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k r o n i k A
Rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje lankėsi šalies miškinin-
kų ir visuomeninių organizacijų atsto-
vai, kurie susitiko su šalies Prezidentės 
vyriausiuoju patarėju ekonomikos ir soci
alinės politikos klausimais n. udrėnu. LMs 
prezidentas E. Bartkevičius supažindino 
su bendra situacija miškų sektoriuje, LMs 
viceprezidentas Dubravos EMMu miškų 
urėdas K. Šakūnas papasakojo apie vals
tybinių miškininkų darbą ekonominės 
krizės metu, miškų urėdijų pasiekimus ir 
problemas, Privačių miškų savininkų aso
ciacijos direktorius R. Kuliešis supažindi
no su asociacijos veikla, miškų savininkų 
problemomis, papasakojo apie miškų 
urėdijų teikiamą pagalbą privatininkams, 
Medienos perdirbėjų asociacijos direkto
rius J. Zimnickas kalbėjo apie medienos 
pramonės įmonių veiklos perspektyvas 
sunkmečio metu, Miško ir miško pramo
nės darbuotojų profesinių sąjungų fede
racijos pirmininkas a. Rauka siūlė nesku
bėti vykdyti valstybinių miškų sistemos 
valdymo reformos, nes tai turėtų labai 
neigiamų socialinių pasekmių, Žaliųjų ju
dėjimo pirmininkas R. Braziulis informavo 
apie pastaruoju metu šalyje ypač paaštrė
jusias gamtosaugines problemas. 

Rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. Hinde (Švedi
ja) vyko Europos Sąjungos šalių Miškų 
departamentų direktorių pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Miškų departamento 
direktorius V. Vaičiūnas

Spalio 1-3 d. Lietuvos žemės ūkio uni
versitete vyko miško ir komunalinio ūkio 
technikos, medžioklės ir aplinkos tvar
kymo paroda „Sprendimų ratas 2009“ 
(plačiau – 14 p.).

Spalio 2-3 d. Baltarusijoje vykusiame Be-
lovežo girios apsaugos 600 metų jubi-
liejaus minėjime dalyvavo ir mūsų šalies 
atstovai. Kartu vyko dvišalės konsultacijos 
tarp Lietuvos Respublikos aplinkos minis
terijos ir Baltarusijos Respublikos gamtos 
išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos.

Spalio 8 d. Dubravos miškų urėdijo
je lankėsi Kinijos valstybinių miškų 
administracijos delegacija ir Švedijos 
koncerno IKEa atstovai (plačiau – 25 p.). 

Spalio 8 d. Lietuvos nepriklausomų me
dienos matuotojų asociacija uaB „Lik
merė“ faneros gamykloje organizavo se-
minarą, supažindinantį su medienos 
matavimo ir rūšiavimo linija „Elmes 
3600“. Įžanginį žodį tarė generalinis 
miškų urėdas B. sakalauskas, pranešimus 
padarė Lietuvos nepriklausomų medie
nos matuotojų asociacijos pirmininkas 
E. Petrauskas ir uaB „Likmerė“ generali
nis direktorius M. Kasmauskis. 
   
Spalio 15–16 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija organizavo seminarą 
„Miškininkystės pedagogikos siekiai 
tvariosios plėtros kontekste“. Jame 
dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų bi
ologijos  mokytojai, JMB būrelių vadovai. 
seminaro dalyviai susipažino su suomijos 
mokslininkų pasiūlyta  Lusto metodika, 
skirta moksleivių ekologiniam ugdymui. 

Spalio 15–17 d. Lietuvos žemės ūkio 
universitete organizuota tarptautinė 
mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 
2009. Darnaus vystymosi link“. 

Spalio 16 d. Lietuvos žemės ūkio univer-
sitetas paminėjo įkūrimo 85-mečo jubi-
liejų. Ta proga buvo atidengtas pamin-
klas rektoriui B. Vitkui (plačiau – 4 p.). 

Spalio 16-17 d. taline (Estija) vyko 
tarptautinė konferencija „Viešosios 
politikos sprendimai medžioklės sri-
tyje Rytų ir Centrinės Europos šalyse“ 

(„Public Policy Choices in Hunting in Eas
tern and Central European Countries“). 
Joje dalyvavo apie 110 dalyvių iš Rytų ir 
Centrinės Europos šalių: politikai, žemės 
ir miškų savininkų bei medžiotojų orga
nizacijų atstovai, žurnalistai.

Spalio 20 d. Lietuvos miškų institute 
lankėsi Estijos gyvybės mokslų uni-
versiteto mokslininkai ir Estijos aplin-
kos apsaugos valdybos pareigūnai. 

Spalio 22 d. Koncerno „Latvijas Fi-
nieris“ vadovybė (generalinis di
rektorius u. Bikis, jo pavaduotojas 
I. Kovisars, uaB „Likmerė“ generalinis 
direktorius M. Kasmauskis) lankėsi 
Generalinėje miškų urėdijoje. Kalbė
tasi apie bendradarbiavimą ir ilgalaikių 
santykių stiprinimą. Koncerne svarstoma 
galimybė įrengti antrą lukštenimo liniją 
ir padidinti perdirbamos žaliavos kiekį iki 
180 tūkst. ktm per metus. 
 
Spalio 22 d. Generalinėje miškų urė
dijoje vyko miškų urėdų gamybinio 
susirinkimo valdybos ir Generalinės 
miškų urėdijos kolegijos koordina-
torių posėdis. Jame svarstyti Prekybos 
apvaliąja mediena taisyklių pakeitimai 
ir papildymai; informacinių sistemų ap
tarnavimo paslaugų pirkimas; valstybi
nės reikšmės miškų teisinės registracijos 
darbų vykdymas; viešųjų ryšių strategija; 
akcijos „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ 
organizavimas. 
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Spalio 23 d. Zarasų miškų urėdijoje su
rengtas LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto ir Kaimo reikalų komiteto iš-
važiuojamasis posėdis „Dėl galimybės 
iš laisvos valstybinės žemės (miško) 
fondo atstatyti nuosavybę mišku“. su
sipažinta su nuosavybės teisių atkūrimui 
rezervuotais miškais ir galimybe jais kom
pensuoti už miestų plėtrai ir visuomenės 
poreikiams paimtą grąžintiną žemę (iki šiol 
neatlyginta už 12 000 ha miestų žemės). 
Posėdyje dalyvavo LR Kaimo reikalų komi
teto pirmininkas E. Pupinis, aplinkos ap
saugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas, 
šio komiteto nariai J. urbonavičius, s. Gie
draitis, aplinkos apsaugos komiteto biuro 
vedėjo patarėja J. Jakučionytė, žemės ūkio 
viceministras E. Raugalas, nacionalinės 
žemės tarnybos Žemės tvarkymo depar
tamento direktorius s. staliūnas, aplinkos 
ministerijos Miškų departamento direkto
rius V. Vaičiūnas, generalinis miškų urėdas 
B. sakalauskas, utenos apskrities adminis
tracijos viršininkas E. Puodžiukas, utenos, 
Zarasų miškų urėdai s. Kvedaras, R. Jurevi
čius, Zarasų miškų urėdo pavaduotojas D. 
Baronas. Valstybės biudžete nėra lėšų už 
žemę išmokėti pinigines kompensacijas, 
todėl ieškoma alternatyvių kompensacijos 
formų (plačiau – kitame numeryje).  

Spalio 23 d. Lietuvos žemės ūkio uni
versitete vyko Girininkų bendrijos ta-
rybos posėdis.

Spalio 23 d. Kamanų rezervato lankyto
jų centre vyko renginiai, skirti Kamanų 
rezervato trisdešimtmečiui paminėti. 
skaityti pranešimai „saugomų teritorijų 

svarba visuomenei“, „Kamanų rezerva
tui – 30 metų“, „Gamtos tyrimai ir gam
totvarka rezervate“ ir kt. Pristatyta knyga 
„Kamanos“ (autoriai a. J. augustauskas, 
s. sprainaitytė), renginio dalyviams orga
nizuota ekskursija Kamanų mokomuoju – 
pažintiniu taku.

Spalio 26 – lapkričio 9 d. Valstybinė 
aplinkos apsaugos inspekcija, Genera
linė miškų urėdija ir Lietuvos policijos 
departamentas organizuoja akciją 
„Miškas-2009“. Šiais metais bus organi
zuojama daugiau prevencinių priemonių, 
užkardinančių teisės pažeidimus, susiju
sius su neteisėtais miško kirtimais. akcijos 
metu rajonų žiniasklaidos priemonėse 
skelbiami pasitikėjimo telefonų numeriai, 
kuriais visą parą priiminėjami pranešimai 
apie miško pažaidas. Regionų aplinkos 
apsaugos departamentų, miškų urėdijų ir 

rajonų policijos komisariatų pareigūnai ti
krins privačias miško valdas, rengs reidus, 
tikrins medienos, gabenamos autotrans
portu, įsigijimo dokumentus ir medienos 
apskaitą lentpjūvėse. Rengiami susiti
kimai su privačių miškų savininkais, per 
rajonų spaudą, radiją ir televiziją infor
muojama apie ūkininkavimą privačiuose 
miškuose.
 
*Spalį miškų urėdijose vyko miškų 
tvarkymo sertifikavimo kasmetinis au-
ditas. Bendrovės „sGs Poland“, įgaliotos 
„sGs Qualifor“ programos atstovės, ser
tifikavimo auditoriai 5iose miškų urėdi
jose (Prienų, Šiaulių, Kretingos, Kuršėnų 
ir Dubravos EM) atliko FsC miškų tvarky
mo sertifikavimo priežiūros pirmuosius 
auditus. Pagrindinis revizijų tikslas – pa
tikrinti sertifikavimo sąlygų vykdymą 
bei įsitikinti, kad miškų urėdijų miško 
tvarkymo veikla faktiškai tebeatitinka 
tarptautinius FsC reikalavimus. auditų 
metu peržiūrėti dokumentai, vyko po
kalbiai su miškų urėdijų darbuotojais 
ir suinteresuotais asmenimis, lankytasi 
objektuose miške. Šiose miškų urėdijose 
resertifikavimo pagrindinio vertinimo 
darbai buvo atliekami 2008 m., nauji 
sertifikatai išduoti 2009 m. balandžio– 
gegužės mėn. Pirmieji priežiūros auditai 
atliekami po 6 mėnesių po sertifikato 
užregistravimo.  Bendrovės „sGs Poland“ 
auditoriai šių metų liepos mėn. jau au
ditavo Kupiškio ir Vilniaus miškų urėdi
jas, rugsėjį – anykščių, telšių, Mažeikių 
ir tauragės miškų urėdijas. Dar 5 miškų 
urėdijas numatoma patikrinti lapkritį. 
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artėjant Girininkų bendrijos suvažiavimui, norėtume sulaukti daugiau kolegų atsilie
pimų ir nuomonių dėl šio klubo steigimo. Rengiami klubo įstatai. Girininkų veteranų 
klubas bus savarankiškas LMs Girininkų bendrijos padalinys, vienijantis visus buvu
sius girininkus, išėjusius į užtarnautą poilsį. Jo valdymo organo – tarybos narių – su
dėtis ir personalijos, įstatų svarstymas ir kiti organizaciniai klausimai bus aptariami 
Girininkų bendrijos suvažiavimo metu.   
Klubo tikslas – aktyviai reikšti savo nuomonę aktualiais miškininkystės klausimais 
susitikimuose su visuomene, kaimo bendruomenėse, rajoninėje spaudoje ir profesi
niame žurnale ,,Mūsų girios“, dalyvauti su šeimos nariais, jei būsime kviečiami, klubo 
narių jubiliejiniuose renginiuose, miškininkų šventėse, neužmiršti išėjusių anapilin. 
Prašome aktyviau bendrauti su klubo steigimo iniciatyvinės grupės koordinatoriais, 
užsiregistravusieji bus kviečiami dalyvauti Girininkų bendrijos suvažiavime, todėl tu
rime žinoti jūsų gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį.    
Būdami miškininkų bendruomenė dalimi, nestigome energijos ir ryžto, sprendžiant 
profesinius klausimus, todėl jos nepraraskime ir būdami senjorais, pasklidę po visą šalį. 
 
