savos atžalos – sūnus Rimantas, dirbęs
eiguliu, dukra Gražina, mokytojaujanti
Kalvelių vidurinėje mokykloje. Repečkos
susilaukė keturių anūkų. Deja, pasiekus
gyvenimo pilnatvę, pavargusi plakti širdis vertė šį iškilų miškininką vis labiau
tausoti jėgas...

Nuoširdžią užuojautą velionio žmo
nai, sūnui ir dukrai, anūkams reiškia
buvę bendramoksliai, bendradarbiai.

Anapus ilgesio ir sapno
Anapus ir troškimų, ir vilčių
Išsineria nauji pasauliai
Neišspręstųjų paslapčių.
(J. Aistis)
Ištikus skaudžiai netekčiai – mirus
mylimam vyrui – nuoširdžiai užjaučiame docentę Janiną ŠEPETIENĘ –
LŽŪU Rektoratas,
Miškų ir ekologijos fakulteto
bendruomenė,
Lietuvos miškininkų sąjunga,
„Mūsų girių“ redakcija

Albinas Repečka aktyviai dalyvavo Lietuvai pagražinti draugijos veikloje, buvo
Lietuvos miškininkų sąjungos narys. Visada buvo malonus ir įdomus pašnekovas, domėjosi šalies istorija, mėgo skaityti grožinę literatūrą. Valdė ir plunksną:

Naujos pareigos
Kretingos miškų urėdijoje:
Rimantas Kviklys, nuo 1959 m. dirbęs Šventosios girininkijos girininku,
2009 m. sausio 2 d. šalių susitarimu atleistas iš šių pareigų.

Zarasų miškų urėdijoje:
Birutė Raugaitė, g. 1949 m., dirbusi
miško želdinimo inžiniere, 2009 m. kovo
26 d. atleista iš šių pareigų šalių susitarimu.
Gintautas Tumėnas, g. 1962 m., 2009 m.
balandžio 1 d. paskirtas miško želdinimo
ir apsaugos inžinieriumi. Prieš tai dirbo
miško apsaugos inžinieriumi.

Šakių miškų urėdijoje:
Kęstutis Kriaučiūnas, g. 1982 m.,
baigęs LŽŪA Miškų fakultetą, 2009 m.
kovo 24 d. paskirtas Šakių girininkijos
girininku. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje girininko pavaduotoju.
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Sveikiname gimusius

liepą

Birželis.
Prie laužo...

Su 30-uoju gimtadieniu
Liepos 4 d. šią sukaktį pažymintį Panevėžio
miškų urėdijos Raguvėlės girininkijos eigulį
Audrių Misevičių, 11 d. – Dubravos EMM
urėdijos Šilėnų girininkijos girininko pavaduotoją Gytį Margį, 23 d. – Marijampolės
miškų urėdijos plataus profilio statybų darbi
ninką Donatą Balčių.

Nežinau, kas buvai –
Senas ąžuolas, beržas ar uosis,
Gal paklydusi guoba
Mano girios melsvam pakrašty,
O gal eglė – vėjo paguoda,
O gal tik lemtis
Kažkieno kažkada dovana...

Su 40-uoju gimtadieniu
Liepos 1 d. šią sukaktį pažymintį Tauragės
miškų urėdijos Balskų girininkijos miško dar
bininką Laimoną Kačiną, 7 d. – Nemenčinės miškų urėdijos centrinio medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio traktori
ninką Romualdą Žindul, 10 d. – Ukmer
gės miškų urėdijos miško darbininką Petrą
Bytautą, 15 d. – Kazlų Rūdos mokomosios
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio traktorininką Gintarą
Kačergių, 16 d. – Utenos RAAD Zarasų rajono agentūros vyriausiąją specialistę Gra
žiną Keraminienę, 25 d. – Marijampolės
miškų urėdijos Vilkaviškio girininkijos miško
darbininką Kęstutį Strakalaitį, 26 d. – Kė
dainių miškų urėdijos medelyno darbininkę
Vidą Anankienę, 28 d. – Nemenčinės miškų urėdijos centrinio medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio meistrą Giedrių
Juknevičių, 31 d. – Raseinių miškų urėdijos
Padubysio girininkijos eigulį Saulių Jocių.