Primename iniciatyvinės grupės narių adresus: 
Rimantas Kviklys, Kalgraužių k., Darbėnų paštas, Kretingos r., Lt 97280; tel. 8 445 44 
829, 86 87 81185; Algimantas Meškauskas, troškūnėlių viensėdija, troškūnų paštas, 
anykščių r., Lt 29305; tel. 8 381 56505, 86 86 86307; Vytautas Stacevičius, Kapčia
miestis, Kapčiamiesčio paštas, Veisėjų r., Lt 67314; tel. 8 318 43 247, 86 86 67573. 

InICIatyVInė GRuPė

Gruodžio 4 d. Kaune, 
Lietuvos žemės ūkio universitete 

vyks III-asis šalies 
girininkų suvažiavimas

Steigiame girininkų veteranų klubą
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Miškininkų kalvei – 85

TRuPuTį ISToRIjoS
pirmosios lietuvos aukštojo žemės ūkio 
mokslo užuomazgos siejamos su Vilniaus 
universitetu, kuriame 1819-1832 m. Fizi-
kos – matematikos fakultete veikė žemės 
ūkio (agronomijos) katedra.

žemės ūkio akademija, kaip savarankiš-
ka mokymo įstaiga, įsteigta 1924 m. rugsėjį 
Dotnuvoje, pertvarkius lietuvos universite-
to (kaune) agronomijos ir miškininkystės 
skyrių ir Dotnuvos žemės ūkio technikumą. 
prieš tai liepą seimas patvirtino steigimo 
statutą, o steigiamasis posėdis įvyko spalio 
15 d. ši diena ir laikoma oficialia akademi-
jos įkūrimo data. prezidento a. stulgins-
kio paskirtoje profesorių taryboje išrinktas 
pirmasis akademijos rektorius profesorius 
miškininkas povilas Matulionis. Nepaisant 
ekonominių sunkumų, akademija tvirtėjo, 
brendo nauja žemės ūkio mokslininkų kar-
ta. Tarpukario akademijoje (1924-1937 m.) 
išlaikė baigiamuosius egzaminus ir apgynė 
diplominius darbus 125 absolventai. Viena 
po kitos sovietų, vokiečių ir vėl sovietų oku-
pacijos sutrikdė taikų mokyklos darbą. Vie-
nas skaudžiausių likimo smūgių – sovietinė 
okupacija kartu su lietuvių tautos genocidu. 

Daug profesorių ir dėstytojų buvo ištremti į 
sibiro lagerius, iš kurių daugelis nebegrįžo. 
Dalis pasitraukė į Vakarus. po karo, 1945 m., 
akademija perkeliama į kauną, į buvusią 
žemės ūkio ministeriją. 1946 m. pradžioje 
jai perduodama dalis Noreikiškių tarybinio 
ūkio studentų gamybiniam mokymui bei 
įsteigti inžineriniai fakultetai: žemės ūkio 
mechanizacijos bei Hidromelioracijos ir 
žemėtvarkos. Galutinai kaune akademija 
įsikūrė 1947 m.

Didėjant studentų skaičiui ir atidarius 
neakivaizdinį skyrių, esamos patalpos pa-
sidarė ankštos, todėl 1957 m. nuspręsta 
pastatyti atskirą lžūa miestelį Noreikiš-
kėse, į kurį persikelta 1964 m.

Naujame miestelyje 1989 m. įsikūrė 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei eko-
nomikos fakultetų rūmai su auditorijų ir 
mokomųjų laboratorijų korpusais. Miškų 
ūkio ministerija pastatė mokomosios gi-
rininkijos pastatą. išaugo 9 bendrabučiai 
bei akademijos gyvenvietė, kurioje ir 
dabar gyvena nemažai universiteto pro-
fesorių, docentų, dėstytojų bei darbuoto-
jų. Įrengtas mokymo poligonas, išsiplėtė 
bandymų stotis.

lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
akademija perėjo prie naujos studijų sis-
temos. atsirado kvalifikaciniai laipsniai – 
bakalauras, diplomuotas specialistas, ma-
gistras. studijų ir mokslo pagrindu tapo 
fundamentiniai teoriniai dalykai, nors 
fakultetų tarybų sprendimu, organizuoja-
mos ir taikomosios studijos. Taip lžūa 
tapo universitetinio tipo aukštąja mokykla, 
plėtojančia mokslinius tyrimus ir ruošian-
čia plataus profilio, aukštos kvalifikacijos 
žemės, aplinkosaugos, miškų ir vandens 
ūkio specialistus. Nuo 1996 m. spalio 8 d. 
lietuvos seimo nutarimu lietuvos žemės 
ūkio akademija vadinama lietuvos žemės 
ūkio universitetu (lžūu).

Dabar universitete yra 5 fakultetai – 
agronomijos, ekonomikos ir vadybos, 
Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Miškų ir 
ekologijos, žemės ūkio inžinerijos, 37 
katedros. universitetas turi 5 mokomuo-
sius korpusus, bandymo stotį, mokymo 
centrą, mokomąjį ūkį, studentų ir dės-
tytojų miestelį. Mokomuosiuose korpu-
suose yra 40 auditorijų, 42 mokomieji 
kabinetai, 80 laboratorijų, biblioteka. Be 
pagrindinių studijų, yra magistrantū-
ra, doktorantūra. universitetas suteikia 
mokslo laipsnius bei profesoriaus ir do-
cento pedagoginius mokslo vardus.

MInėjIMo AKIMIRKoS
lietuvos žemės ūkio universitetas spalio 
16 d. minėjo įkūrimo 85-ąsias metines. iš-
kilmės prasidėjo šv. Mišiomis koplyčioje. 
Tos pačios dienos popietę vyko šventinis 
minėjimas universiteto aktų salėje. čia su-
sirinko gausus šios alma Mater dėstytojų, 
studentų bei svečių būrys. po universiteto 
ir fakultetų vėliavų įnešimo, poetine kom-
pozicija minėjimą pradėjo šios mokyklos 
teatro „Jovaras“ jaunieji saviveiklininkai. 
Vėliau kalbėjo lžū universiteto rektorius 
prof. Romualdas Deltuvas, kurio praneši-
mas labiausiai praskaidrino ir taip šven-

įnešama universiteto vėliava

Minėjimo metu
Doc. P. Džiaukštas (pirmas iš kairės) 
džiaugiasi apdovanojimu



ak
tu

ali
jos

7MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 10

a
u

to
RI

a
u

s 
nu

ot
ra

uk
os

tinę susirinkusiųjų nuotaiką. šmaikščiai, 
su profesoriui būdingu subtiliu humo-
ru, cituodamas jau kiek primirštų poetų 
T. Tilvyčio, k. Binkio, s. Nėries kūrybos 
ištraukas, rektorius R. Deltuvas apžvel-
gė universiteto istoriją, taikliai susieda-
mas ją su nūdiena. Jis minėjo ir plačiajai 
visuomenei mažiau žinomus įdomius 
faktus iš lžūu prieškario istorijos. su 
pagarba prisimintas vienas iš žūa įkūri-
mo inicia torių kunigas, šviesuolis, žemės 
reformos vykdytojas Mykolas krupavi-
čius bei jo pasakyti aktualūs ir šiandien 
žodžiai: „Nenoriai į politiką ėjau, nors ir 
tada žinojau, kad demokratinėje tvarkoje 
kiekvienas geros valios lietuvis turi ne tik 
išmanyti savo krašto politikos srityje, bet 
ir joje aktyviai dalyvauti. kur visuome-
nėje tokio politikos įvertinimo nėra, kur 
žmonės nuo politikos, kaip nuo nešvaraus 
darbo traukiasi, ten už tai atkenčia ir pats 
kraštas, ir tie patys žmonės“. R. Deltuvas 
paminėjo, jog akademijoje ne kartą lan-
kėsi to meto lietuvos šviesuoliai Jonas 
Mačiulis (Maironis), Vilhelmas storosta 
(Vydūnas), kan. dr. Juozas Tumas–Vaiž-
gantas, o mokyklos 10-mečio proga – lie-
tuvos prezidentas antanas smetona.

Rektorius išvardino lžūu nuopelnus, 
paverčiant usnynę moderniško žemės ūkio 
kraštu, turinčiu gražiausią ir vienintelį 
lietuvoje tikrą studentišką miestelį, 
didžiavosi iniciatyviais mokslininkais ir 
dėstytojais, gabiais studentais ir absolven-
tais, pasidžiaugė besi plečiančiu dendro-
parku, naujai statomu sporto kompleksu. 
Baigdamas jis pažymėjo: „Naujoji mokslo 
ir studijų reforma mums sukėlė abejonių, 
ar lietuvai reikalingos agronomijos, miš-
kininkystės, žemės ūkio inžinerijos, hidro-
technikos, kaimo plėtros, kitos susijusios su 
agrariniu sektoriumi programos. Tikime, 
kad palaipsniui viskas atsistos į savo vietas 

ir abiturientų srautai į universitetus bus 
racionalizuoti. žinome, kad tiek studentų, 
kiek turėdavome iki šiol, jau neturėsime 
ir neišvengiamai teks pertvarkyti vidinę 
struktūrą. (...) aš esu tryliktasis šio uni-
versiteto rektorius ir paskutinis, kurį rinko 
senatas, nes pagal naująjį Mokslo ir studijų 
įstatymą universitetų rektorius rinks tary-
bos, sudarytos iš mokslo ir verslo atstovų. 
Nenorėčiau būti paskutiniuoju šio uni-
versiteto rektoriumi. Norėčiau, kad po 15 
metų susirinktume į šimtąsias universiteto 
gimimo metines. Tikiu, kad taip ir bus.”

sukakties proga universiteto ben-
druo menę pasveikino švietimo ir mokslo 
ministerijos vyr. patarėja lina Domar-
kienė, žemės ūkio ministras kazys star-
kevičius, socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Donatas Jankauskas, aplinkos 
ministro vardu – generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas Zdislovas Truskauskas, lie-
tuvos universitetų rektorių vardu – VDu 
rektorius prof. Zigmas lydeka, lžūu 
mecenatų vardu – „arvi“ viceprezidentas 
dr. alfonsas Tamošiūnas, kauno arkivys-
kupijos generalvikaras, vyskupas dr. Jonas 

ivanauskas, buvę lžūu rektoriai doc. Zi-
gmas urbonas ir prof. Jonas Dromantas. 

Gausus universiteto mokslininkų, 
dėstytojų, studentų būrys apdovanotas 
lR seimo, Vyriausybės, lžūu padėkos 
raštais, atminimo dovanomis. Tarp jų ju-
biliejaus proga apdovanoti: aM padėkos 
raštu – ekologijos katedros vedėjas doc. 
Vitas Marozas, GMu medaliu „auksinis 
ąžuolo lapas“ – ilgametis Miškų fakul-
teto dekanas doc. pranas Džiaukštas bei 
dabartinis Miškų ir ekologijos fakulteto 
dekanas doc. edmundas Bartkevičius, pa-
dėkos raštu – Miškotvarkos katedros ve-
dėjas doc. edmundas petrauskas, lžūu 
padėkos raštu – Miškininkystės katedros 
profesorius edvardas Riepšas, Miškinin-
kystės studijų programos trečio kurso stu-
dentas kšištof Godvod.

po oficialiosios dalies koncertavo lžūu 
tautinių šokių kolektyvas „sėja“, kapela 
„ūkininkas“ ir akademinis choras „Daina“. 
universiteto rektorių skverelyje atideng-
tas paminklas rektoriui prof. Baliui Vitkui 
(1941–1944 m.), pasodinti ąžuoliukai.

RIMonDas VasILIausKas

Saviveiklininkų koncertas

Miškų ir ekologijos fakulteto ąžuoliuką pasodinus

Rektoriui R. Deltuvui (dešinėje) GMu atminimo 
dovaną įteikia generalinio miškų urėdo pava-
duotojas Z. Truskauskas
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Į „Mūsų girių“ klausimus atsako 
Generalinis miškų urėdas 
BeNJaMiNas sakalauskas 

Miškų urėdijų ūkinės finansinės veiklos pirmųjų trijų 
ketvirčių rezultatai net ir ekonominės krizės sąlygomis 
pakankamai geri. Kaip prognozuojama baigti šiuos me-
tus ir kokios veiklos perspektyvos numatomos ateinan-
tiems?
Metų pradžioje apvaliosios medienos kainų kritimas turė-
jo didelės įtakos miškų urėdijų pajamų mažėjimui. Todėl 
2009 m. lyginant su 2008 -aisiais pajamų planuojama gauti 
129 mln. litų (28 proc.) mažiau, o už apvaliąją medieną ir 
nenukirstą mišką 120 mln. litų (29 proc.) mažiau. išlaidas 
prognozuojama sumažinti 118 mln. litų, arba 26 proc. priė-
mus sprendimą dėl antrojo ekstremalių sąlygų lygio taikymo, 
miškų urėdijos papildomai mažino darbo užmokesčio fondą, 
automobilių, naudojamų tarnybos reikmėms, išlaikymo ir 
nuomos išlaidas, optimaliai vykdė prioritetinius miško atkū-
rimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, todėl, manau, ir toliau 
sėkmingai bus vykdomi ūkiniai darbai.

Nežiūrint į prognozuotą ženklų bendrą pajamų mažėjimą 
bei papildomus mokesčius (apie 8 mln. litų) už apvaliąją me-
dieną ir nenukirstą mišką (nuo liepos 1 d. įvestas 5 proc. gam-
tos išteklių mokestis į valstybės biudžetą), šiemet planuojama 
gauti apie 3 mln. litų grynojo pelno.

Miškų urėdijų ūkinės finansinės veiklos 9 mėnesių preli-
minarūs rezultatai nuteikia optimistiškai. Dešimt iš devynio-
likos miškų urėdijų, nuostolingai baigusių pirmąjį pusmetį, 
per trečiąjį ketvirtį sugebėjo padengti susidariusį nuostolį. at-
sižvelgiant į miškų urėdijų pateiktus veiklos strategijos 2009–
2013 m. projektus, tikėtina, kad su nuostoliu metus baigs tik 
kelios miškų urėdijos.

Vertinant dabartinę situaciją, kitų metų pirmąjį pusmetį 
dar tikrai teks taikyti antrojo lygio ekstremalių sąlygų veiklos 
planą. Jei padėtis medienos rinkoje keisis į gerąją pusę ir šalies 
ekonominis sąstingis pamažu mažės, sulauksime optimistiš-
kesnių pokyčių ir valstybinių miškų žinybos ūkinėje veikloje.        

Kaip šiuo sudėtingu  laikmečiu miškų urėdijos vykdo 
privalomuosius darbus, dalyvauja įvairiose programose 
ir projektuose? Su kokiomis problemomis susiduriama?
ir esant šalyje sunkiai ekonominei padėčiai, valstybės įmonės 
miškų urėdijos griežtai laikosi lietuvos Respublikos Miškų 
įstatymo bei veikdamos pagal Valstybės ir savivaldybės įsta-
tymą (valstybės įmonių tikslas – teikti viešąsias paslaugas, 
gaminti produkciją ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti 
viešuosius interesus), vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą 
valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos aplinkos 
ministerijos nustatyta tvarka. 

Taigi ekonominė padėtis miškų urėdijose pakankamai sta-
bili ir kontroliuojama. žinoma, kelios miškų urėdijos verčiasi 
sunkiai, tačiau įvertinus jų veiklos strategijos planus, kons-

neramios dienos nesibaigia. 
Visais būdais siekiama trikdyti ir darbą, ir nuotaiką

tatuotina, kad 2010 m. joms pakaks potencialo atsilikimui 
likviduoti. Noriu pabrėžti, kad tų miškų urėdijų, kurios raci-
onaliai naudojo lėšas, apgalvotai investavo ir tinkamai vykdė 
ekstremalių sąlygų valdymo veiklos planą, situacija miškuose 
nepablogėjo. Tam įtakos turėjo ir vadybos principų įvaldymas, 
miškų urėdų tarybos, girininkų bendrijos, kiekvieno dirban-
čio miškininko situacijos supratimas ir geranoriškumas bei 
daugelio politikų valstybinis požiūris bei konstruktyvus dar-
bas. aišku, darbų tobulinimui ribų nėra.

Vienas dabartinių prioritetų – tolesnis informacinių sis-
temų diegimas. Tai ilgas, didelių finansinių investicijų rei-
kalaujantis procesas. žiniasklaidoje esame nepagrįstai kri-
tikuojami, kad šie darbai vyksta vangiai, kad lėšos naudoja-
mos netikslingai. Tačiau prieš kelerius metus informacinių 
sistemų diegimui buvo skirta vos 200 tūkst. litų. To vargiai 
užtektų techniniam projektui paruošti. panaudojus šias 
aplinkos ministerijos skirtas lėšas ir miškų urėdijų pinigus 
vis dėlto buvo sukurta programa „Miško skaita“ girininko 
darbo vietai kompiuterizuoti, kuri jau įsisavinta urėdijose. 
Verta priminti, kad valstybinių miškų ūkio informacinės 
sistemos diegimas estijoje kainavo apie 30 mln., lenkijo-
je – apie  40 mln. litų. Negaliu nutylėti, jog vienas buvęs 
aplinkos ministerijos patarėjas tiesiog ignoravo informaci-
nės sistemos diegimą. investavus vos 2 mln. litų negalima 
tikėtis idealaus produkto... Dabar jau perėjome prie naujo 
etapo – unifikuotos valstybinių miškų ūkinės veiklos infor-
macinės sistemos sukūrimo. 

Miškų urėdijos dalyvauja Valstybinėje miškų priešgaisrinės 
apsaugos programoje. Įsisavinant es lėšas, šalyje bus sukurta 
kompiuterizuota gaisrų stebėjimo sistema. prie jos įrengimo 
savo lėšomis prisidės ir valstybinių miškų valdytojos.

po ignalinos atominės elektrinės uždarymo, laukiama 
naftos ir dujų pabrangimo, todėl mediena tampa viena iš 
perspektyviausių strateginių žaliavų. es direktyvose numa-
tyta, kad elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių, sunaudojimas iki 2010 m. es mastu tu-
rėtų padidėti iki 22 proc. Tokios nuostatos numatytos Na-
cionalinės energetikos strategijoje. Racionalus medienos, 
miško kirtimo atliekų panaudojimas tampa vis aktualesnis, 
o iš miškininkų šioje srityje reikalaujama didesnės atsako-
mybės. lėtesniais tempais, bet tęsiamas valstybinės reikš-
mės miškų registravimas Nekilnojamojo turto registre. Tai 
vienas iš aplinkos ministerijos patvirtintų prioritetų. per 
2007–2008 m. kadastriniams matavimams miškų urėdijos 
išleido 19,3 mln. litų. Registruojant miškus išaiškėja įvairių 
pažeidimų (ribų neatitikimų, plotų susidvejinimo ir pan.). 
Toms miškų urėdijoms, kurios laiku pradėjo registruoti 
miškus, šis darbas kainavo 2-3 kartus mažiau nei dabartiniu 
metu. sėkmingai vyksta antrasis valstybinių miškų sertifi-
kavimo etapas. 

konstruktyviai bendradarbiaujama su privačių miškų 
savininkų, Medienos perdirbėjų, Medienos prekybos aso-
ciacijomis, Miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių 



ak
tu

ali
jos

9MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 10

sąjungų federacija. Įgyvendindamos miškingumo didinimo 
programą, miškų urėdijos sodmenimis ne tik apsirūpina 
pačios, bet ir kokybiškus sodmenis parduoda privačių miš-
kų savininkams. Dauguma miškų urėdijų privatininkams 
teikia miško sodinimo, priežiūros, medienos ruošos bei ki-
tas paslaugas.   

Lapkritį pasirašomos ilgalaikės ir pusmetinės apvalio-
sios medienos pardavimo sutartys. Ar atsižvelgta į GMu, 
miškų urėdijų siūlymus leisti lanksčiau prekiauti medie-
na bent jau ekonominės krizės metu?
pirmiausia reikia „dėkoti“ vienai medienos asociacijai, kuri 
praėjusių metų pradžioje sukėlė visuotinį ažiotažą dėl neva iki 
tol galiojančių netikusių taisyklių. aplinkos ministerija buvo 
priversta ruošti naujas prekybos mediena taisykles. po pakei-
timų taisyklės buvo tiek sujauktos, kad nei pirkėjai, nei parda-
vėjai negali normaliai prekiauti.

išbristi iš dabartinės situacijos galima dviem keliais: 1) grįž-
ti prie pernai veikusių taisyklių ir nedaug patobulinus turėti 
lanksčią prekybą arba 2) tikslinti dabar esančias. ankstesnių 
taisyklių keitimas užimtų daug laiko, todėl artėjant konkur-
sams šis variantas netinka. Bus siūloma patvirtinti tam tik-
rus pakeitimus dabar galiojančiose taisyklėse. atsižvelgdama 
į miškų urėdijų, medienos pirkėjų pageidavimus, Generalinė 
miškų urėdija pateikė aplinkos ministerijai kelis pasiūlymus, 
kurie šiek tiek pakeistų prekybą apvaliąja mediena. 