Nežinau, ar laiminga buvai,
Ar iš laimės galėjai numirti,
Ar žemės skaistykloje tavo draugai
(O gal tu?) jau atrado paklydusią viltį...
Nežinau, ką mylėjai,
Ką apglėbus buvai,
Ką iškelti į dangų norėjai –
Meilę debesiui,
Žemės pražilusią mintį,
Paklydusio vėjo gerumą
Ar vakaro saulės švelnumą?
O dabar...
Ugnies pragarai
Treškėdami ūžia,
Ir liepsna
Lyg pamišus meilužė
Glamonėja, bučiuoja
Tavo mirusį kūną...
Neprikelsi. Girdi?

miškas ir visuomenė
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Aš, nuo laužo artumo apgirtęs,
Tik dabar suprantu –
Žemės mintys
Laužo saule pavirto...
Šiluma – jų prasmė...
PROSTA SPORINNI
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Su 50-uoju gimtadieniu
Liepos 4 d. šią sukaktį pažymintį Šiaulių miš
kų urėdijos medelyno darbininką Romualdą
Michejenko, 7 d. – Biržų miškų urėdijos
urėdą Romaną Gaudiešių, 8 d. – Zarasų
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio energetiką Joną Damb
rauską, 11 d. – Veisiejų miškų urėdijos Ančios girininkijos eigulį Juozą Žukauską,
Rokiškio miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio šaltkalvį
Valentiną Žemaitį, Utenos miškų urėdijos
traktorininką Saulių Kviklį,
13 d. – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos ko
legijos valytoją Dalią Adomėnienę, Šiaulių
miškų urėdijos Vainagių girininkijos eigulį
Stasį Jankauską, 15 d. – Ignalinos miškų
urėdijos vyriausiąją buhalterę Vitaliją Ra
gaišienę, 20 d. – Šiaulių RAAD Telšių rajono agentūros vyriausiąjį specialistą Arūną
Galinauską, 21 d. – Ukmergės miškų urėdijos matininką Vasilių Kononovą, 26 d. –
Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijos ei
gulį Mindaugą Miklušį, 27 d. – Panevėžio
miškų urėdijos Naujamiesčio girininkijos giri

ninką Antaną Auglį, Tauragės miškų urėdi
jos Batakių girininkijos miško pjovėją Joną
Armoną, 30 d. – Pakruojo miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pa
dalinio vairuotoją Kęstutį Žičevičių.
Su 60-uoju gimtadieniu
Liepos 4 d. šią sukaktį pažyminčią Valkininkų
miškų urėdijos sekretorę–personalo inspek
torę Mariją Maskalenką, 7 d. – Jonavos
miškų urėdijos traktorininką Vaclovą Ar
bočių, 10 d. – Šilutės miškų urėdijos Saugų
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio sargą Joną Tamošaitį, 11 d. – Jonavos
miškų urėdijos vairuotoją Stanislovą Kor
saką, Rietavo miškų urėdijos valytoją Stasę
Šarkauskienę, 13 d. – Panevėžio miškų
urėdijos ekonomistę Valeriją Zeniauskie
nę, 17 d. – Lietuvos miškų instituto Miškinin
kystės skyriaus inžinierių Romaną Tamulį,
Biržų miškų urėdijos statybos inžinierių Vilių
Margenį, 21 d. – LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakulteto Miškininkystės katedros vedėjo referentę Danguolę Tiškevičienę, Jurbarko
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio šaltkalvį Zaną Riaubą,
Ukmergės miškų urėdijos Žaliosios girininkijos miško darbininką Kazimirą Ikanevičių,
24 d. – Joniškio miškų urėdijos medelyno
meistrę Nijolę Dabužinskienę, 25 d. – Valkininkų miškų urėdijos Versekos girininkijos
eigulį Česlovą Kunevičių, 30 d. – Kauno
miškų urėdijos Padauguvos girininkijos traktorininką Zigmantą Abromavičių.
Birželio 10 d. šią sukaktį pažymėjusią Miško
genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos
Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus vyriausiąją specialistę Oną Valatkienę.
Su 70-uoju gimtadieniu
Liepos 11 d. šią sukaktį pažymintį buvusį
Raseinių miškų urėdijos miško apsaugos inžinierių Antaną Šablauskį, 16 d. – Utenos
miškų urėdijos sargą Algirdą Kazimierą
Bačkį, 29 d. – buvusį ilgametį Rokiškio miš
kų urėdijos darbuotoją Algimantą Petrą
Lapelį.
Liepos 15 d. sukanka 75-eri buvusiam Lietu
vos miškų instituto vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Juozui Vitkūnui.
Liepos 14 d. suk ank a 85-eri buvusios Miš
kų ūkio ministerijos ilgamečiam darbuotojui Jonui Simaičiui.

Jonas Grigaliūnas.
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Su trispalve jau 1963-aisiais

Ar ištrūks berželis iš eglaičių būrio?

Audra
Saidės upelis (hidrografinis draustinis)

Kaip saulė

Po braške
Pasklido žiedai po pievas miškų

miškas ir visuomenė
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