Be kitų pataisų, siūloma papildyti taisyklių 5 ir 6 priedų 6.2 
punktą apie pirkėjams ir pardavėjams netaikytiną 10 proc. nuo 
neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą išimtinais 
atvejais dėl lietuvos ekonomikos recesijos paskelbtos teisės 
aktų nustatyta tvarka arba kitų objektyvių nuo sutarties šalių 
nepriklausančių ir sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti 
aplinkybių.                

Žiniasklaidos priemonėse vėl labai pagausėjo publikaci-
jų, nukreiptų prieš valstybinių miškų valdytojus – miškų 
urėdijas, Generalinę miškų urėdiją. Šalies Seimą, Minis-
trą Pirmininką pasiekė anoniminis laiškas su abstrakčiu 
parašu „miškininkai“, kuriame bandoma diskredituoti 
dabartinę miškų žinybą.  
Visos publikacijos, nukreiptos prieš miškų urėdijas, generali-
nę miškų urėdiją, turi savus tikslus. Jų užsakovus domina ne 
miškų urėdijų ūkininkavimas, darbo efektyvumas, bet siekia-
ma panaudojant viešųjų ryšių technologijas užvaldyti miškus. 
Neapsirikau dar balandį jūsų žurnale teigdamas, kad žinybos 
laukia neramios dienos. pasipylęs dezinformacijos srautas ži-
niasklaidoje, anoniminiai neva girininkų, miškininkų laiškai 
nenustoja plaukti iki šių dienų. Rašoma, manau, iš vienų ir 
tų pačių kabinetų. šios šmeižikiškos publikacijos turi ir kitą 
bruožą, kurį lyginu su potvyniu: sukėlus viesulą, bandoma 
psichologiškai palaužti nuosekliai dirbančius miškininkus. 
Bet potvynis turi ir kitą požymį – į vandens paviršių iškyla 
drumzlės. Tuomet ir paaiškėja, kas yra tikrieji dezinformacijos 
užsakovai ir kas vykdytojai. apmaudu, kad šiame procese kaip 
sraigteliai negarbingiems tikslams pasiekti aktyviai dalyvauja 
ir kai kurie miškininkai. Tai nemaloniai stebina. Menkindami 
valstybinių miškų sistemą, jie žemina ne vien žinybos ir miškų 
urėdijų vadovus, bet ir kiekvieną dorai dirbantį miškininką. 
Dabar jau akivaizdu, kad nepagrįstos kritikos lavina liejasi ne 
tik iš kai kurių medienos perdirbėjų, bet ir paskirų miškinin-
kų, dar 1996 m. valdžiusių Miškų ministeriją. 

kadangi aršiai kritikuojamas dabartinis laikotarpis, drįsiu 
dalį ūkinės – finansinės veiklos rezultatų lyginti su 1996 m. 
Visi žino, kad tais laikais miško buvo kertama apie 30 proc. 
daugiau negu dabar. Tačiau tada nesugebėta surinkti net 5 
kartus mažesnių mokesčių. kas draudė tuomet Ministeriją 
valdžiusiems žmonėms siūlyti Vyriausybei didinti mokesčius, 
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Žemyninių kopų fragmentas jurbarko miškų urėdijoje Apie miškų atkūrimą – Kėdainių miškų urėdijoje
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pardavinėti medieną stačiu mišku? Bet kažkodėl tai siekia-
ma įpiršti dabar. o vėlesnis siūlymas didinti medžių kirtimo 
amžių! Įgyvendinus tokį projektą, kai kurios miškų urėdijos, 
jau būtų bankrutavusios. Matyt, buvusios ministerijos vado-
vus stipriai spaudžia pavydas, kad efektyviai galime dirbti be  
Maskvos ir be buvusios ministerijos nurodymų. 

To meto archaiška medelynų sistema (laistymo sistemos te-
buvo dvi, o smulkių daigynėlių skaičius kai kuriose miškų urėdi-
jose siekė net 90) dabar  iš esmės modernizuota; miškų urėdijos 
į šį darbo barą  investavo per 60 mln. litų uždirbtų lėšų. Medely-
nuose įrengta apie 40 laistymo įrenginių, iš pagrindų atnaujinta 
visa technika, beveik visi darbai mechanizuoti. 

palaipsniui atsikratyta lentpjūvių, dėl kurių žinyba kasmet 
patirdavo 2-3 mln. litų nuostolių. Tiesa,  didelio entuziazmo 
kai kurių miškų urėdijų vadovai nerodė, tad teko imtis griežtų 
sprendimų. per dešimtmetį akivaizdžiai patobulėjo miškinin-
kystės darbai – mechanizuotas dirvos paruošimas, miško so-
dinimas, pertvarkyta želdinių apsauga. 

o kokį teko perimti priešgaisrinės miškų apsaugos ūkį. 
Dabar jis taip pat modernizuotas. Vien tik įsisavinant es lėšas 
pastaraisiais metais įsigyta 30 priešgaisrinių automobilių su mo-
dernia įranga. 

sunkiai, bet atkakliai teko įtikinėti miškų urėdijų vado-
vus, kad miško ruošos, priežiūros darbus vykdytų rangovai. 
Rangos apimtys, lyginant su minėtu laikotarpiu, padidėjo 2,5 
karto. Įsigijus šiuolaikiškus ir modernius mechanizmus, inves-
ticijos į medienos ruošą sumažėjo per pusę. 

Tais laikais miškų žinyba disponavo per 800 mechanizmų, 
iš kurių dauguma buvo morališkai pasenę (pavyzdžiui, viena 
miškų urėdija turėjo net 60 senos kartos traktorių – jų darbą 

pakeitė naujai įsigytos 2 medvežės). Dabar visos miškų urėdi-
jos turi 117 įvairios paskirties miško technikos. per pastarąjį 
dešimtmetį miškų darbininkų skaičius sumažėjo nuo 10,6 iki 
2,2 tūkst., specialistų – nuo 5349 iki 2182. Nuo 10 proc. iki  
25 proc. padidintos neplynų kirtimų apimtys. 

paskalų apie miškininkus užsakovai ilgisi to meto, kai miš-
kų urėdijos dotavo kelias medienos perdirbimo įmones, vis 
atidėdamos mokėjimus už parduotą medieną. Miškininkai 
puikiai atsimena, kad tokią padėtį toleravo tuomet už prekybą 
mediena atsakingas vadovas, kuriam po sunkių ir alinančių 
medžioklių iki priešpiečių buvo „galima“ nusnausti. Nuovar-
gis vėliau pasireikšdavo ir po daugkartinio partijų kaitalioji-
mo.  Medienos pirkėjų skolos dar 2001 m. siekė 46 mln. litų. 
Visa tai – jau praeitis.  

Racionaliai prižiūrint ir eksploatuojant miškus (didinant 
prieaugį, gerinant medynų būklę), medieninė valstybinių miškų 
vertė per pastaruosius 10 metų padidėjo apie 1 mlrd. litų. padi-
dėjo valstybinių miškų plotai, o žinybos iniciatyva už urėdijų už-
dirbtus pinigus miškais apsodinta apie 10 tūkst. ha nenaudojamų 
žemių. Rekonstruojami ir statomi keliai. pastatyta daug naujų 
rekreacinių objektų, renovuotos miškų urėdijų kontoros, girinin-
kijų, medelynų pastatai, įrengti šiuolaikiški šaldytuvai – saugyklos 
želdiniams laikyti. 

artėjant krizei, vėl pranašauti greiti miškų urėdijų bank-
rotai. Tačiau sukūrėme, beje, pirmieji šalyje, krizių valdymo 
planą, kuris pasiteisino – net ir apie 30 proc. sumažėjus paja-
moms, sistema dirba gerai.

apmaudu, kad dalis miškų urėdų nepareiškia savo nuomo-
nės apie vykstančius ekonominius procesus. Juk ir jūsų žurna-
le ekonominėmis temomis savo mintimis pasidalino tik vienas 
kitas miškų urėdas. o po paskutinių tendencingų publikacijų 
nesulaukta nė vieno oponento. Todėl noriu palinkėti, kad miš-
kininkai drąsiau reikštų nuomonę ne tik miškininkystės, bet ir 
ekonomikos klausimais. pratūnoti po pavėsine didelių sugebė-
jimų nereikia, nors yra gan saugu.

pastaraisiais išpuoliais pasitelkus kokį „miškininką“ siekia-
ma sujaukti valstybinių miškų žinybos veiklą. Vienas tinkla-
pis jau keletą metų sistemingai publikacijomis ir komentarais 
(beje, be konkrečių pavyzdžių ir argumentų) pila pamazgas 
ant valstybinių miškininkų. 

Į dienos šviesą vėl iš stalčių traukiamas nespėjęs sudūlėti 
„grupės lietuvos mokslo ir praktikos darbuotojų 1999 sukur-
tas valstybinių miškų naudojimo teisės suteikimo privačioms 
įmonėms modelis“. Darbe rašoma, kad „kai kas valstybinių ūki-
nių miškų privatizavime mato dideles grėsmes. iš pradžių būtų 
galima privatizuoti vieną kitą miškų urėdiją“.  Nagrinėjamas ir 
kitas scenarijus,  pvz., už miesto žemę kompensuoti miškais. o 
visai neseniai paskelbti vienos institucijos vadovės pasiūlymai, 
jog „laikas ryžtis parduoti ir valstybinę žemę, miškus. Biudžetas 
būtų papildytas milžiniškomis lėšomis. Tai leistų užkamšyti jo 
skyles”, –  tiesiog pribloškė. Tad kur einame? ar norime tapti 
pirmąja valstybe europoje, kurioje būtų išparceliuoti valstybi-
niai miškai, kai civilizuotose šalyse vyksta atvirkštiniai procesai? 
Net tarpukario lietuvoje, kai šalies ekonominė padėtis buvo žy-
miai sunkesnė, miškai iš privačių asmenų buvo supirkinėjami, o 
ne atvirkščiai, parduodami. Taip, pavyzdžiui, buvo suformuotas 
punios šilo masyvas.

Tad panašu, kad laukia  įtemptos ir  neramios dienos…

RIMonDas VasILIausKas

kai kurie ūkinės veiklos rodikliai 1996 m. 2008 m.
Pokytis, kartai

   padidėjo sumažėjo

Miško sėklų ruoša, kg 27926 56225 2,0  
Medelynų ir daigynų bendras plotas, ha 768 1369 1,8  
Medelynų ir daigynų skaičius, vnt. 519 37  14,0

Medelynų mechanizmai, vnt. 151 623 4,1  
Laistymo sistemos, vnt. 3 57 19,0  
Miško įveisimas 62 1794 28,9  
Priešgaisrinių juostų mineralizavimas, km 3598 12222 3,4  
Neteisėti miško kirtimai valstybiniuose 
miškuose, atvejų skaičius

1093 235  4,7

Neteisėtai iškirsta medienos valstybiniuose 
miškuose, m3 8118 1945  4,2

Kelių remontas ir priežiūra
km 4256 18534 4,4  

tūkst. Lt 4574 16045 3,5  

Kai kurie miškų urėdijų miško ūkinės veiklos rodikliai 1996 ir 2008 metais

rodiklio pavadinimas Mato 
vnt.

Metai Pokytis, kartai

1996 2008 padidėjo sumažėjo

Medienos ruošos darbų paslaugos (ranga): 
miško kirtimo     proc. 46,9 89,8 1,9

medienos ištraukimo proc. 25,7 62,3 2,4  

Medienos ruošos mechanizmai:      
medienos ištraukimo vnt. 770 117  6,6
medienos išvežimo (medienvežiai 
automobiliai)

vnt. 422 160  2,6

Medienos apdirbimo cechai vnt. 50 0   

Galutiniai sandėliai vnt. 43 0   
Eksportuota arba parduota 
eksportuotojams

tūkst. 
m3 772,7 387,3  2,0

Dyzelinio kuro kaina Lt/l 1,1 3,93 3,6  

Kai kurie medienos ruošos rodikliai 1996 ir 2008 metais
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latvijos miškininkų sąjunga XiX-ąją 
trijų Baltijos šalių miškininkų sąjungų 
konferenciją organizavo rugsėjo 10-12 d. 
Rytų latvijoje, latgaloje, Raznas nacio-
nalinio parko Raznas ežero vaizdingoje 
pakrantėje įsikūrusioje kaimo turizmo 
sodyboje. 

Nagrinėta ekonominiam sunkmečiui 
ypač aktuali tema – vietinių medienos iš-
teklių panaudojimas energetikoje. kiek-
vienos šalies atstovai pasidalijo ener-
getinių plantacijų veisimo patirtimi ir 
plėtros galimybėmis, aptarė plantacijose 
išaugintos biomasės, miško kirtimo atlie-
kų panaudojimą biokurui, pristatė savo 
šalies miškų sektoriaus veiklą, ekonomi-
nės krizės metu kilusias problemas. kon-
ferenciją vedė aB ,,latvijas valsts meži“ 
vyr. specialistas indulis Brauners, atsa-
kingas už valstybinių miškų priešgaisrinę 
ir sanitarinę apsaugą. 

konferencijoje iš lietuvos dalyvavo 
15-kos miškininkų grupė. Delegacijos 
tradiciškai pasikeitė suvenyrais, miški-
ninkystės leidiniais. konferencijos orga-
nizatoriai surengė nuotaikingą vakaronę 
su kultūrine programa, išvyką pas vietos 
tautodailininkus bei senosios kerami-
kos meistrą evalds Vasilevskis, kur pa-
matėme, kaip senoviniu būdu iš molio 
žiedžiami puodai. Ne vienas čia įsigijo 
autentiškų suvenyrų – ką tik lauko kros-
nyje (+1100o C temperatūroje) išdegtų 
ir čia pat pameistrio nuglazūruotų puo-
dų, vazų.

Baltijos šalių miškininkų 

XIX-oji konferencija – Latgaloje
XX-ąją konferenciją kitais metais or-

ganizuos estijos miškininkų sąjunga. 

BIoEnERGETInIų PLAnTACIjų VEI-
SIMo PATIRTIS IR PLėTRA 
šia tema apžvalginius pranešimus pa-
darė lietuvos miškų instituto Miško iš-
teklių, ekonomikos ir politikos skyriaus 
vedėja dr. liana sadauskienė, prof. 
Hardi Tullus iš estijos universiteto, dr. 
Dagnija lazdina ir Martinš Zeps iš lat-
vijos miškų tyrimo instituto silaVa. 
Vyko diskusijos sekcijose. 

Dr. Liana Sadauskienė pažymėjo, jog 
mūsų šalyje bioenergetines plantacijas 
veisti skatinami privačių miškų ir žemių 
savininkai, pasinaudojant es parama. 
pirmoji šio darbo ėmėsi uaB ,,Mūsų so-
dai“, įveisdama privačiose žemėse ener-
getines karklų plantacijas. pranešėjos 
duomenimis, šios bendrovės darbuotojai 
įveisė 59 ha karklų plantacijų ir latvijo-
je. iki 2013 m. lietuvoje planuota įveisti 
7500 ha bioenergetinių plantacijų. Bet 
dėl įvairių priežasčių kasmet įveisiama 
tik apie 100 ha, o reikėtų apie 1400 ha. 
praktiškai įveisti ir prižiūrėti 1 ha tokios 
plantacijos kainuoja apie 5000 litų. Maž-
daug tiek buvo skirta ir es paramos. Ta-
čiau pastaruoju metu ši parama sumažin-
ta. pelninga karklų pjūtis galima kas treji 
metai tik derlingose žemėse, o smėlėtose 
dirvose plantacijas reikėtų tręšti dumb-
lu ar mineralinėmis trąšomis. Be to, jų 
plėtrą stabdo nuo rinkos priklausančios 

šios biokuro žaliavos supirkimo kainos 
(nežinoma, kokios jos bus po kelerių 
metų). Todėl žemių savininkai noriau 
veisia miško želdinius, už kuriuos gauna 
ir didesnę, ir ilgalaikę (20-ies metų) es 
paramą. 

pataruoju metu didėja susidomėjimas 
hibridinių drebulių želdinių veisimu ap-
leistose žemėse. lietuvos miškų instituto 
mokslininkai kartu su miško savininkų 
asociacijomis šia tema organizuoja prak-
tinius seminarus regionuose.

panešime ,,Hibridinės drebulės plan-
tacijos: nauja medienos masė energeti-
kai estijoje“ prof. Hardi Tullus apžvelgė 
1991 m. pradėtą šių plantacijų veisimą 
estijoje. Nuo 1999 m. imta hibridines 
drebules čia veisti ir žemės ūkio paskir-
ties žemėse, į 1 ha sodinant po 1000-1400 
drebulaičių. Įveista apie 700 ha tokių žel-
dinių, apsaugai naudoti plastikiniai gaub-
tai. Tartu, Valga regione ir vidurio estijo-
je įveisti 58 eksperimentiniai hibridinių 
drebulių plotai jų augimo palyginimui su 
karpuotoju beržu. pasak prof. H. Tullus, 
hibridinės drebulės (Populus tremula x. P. 
tremuloides) auga sparčiau ir subrandins 
daugiau žaliavinės medienos negu beržai 
(Betula pendula). 

latvijoje, silaVa miškų institute 
miško medžių selekcininkas Janis smilga 
dar prieš 40 metų užsiėmė įvairių drebu-
lių klonų kryžminimu, jų hibridų augini-
mu. šiame dešimtmetyje susidomėta šių 
drebulių plantacijų veisimu energetikai. 

Konferencijos dalyviai
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Martinš Zeps sakė, kad latvijoje vei-
siami įvairūs eksperimentiniai hibridinių 
drebulių želdiniai, į 1 ha vidutiniškai so-
dinant 1200-2500 medelių, tiriamas jų 
medienos tankis, tūrio prieaugis. esant 
paklausai, kasmet būtų galima įveisti po 
200 ha tokių plantacijų.

Dr. Dagnija Lazdina apžvelgė sila-
Va institute atliekamų karklų plantacijų 
veisimo biokurui tyrimų rezultatus ir šių 
plantacijų plėtros galimybes. karklų stie-
beliams nupjauti naudojamos dviejų tipų 
mašinos, jie smulkinami įvairaus pajėgu-
mo kapoklėmis. Jeigu žaliavą biokurui 
būtina transportuoti didesniu atstumu, 
nupjauti karklų stiebeliai rišami ir pre-
suojami į rulonus kaip šiaudai, nesmul-
kintus siūloma deginti katilinėse. Įveisti 
1 ha karklų plantacijos kainuoja apie 600 
latų (viena gyvašakė sodinimui – 4 san-
timai). pradėjus veisti karklų plantaciją 
nuo nulio, ūkininkui išauginti ir parduoti 
1 m3 biomasės kurui vidutiniškai kainuo-
ja apie 6 eurus. Ruošiant biokurą iš natū-
raliai augančių lapuotynų, 1 m3 biomasės 
kainuotų apie 3,7 euro. Todėl pranešėja 
siūlė biokurui plačiau naudoti apleistose 
žemėse savaime želiančius baltalksnių 
jaunuolynus, prie miestų išplitusius uo-
sialapių klevų, kitų svetimžemių krūmy-
nų sąžalynus.  

kaip ir lietuvoje, bioenergetinių plan-
tacijų veisimą latvijoje stabdo mažoka es 
parama, neaiškios žaliavinės medienos su-
pirkimo kainos ateityje. Bankai šiam vers-
lui kreditų neteikia, todėl privačių žemių 
savininkai tokias plantacijas kol kas veisia 
tik pabandymui (po 2-3 ha). 

MIŠKo KIRTIMo ATLIEKų, KIToS 
MEnKAVERTėS MEDIEnoS 
PAnAuDojIMAS EnERGETIKAI 
pasak estijos valstybinių miškininkų 
atstovo Andres Sepp, iki 2010 m. ša-
lyje 13 proc. energijos turėtų būti paga-
minama iš medieninio kuro. Rengiama 
šalies energetikos vystymo strategija iki 
2030 m. iš estijos miškų kasmet galėtų 
būti paimama apie 5 mln. m3 malkinės 
medienos (dabar energetikai sunau-
dojama iki 1 mln. m3 šios medienos); 
šiemet planuojama pagaminti 3,2 mln. 
m3. Valstybinių miškų tarnyba (RMk) 
sudarė sutartis su šilumos tiekėjais 
teikti šią žaliavą iš valstybinių miškų. 

išvykoje į Rezeknės regiono valstybi-
nius miškus susipažinome, kaip praktiškai 
organizuotas miško kirtimas, medienos 
atliekų surinkimas, sandėliavimas ir tie-
kimas. šalies mastu biokuro ruošą ener-
getikai organizuoja aB ,,latvijas valsts 
meži“ specialistai, o ruošos darbus miške 
atlieka samdomi rangovai su savo techni-
ka. Vidutinė 1 m3 medienos iškirtimo kai-
na – 5-6 latai. šios bendrovės specialisto 
Ojarš Kezins teigimu, latvijos valstybi-
niuose miškuose kasmet susidaro apie 2 
mln. m3 miško kirtimo atliekų. Daugumą 
aukcionuose nupirktų biržių kerta priva-
čios miško ruošos firmos tik medkirtė-
mis mašinomis, kuriomis biokuro ruošai 
tinkančios šakos, kirtimo atliekos kirta-
vietėse sukraunamos į nedideles krūvas. 
kai jos padžiūsta, rangovai medvežėmis 
išveža kurą prie kelių, sukrauna į dides-
nes (4-5 m aukščio) krūvas, jų viršų nuo 
lietaus apdengia specialia popierine dan-

ga. kad krūvų apačios nepūtų, o žiemą 
neprišaltų prie žemės, šakos kraunamos 
ant malkinės medienos padėklų. Tie patys 
rangovai šakas smulkina, kai yra biokuro 
paklausa. Todėl praktiškai šakų krūvos 
pakelėse stūkso per vasarą ir ilgiau. la-
tvių miškininkai 1 erdm biokuro žaliavos 
miške parduoda už 6 latus (perskaičiuoti 
į kiet metrius naudojamas 0,36 koeficien-
tas), o 1 m3 susmulkintų skiedrų katilinėje 
– už 18 latų. Biokuras vežamas iki 150 km 
atstumu į Rygos ir kitas katilines. latgaloje 
biokuru kūrenama katilinė ludzos mieste. 
Biokurui naudojami ir iš kelių trasų, ple-
čiamų miško medelynų išrauti kelmai, bet 
specialiai rauti kelmus biokurui kirtavie-
tėse – per brangu. Miškuose lieka nemažai 
nepanaudotos ugdymo kirtimais iškirstos 
medienos. ekonomiškai biokurą apsimo-
ka vežti į katilines iki 150 km atstumu.

Dr. Jonas Saladis (lžūu) pranešime 
pažymėjo, kad mūsų šalies energetikoje 
brangų mazutą pakeitė ne ką pigesnės im-
portinės dujos, kaip kuras mažai naudo-
jamos durpės, akmens anglis. Mums rei-
kėtų drąsiau perimti švedijos ir suomijos 
patirtį, kur energetikai plačiai naudojami 
vietiniai atsinaujinantys kuro ištekliai. 
lietuvoje kasmet kurui sunaudojama apie 
45 proc. iškertamos medienos ir jos atlie-
kų. iš šio kiekio apie 60 proc. malkinės 
medienos sunaudojama namų ūkyje. 

Miestų katilinėse kol kas noriau degi-
nama kieta mediena negu biomasė. Ne-
mažos įtakos turi biokuro ruošos ir parda-
vimo kaina, energetikų pasirengimas nau-
doti šį kurą. antai šių metų vasarą vien 
Trakų miškų urėdijos miškuose buvo su-
sikaupę iki 1000 m3 kirtimo atliekų, skirtų 
biokurui, nes Vilniaus miesto katilinė jų 
nepirko, vykdė remonto darbus. 

platesnį biokuro panaudojimą energe-
tikoje visose Baltijos šalyse lemia energe-
tinių resursų kainų pokyčiai pasaulinėje 
rinkoje, šalies politikų ir visuomenės po-
žiūris į ekologiją, šiai energetikai reikalin-
gos es ar kiekvienos valstybės subsidijos. 

MIŠKInInKySTėS SEKToRIų VEIKLA 
SunKMEčIu 
latvijos žemės ūkio ministerijos atsto-
vė Ilze Silamikele pristatė šiai ministe-
rijai pavaldžią valstybinių miškų valdy-
mo struktūrą, latvijos miškų išteklius, 
krizės metu vykdomą jų naudojimo 
politiką ir miškininkystės indėlį į defi-
citinį šalies biudžetą. Miškų sektoriaus 
ir medžio apdirbimo verslo sėkmės 
metais pranešėja įvardino 2007 m., kai 
sparčiai vystėsi baldų, lentpjūvystės ga-
minių gamyba, eksportas. šiuos metus 

Diskusijos miške apie kirtimo atliekų panaudojimą energetikoje
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ji pavadino ,,riebiais“. prasidėjus eko-
nominei krizei, krito medienos porei-
kis ir kainos. 2008 m. rudenį lat vijoje 
ėmė stoti lentpjūvės. kad išliktų neban-
krutavęs privatus medienos perdirbimo 
verslas, nedidėtų bedarbystė, latvijos 
vyriausybė priėmė sprendimą: 2008 m. 
ir 2009 m. padidinti po 2 mln. m3 vals-
tybinių miškų naudojimą (per metus 
kertama 8 mln. m3 medienos), esant 
ir žemoms kainoms rinkoje. Dėl to vi-
suomenėje kilo diskusijos. Miškininkai 
būgštauja, kad užsitęsus krizei, šis lei-
dimas gali būti dar pratęstas...

2008 m. inventorizacijos duomenimis, 
latvijoje miškai apėmė 54 proc. šalies teri-
torijos, apie pusė jų buvo privatūs. privačių 
miškų naudojimas krizės metu sumažėjo 
apie 0,6 mln. m3 per metus. pranešėjos tei-
gimu, pirkti aukcionuose stataus miško bir-
žėmis į latviją pastaruoju metu atvažiuoja 
medienos verslininkai ir iš lietuvos. aukci-
onuose paklausios tik brandžių spygliuočių 
biržės. Vidutinė 1 m3 stataus miško kaina 
aukcione pakilo nuo 14 iki 21 lato (1 m3 
kainuoja apie 100 litų). iškirstus miškus 
privaloma atkurti per 5-erius metus. prak-
tiškai dirbtinai atkuriama apie 50 proc. 
kirtaviečių, kitos atželia. Miškų apsauga 
rūpinasi specializuota miškininkų tarnyba, 
atliekanti miško policijos funkcijas. už ne-
teisėtus kirtimus, kitas pažaidas taikomos 
griežtos baudos (pavyzdžiui, už 0,2 ha miš-
ko savavališką iškirtimą skiriama iki 2500 
latų bauda arba areštas, laisvės atėmimas).   

estijos miškininkų sąjungos prezi-
dentas Heiki Hepner ir RMk atstovas 
Andres Sepp apžvelgė estijos valstybinių 
miškų sektoriaus veiklą ir aktualijas. apie 
40 proc. šalies miškų liko valstybės žinio-
je, 43 proc. – privatizuoti, likusieji miškai 
parduodami tiems, kas turi pinigų. Miš-
kų sektoriuje dirba apie 30000 žmonių. 
Nuo 1999 m. priešgaisrinė miškų apsauga 
perduota valstybiniams gaisrininkams. 
estijos miškų sektoriui ekonomiškai sun-
kūs buvo 2000-ieji, kai Rusiją ištiko eko-
nominė krizė. Geriausi – 2007-ieji. Nuo 
2008 m. rudens medienos kainos ėmė 
kristi, todėl trečdaliu sumažėjo valstybi-
nių miškų naudojimas. Dabar juntamas 
nežymus medienos kainų kilimas. 

stingant lėšų biudžete, estijoje šių 
metų vasario 1 d. vykdyta valstybinių miš-
kų sektoriaus valdymo reforma: sujungtos 
3 įstaigos, perpus sumažinta regioninių 
miškų tarnybų (padidintos jų aptarnavi-

mo zonos). šiemet naujų miškų įveisimui 
apleistose ir žemės ūkio paskirties žemėse 
gauta 3 mln. eurų es parama, bet žemės 
savininkui reikia vidutiniškai investuoti 
dar apie 1000 kronų 1 hektarui. Tai stabdo 
es paramos įsisavinimą.    

apie miškiningumo didėjimą lie-
tuvoje, valstybinių miškų naudoji-
mą (2009 m. pradžioje jų apskaityta 
1112900 ha), atkūrimą, medienos pre-
kybos aktualijas, kitus miškų ūkio dar-
bus, dėl krizės mažinamas išlaidas miškų 
urėdijose išsamų pranešimą padarė Ge-
neralinės miškų urėdijos Miško naudo-
jimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Gie-
drius Grincevičius. per šių metų pirmąjį 
pusmetį miškų urėdijos pardavė apie 2 
mln. m3 medienos, bet kainoms sumažė-
jus iki 34 proc., pajamų gavo apie 60 mln. 
litų mažiau. Metų pradžioje atsirado įsis-
kolinimų (iki 8 mln. litų) už parduotą 
medieną, kurių nebuvo nuo 2006 m. pas-
taruoju metu įsiskolinimai sumažėjo, kiek 
pakilo spygliuočių medienos kainos.   

DALyVAVIMAS ES GAMToSAuGoS 
PRojEKTuoSE
latvė Ilze Silamikele taip pat pristatė 
septynių europos šalių vykdomą gamto-
saugos projektą ,,ateities miškai“, kurio 
vykdytojai tiria, kaip miškai gali suma-
žinti klimato pokyčius įvairiuose euro-
pos regionuose (htt://www.futureforest.
eu). šiame projekte dalyvauja ir latvijos 
mokslininkai. siekiama formuoti bendrą 
europos miškų naudojimo politiką, vi-
suomenės požiūrį į vietinius energetikos 
šaltinius, parengti bendrų veiksmų stra-
tegiją iki 2030 m. Barselonoje (ispanija) 
šį spalį organizuota konferencija projek-
to vykdymui aptarti.    

VaCLoVas tREPėnaItIs

Visus suartino kultūrinė programa iš miško gyvenimo

Medvežėmis surenkamos išdžiūvusios 
kirtimų atliekos

Atidengus puodžiaus Evalds Vasilevskio (dešinėje) lauko krosnį
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Energetinės medienos panaudojimo tendencijos

Baltijos regiono šalyse
Rygoje rugsėjo 15-16 d. vyko Baltijos regiono šalių seminaras, 
kurį organizavo Jungtinių Tautų europos ekonominės komi-
sijos (uNeCe) Medienos komitetas, švedijos miškų agentūra, 
latvijos žemės ūkio ministerija ir Rygos technologijos univer-
sitetas. seminare dalyvavo 60 energetikos, miškininkystės bei 
statistikos specialistų iš 11 (Baltijos, skandinavijos, lenkijos, 
Baltarusijos ir kitų) šalių, suinteresuotų medienos biomasės pa-
naudojimo energijos gamybai problemų sprendimu.

seminare padaryta 17 pranešimų, pasikeista nuomonėmis 
apie medienos išteklius, medienos kurui ruošimo technologi-
jas, efektyvius šiuolaikinius būdus energijai iš medienos gauti, 
apie šalių uždavinius, rengiant Nacionalinį energijos gamybos 
iš atsinaujinančių šaltinių veiksmų planą. paaiškėjo, jog šalys 
stokoja patikimų duomenų apie medienos, tinkančios energijos 
gamybai, išteklius. Vienas iš uždavinių, suformuluotų semina-
ro rekomendacijose – patikslinti duomenis apie potencialius ir 
sunaudojamus energetinės medienos išteklius. Ypač atkreiptas 
dėmesys į būtinumą tikslinti medienos sunaudojimą namų 
ūkiuose. kai kuriose šalyse išryškėjo atskirų ministerijų ben-
dradarbiavimo trūkumai, kuriant vietinę medienos rinką.

pažymėta, jog europos miškuose slypi didžiuliai nepanau-
dojamos medienos biomasės ištekliai, iškertama tik 60 proc. me-
tinio medienos prieaugio, t.y. daug mažiau, nei leidžia darnaus 
miškų ūkio principai. Medienos panaudojimas energijai gauti 
europos sąjungos šalyse 2005-2007 m., Medienos komiteto 
apklausos duomenimis, padidėjo 3,5 proc. 7 proc. visos 27-ose 
es šalyse sunaudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančių 
šaltinių; anglies, durpių – 17 proc., naftos produktų – 37 proc., 
gamtinių dujų – 25 proc., atominio kuro – 14 proc. atsinauji-
nantys šaltiniai pagal gaunamą energijos kiekį pasiskirsto taip: 

biomasė – 66 proc. (iš jos medienos – 54 proc.), hidroenergija – 
22 proc., geoterminė – 6 proc., vėjo – 5 proc., saulės – 1 proc. 
atskirų šalių gaunama iš medienos biomasės energija bendra-
me energijos sunaudojime kinta nuo 3 proc. (šveicarija, pran-
cūzija) iki 15-20 proc. (švedija, suomija). suomijoje mediena 
tarp atsinaujinančių energetinių išteklių sudaro 80 proc. Dabar 
europoje iš atsinaujinančių išteklių gaunama 7 proc. visos ener-
gijos, 2020 m. ši dalis turės padidėti iki 20 proc. Be abejo, kon-
krečiose šalyse iš atsinaujinančių šaltinių pagaminamas ener-
gijos kiekis ir struktūra, priklausomai nuo gamtinių ir klimato 
sąlygų, yra skirtingi.

suomijos ir švedijos specialistai pateikė daug vertingos in-
formacijos apie medienos panaudojimą šių šalių energetikoje, 
medienos surinkimą kirtavietėse, apdorojimą ir transportavi-
mą. Ypač daug pasimokyti galima iš suomių medienos panaudo-
jimo racionalumo, iš jų patirties plėtojant šalies energetinį ūkį. 
siekdami atsakyti į klausimą, kur slypi medienos panaudojimo 
energijos gamybai sėkmė, paanalizuosime 2006-2007 m., t.y. 
iki prasidedant ekonominiam sunkmečiui, suomijos medienos 
pramonėje ir energetiniame ūkyje sunaudotos medienos struk-
tūrą. Medienos pramonė 2006-2007 m. šioje šalyje sunaudojo 
po 75-76 mln. m3 apvalios padarinės medienos. 56-59 mln. m3 
padarinės medienos buvo gauta iš šalies miškų, 16-19 mln. m3 
importuota. Be to, suomijos miškuose kasmet pagaminama 
apie 6 mln. m3 malkų, t.y. ne daugiau kaip 10 proc. bendro iš-
kertamo medienos kiekio. Visa padarinė mediena pasiskirsto į 
2 stambias panaudojimo grupes. 32 mln. m3 apvalios medienos 
sunaudota lentpjūvėse (27), faneros (4), plokščių (1) gamybai ir 
43,5 mln. m3 – celiuliozės pramonėje. Be to, celiuliozės pramo-
nėje sunaudota apie 11,5 mln. m3 skiedros, gautos išpjovus me-

Medienos atliekų panaudojimas energetikai Latvijoje
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dieną lentpjūvėse. Tokiu būdu celiuliozės pramonė sunaudojo 
55 mln. m3 medienos.

suomijoje energijos gamybai naudojamos medienos pra-
monės atliekos, malkos ir miško kirtimo atliekos. iš medienos 
ir jos atliekų 2006 m. buvo pagaminta 307 pJ arba 20,7 proc., o 
2007 m. – 295 pJ, arba 20 proc. visos šalyje sunaudojamos ener-
gijos. Nežymus energijos gamybos iš medienos sumažėjimas 
2007 m. aiškinamas tuo, jog sumažėjus išmetamų dujų kainai, 
katilinėms ir elektrinėms buvo naudingiau deginti durpes vietoj 
medienos ir jos atliekų. 

2007 m. iš celiuliozės pramonės atliekų (neskaitant žievės) 
suomijoje buvo pagaminta 158 pJ energijos, tai ekvivalentiška 
22,5 mln. m3 medienos, arba 41 proc. visos celiuliozės pramo-
nėje sunaudojamos medienos. Tuo pačiu metu panaudojant 
19,2 mln. m3 medienos bei žievės, atliekų buvo pagaminta 137 pJ 
energijos. Didžioji šios energijos dalis (89 pJ) buvo pagaminta 
šiluminėse katilinėse ir elektrinėse ir buvo sunaudota visa į me-
dienos pramonę patenkančios medienos žievė – 7,5 mln. m3, 
1,7 mln. m3 pjuvenų, 0,9 mln. m3 drožlių, gaunamų iš pra-
monės ir 2,7 mln. m3 iš miško, bei kitos medienos atliekos – 
0,3 mln. m3. iš miško gaunamos medienos atliekos pasiskirsto 
taip: kirtimo atliekos (viršūnės, šakos) – 1,5 mln. m3, smulkūs 
medžiai arba stiebai – 0,7 mln. m3, kelmai – 0,3 mln. m3, nuo-
pjovos – 0,2 mln. m3. Namų ūkiuose buvo sunaudota 48 pJ 
energijos, kuriai pagaminti buvo panaudota 4,8 mln. m3 malkų, 
0,4 mln. m3 miško drožlių ir 1 mln. m3 kitų, dažniausiai antrinės 
medienos, atliekų.

suomijos patirtis rodo, jog šalys, išvysčiusios ypač gilų me-
dienos perdirbimą energijos gamybai, gali skirti daugiau nei 
pusę (51,2 proc.) visos pagaminamos vietoje ir importuojamos 
medienos, daugiausia medienos atliekų, neturinčių paklausos 
kitose srityse. iš vietinių miškų tiesiogiai energijos gamybai su-
naudojama apvali mediena (malkos) sudaro 9,2 proc., skiedra iš 
miško – 4,7 proc., iš jų: kirtimo atliekos – 2,9 proc., smulkūs stie-
bai – 1,1 proc., kelmai ir šaknys – 0,5 proc., nuopjovos – 0,2 proc. 
paimamo iš šių miškų stiebų padarinės ir malkinės medienos 
kiekio. Malkos ir miško drožlės sudaro maždaug ketvirtadalį vi-
sos suomijos energetikoje sunaudojamos medienos. pagrindinė 
medienos dalis energijos gamybai patenka iš medienos pramonės 
koncentruota forma ir svarbiausia, kad tai – atliekos, neturinčios 
kitokio pritaikymo. Nepaisant to, jog medienos pramonėje susi-

daro dideli atliekų kiekiai, jie vis dėlto yra riboti, todėl suomijos 
energetikai toliau orientuojasi į medienos iš kirtaviečių bei jau-
nuolynų surinkimą ir panaudojimą energijos gamyboje. 2007 m. 
skiedros iš miško buvo sunaudota 3,1 mln. m3 (tai tolygu 5 proc. 
iškertamų suomijoje stiebų tūrio), o 2015 m. suomija planuoja jų 
kiekį padidinti 3-4 kartus iki 8-12 mln. m3.

suomijos medienos pramonėje, energetikoje panaudoja-
mos medienos, jos importo apimčių ir struktūros analizė rodo, 
jog vietiniai medienos ištekliai nėra riba medienos pramonei 
plėtoti. ši analizė taip pat parodė, jog energetikai didžia dali-
mi atitenka medienos atliekos, susidariusios po gilaus medie-
nos perdirbimo, kai jos nebetinka kitų produktų gamybai, nėra 
konkurencingos kitoms pramonės šakoms, netinka eksportui.

Gana ambicingus planus plėsti medienos panaudojimą 
energijai gaminti pateikė ir mūsų kaimynai latvijos energeti-
kai. planuojama 2020 m. iš atsinaujinančių išteklių gaunama 
energija patenkinti ne mažiau kaip 40 proc. visos energijos 
latvijoje poreikio. ¾ atsinaujinančių išteklių energijos turėtų 
būti pagaminta iš medienos ir jos atliekų. skirtingai nuo suo-
mijos, pagrindiniai energetinės medienos šaltiniai latvijoje 
yra malkos, lentpjūvystės atliekos ir miško kirtimo atliekos. 
problema ta, jog tiek dėl malkų, tiek dėl lentpjūvystės atliekų 
energetika visada konkuruos su medienos pramone ir ekspor-
tu. panaši situacija yra ir lietuvoje. Didžioji dalis planuojamos 
panaudoti energetikoje medienos gali būti panaudota medie-
nos pramonėje arba eksportuota. Be didesnės konkurencijos 
gali būti panaudota tik žievė, miško kirtimo atliekos. Miško 
kirtimo atliekų panaudojimas reikalauja didesnių sąnaudų, 
investicijų tokios medienos ruošos linijoms įrengti. seminare 
išgirstos mintys, įvairių šalių pateiktos informacijos analizė 
rodo, jog vienpusiškos pastangos panaudoti medieną energijai 
gaminti be kompleksinės šalies miškų ūkio, medienos pramo-
nės ir energetikos plėtros negali būti vaisingos, bent jau ne-
sant finansinės paramos iš šalies. esant tokiai situacijai sunku 
tikėtis stabilumo, tiekiant medieną energetiniam sektoriui. 
išveždama iš šalies apvalią medieną, kiekviena šalis gerokai 
paremia ne tik kitų šalių pramonę, bet ir energijos gamybą iš 
atsinaujinančių išteklių, žievės ir medienos pramonės atliekų 
pavidale, silpnina savo šalies energetinį potencialą. 

 Prof. anDRIus KuLIEŠIs 
DaRIus VIŽLEnsKas

Mielas skaitytojau, 
Šiemet 81uosius gyvavimo metus pradedantis miš ki nin kys tės žur na las ,,MūsŲ GIRIos“ 

ir toliau išliks patikimu Jūsų patarėju, informacijos apie valstybinių ir privačių miškų tvarkymą, atkūrimą, 
medienos ruošą ir prekybą, gamtosaugą, medžioklę bei miškininkų darbo patirtį skleidėju, 

jei pra tę si te pre nu me ra tą 2010 me tams.

Tai pa da ry ti ga li te vi suo se ,,Lie tu vos paš to“ sky riuo se ir paskambinę į re dak ci ją.

Žur na lo in dek sas – 5057, su nuo lai da – 5058. Pre nu me ra tos kai na mė ne siui (su pri sta ty mu ir PVM): 

dir ban tiems – 11,00 Lt (me tams – 132 Lt), stu den tams, pen si nin kams, ne įga lie siems – 7,50 Lt (me tams – 90 Lt). 
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Parodoje „Sprendimų ratas 2009“
lietuvos žemės ūkio universitete spalio 1-3 d. šurmuliavo žemės, 
miško ir komunalinio ūkio technikos, kaimo verslų, aplinkos 
tvarkymo ir medžioklės paroda „sprendimų ratas 2009“.  Tai jau 
29-oji paroda lžūu, surengta per 15 metų, pernai perėmusi il-
gametės žemės ir miškų ūkio parodos „lietuvos agropanorama“ 
tradicijas. šių metų parodoje buvo galima susipažinti su nauja 
žemės, miškų ūkio ir medienos perdirbimo technika; sodo, ko-
munalinio ūkio, vandens ir šilumos ūkio įranga; atsinaujinančios 
energijos naudojimu; kaimo verslais; kaimų atnaujinimu ir plėt-
ra; aplinkos tvarkymu; aplinkosaugos, sodininkystės, miškinin-
kystės darbais ir naujovėmis; konsultacinėmis paslaugomis es 
paramai gauti; kaimo turizmu, medžiokle; tematiniais leidiniais. 

kokia būtų mugė, jei išeitum neparagavęs kaimiškų gėrybių, 
neįsigijęs sodui ar sodybos apželdinimui dekoratyvinių sodme-
nų, rankdarbių, gydomųjų savybių turinčių eglės sakų ar miško 
vaistažolių? 

Technikos ir įrangos paviljonuose buvo galima aptarti darbui 
reikalingų mechanizmų įsigijimo sąlygas, pasikonsultuoti dėl jų 
naudojimo. palyginus su 2008 m., šiemet ekspozicijų plotas pa-
didėjo daugiau nei 20 proc., parodoje dalyvavo apie 150 įmonių 
ir maždaug tiek pat smulkiųjų kaimo verslininkų, amatininkų, 
tautodailininkų. Į verslumo demonstravimą šioje parodoje pir-
mąkart įtraukta ir studentija, kaimo amatais užsiimantis jauni-
mas. pavyzdžiui, kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
studentai, dėstytojai savo paviljone išradingai pristatinėjo gilių 
kavos pakuotes ir kitas miško gėrybes. 

kasmet parodose dalyvauja aplinkos ministerijos Miškų 
departamento privačių miškų skyriaus specialistai. šio sky-
riaus vedėjo Nerijaus kupstaičio pastebėjimu, šiemet žemės 
ir miškų savininkai aktyviai domėjosi es paramos gavimu, 
ypač aplinkosauginėmis išmokomis.

apie valstybinių miškų tvarkymą, apsaugą turiningas ekspo-
zicijas parengė alytaus, anykščių, panevėžio, Trakų bei Genera-
linė miškų urėdijos. Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo 
ir apsaugos skyriaus vedėjas p. kanapienis sakė, jog žemės ūkis ir 

žemės, miškų savininkai neapsieina be miškininkų pagalbos, ypač 
įveisiant miškus netinkančiose ūkininkauti žemėse, saugant priva-
čius miškus nuo gaisrų. Trakų miškų urėdijos miškininkai parengė 
ekspoziciją apie priešgaisrinę miškų apsaugą.

aktyvūs šiųmetėje parodoje buvo šalies medžiotojai, įsirengę 
kelis paviljonus. Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pa-
vaduotojas eugenijus Tijušas parodos lankytojams ir svečiams 
pristatė medžioklės trofėjų, ginklų, amunicijos ekspozicijas. Tu-
ristines medžiokles pristatė vilniečio antano Truskausko įmonė 
,,Felis“, ignalinietis miškininkas Valdas Danilevičius. parodos 
„sprendimų ratas 2009“ medaliu už racionalų laukinių gyvūnų 
išteklių naudojimą ir medžioklės kultūros puoselėjimą apdova-
nota šiaulių medžiotojų ir žvejų draugija (vadovas algirdas Bai-
kauskas) bei panevėžio miškų urėdija – už kompleksinio miško 
ūkio propagavimą. Technikos ekspozicijoje medalį pelnė uaB 
„Rovaltra“ už pristatytą universalų traktorių „Valtra s 352“. Buvo 
surengtos figūrinio vairavimo varžybos ValTRa traktoriais.

parodos lankytojams suorganizuota 12 teminių seminarų, 
apskritojo stalo diskusija „kokį norime matyti lietuvos kaimą“. 
Visiems nuotaiką kėlė lžūu kaimo kapela „ūkininkas“, an-
samblis „Jonis“ ir kiti meno kolektyvai. spalio 2 d. vyko klubo 
„lžūu alumni“ konferencija „lietuvos žemės ūkio universiteto 
absolventų grįžtamasis ryšys: galimos bendradarbiavimo kryp-
tys”, kurioje dalyvavo ir miškininkai.

MG inf.

Panevėžio miškų urėdija pristatė kompleksinį miškų ūkį
Panevėžiečiams – 
parodos medalis

Miškų departamento Privačių miškų skyriaus 
ekspozicijoje nestigo lankytojų

Alytaus miškų urėdijos ekspozicijoje
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parodos „sprendimų ratas 2009“ lankytojams buvo sureng-
ta 12 teminių seminarų. lžūu Miškų ir ekologijos fakulte-
tas spalio 2 d. parodos lankytojus ir tuo metu vykusio lMs 
prezidiumo bei valdybos posėdžio narius pakvietė į teminį 
seminarą ,,priešgaisrinės miškų apsaugos aktualijos“. Jame 
pranešimus skaitė Generalinės miškų urėdijos Miškų atkū-
rimo ir miško apsaugos skyriaus vyr. specialistas alvidas 
pečiulis, ekologijos katedros vedėjas doc. Vitas Marozas, 
Miškininkystės katedros doc. Jonas Račinskas. Buvo pateik-
ta Botanikos instituto informacija (dr. Vaidotas lygis) apie 
kuršių nerijos Np smiltynės miško atkūrimą po 2006 m. 
gegužę kilusio gaisro.   

MIŠKų TVARKyMAS Po GAISRų PIETų EuRoPojE
lžūu ekologijos katedros vedėjas doc. Vitas Marozas su-
pažindino su vykdomu CosT veiklos projektu, kurio pa-
grindinis tikslas – sukurti ir skleisti moksliniais tyrimais 
pagrįstas žinias, parengti rekomendacijas gaisraviečių at-
kūrimo ir tvarkymo klausimais miško sklypo ir kraštovaiz-
džio lygmenyje. 

Renkamos mokslinės žinios apie gaisraviečių atkūrimą 
ir tvarkymą: įvairių miško tipų degamumo bei miško gaisrų 
žalos įvertinimas ir modeliavimas; konkrečių rūšių, miško 
tipų atsparumo gaisrams įvertinimas ir modeliavimas; gais-
rų poveikis ir gaisraviečių atkūrimas; globalaus atšilimo įta-
kos gaisrų kilimui, poveikiui miškams ir gaisraviečių atkū-
rimui įvertinimas. Bus vykdomas techninių rekomendacijų 
projektavimas: gaisrų žalos ekonominis įvertinimas; gaisra-
viečių atkūrimo būdų analizė; adekvačių miškų formavimas 
po gaisrų; įvairių gaisraviečių atkūrimo ir tvarkymo būdų 
analizė ir įvertinimas; žinių sklaida.

šios veiklos valdymo komitete dalyvauja 19-os europos 
šalių atstovai (Bulgarijos, Graikijos, ispanijos, italijos, izrae-
lio, Jungtinės karalystės, kipro, lenkijos, latvijos, lietuvos, 
Makedonijos, prancūzijos, portugalijos, Rumunijos, slova-
kijos, slovėnijos, šveicarijos, Turkijos, Vokietijos). 

Veiklos partneriai lietuvoje yra lietuvos žemės ūkio uni-
versitetas (doc. V. Marozas) ir Ma Botanikos institutas (dr. 
V. lygis).

Veiklos struktūrą sudaro 5 darbo grupės: gaisrų žala ir 
miško atsparumas jiems; gaisrų poveikis ir miško atkūrimas 
bei visuotinio atšilimo poveikis; žalos ekonominis įvertini-
mas ir šiuolaikinis gaisraviečių tvarkymas; miško kaita ir 
gaisraviečių sutvarkymo technologijos; žinių perdavimas ir 
stebėsena.

planuojami rezultatai: 
a) išplėsti žinias apie gaisraviečių atkūrimą ir tvarkymą, 

ir tai įgalins miškų naudotojus pasirinkti tinkamus būdus 
miško sklypo bei kraštovaizdžio lygiu (mokslinių ir tech-
ninių žinių rinkimas ir sklaida bus vykdoma europos lyg-
meniu);

Priešgaisrinė miškų apsauga 
aktuali visiems

b) prisidėti prie geresnio miško gaisrų žalos ekonominio 
įvertinimo, taip pat atskirų gaisraviečių atkūrimo būdų efek-
tyvumo įvertinimo bei prie mažiau degių europos miškų 
formavimo, gaisrų poveikio europos miškams, ypač pietų 
europoje mažinimo.

pagrindinis šios veiklos tikslas – išplėsti žinias apie van-
dens ir miško tarpusavio sąveiką europoje, išplėtoti mokslo 
tyrimais pagrįstas rekomendacijas miškų tvarkymui tobu-
linti, daugiausiai susijusiam su vandens išteklių saugojimu 
ir gausinimu.

KIEK įTAKoS GALIME DARyTI MIŠKo GAISRų KILIMo 
PRIEŽASTIMS?
Mintimis apie šią aktualiją europos mastu pasidalijo lžūu 
Miškininkystės katedros doc. Jonas Račinskas, pažymėda-
mas, kad pastaraisiais metais europos šalyse miško gaisrai 
kasmet pažeidžia po 0,5-0,6 mln. ha miškų. Gaisrams kilti 
didelės įtakos turi klimato šiltėjimas, sausros, urbanizacijos 
plėtra, miškų privatizavimas. Dėl šių ir kitų priežasčių XX 
a. antroje pusėje lietuvoje 2,6 karto pagausėjo miško gais-
rų, bet 7,5 karto sumažėjo išdegusio miško plotas. pranešė-
jo duomenimis, ženklus miško gaisrų ir jų padarytos žalos 
sumažėjimas pastebimas 1976-1990 m.; operatyviai gesi-
nant tuo laikotarpiu vidutinis gaisravietės plotas sumažėjo 
iki 30-ies arų. Bet nuo 1992 m iki 0,5 ha padidėjo vidutinis 
gaisravietės plotas. 

pasak pranešėjo, Baltijos šalyse būtina toliau tobulin-
ti miškų monitoringo sistemą. skatintinas kompiuterinis 
miško gaisrų prognozavimas. Dėl nedidelio šalies teritori-
jos ploto netikslinga naudotis palydoviniu stebėjimu. Miš-
kų gaisringumui didėti kasmet vis ženklesnės įtakos turi 
klimato šiltėjimas, sukeliantis sausras, miško dirvožemių 
sausėjimą, žeminantis gruntinio vandens lygį, ypač antro-
je vasaros pusėje. Tai gali sudaryti palankias sąlygas kilti 
miško gaisrams durpynuose, pelkiniuose dirvožemiuose ir 
sausose augavietėse. Dėl klimato šiltėjimo sumažėjo kritu-

Va
C

Lo
V

o
 t

RE
Pė

n
a

Ič
Io

 n
uo

tr
au

ko
s



m
išk

ini
nk

ys
tė

18 MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 10

lių rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, vasara prasitęsia į rugsė-
jį, todėl miškai gausiai lankomi, didėja žmonių sukeliamų 
miško gaisrų dėl neatsargaus elgesio pavojus. Be to, šiltė-
jant klimatui, į rudenį prasitęsia augalų vegetacija, inten-
syviau medžiams augant, miškuose gausėja degių paklotės 
nuokritų. ateityje prie miškuose gaisrams kilti palankių 
mėnesių gali tekti priskirti ir rugsėjį. 

priešgaisriniu požiūriu paguodžianti miškotvarkininkų 
prognozė – netolimoje ateityje lietuvoje dėl medžių rūšių 
kaitos turėtų sumažėti pušynų ir eglynų plotai, o juos pa-
keis mažiau degūs lapuočių medynai.      

VALSTyBInė MIŠKų PRIEŠGAISRInė APSAuGA 
LIETuVojE 

Generalinės miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir miško ap-
saugos skyriaus vyr. specialistas alvidas pečiulis pranešime 
pristatė Miškų įstatymo ir kitus teisinius pagrindus, kuriais 
remiantis organizuota ir vykdoma šalies miškų valstybinė 
priešgaisrinė apsauga. 2002 m. aplinkos ministro įsakymu 

buvo patvirtinta Valstybinė miškų priešgaisrinės apsaugos 
programa, 2003 m. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktoriaus įsakymu patvirtinti Gaisrų ge-
sinimo organizavimo nuostatai, sudarytas šalies miškų pa-
siskirstymo pagal gaisrų riziką žemėlapis. lietuvos hidro-
meteorologijos tarnyba 2007 m. atliko kompleksinio miškų 
gaisringumo rodiklių skaičiavimo metodikos patikslinimą.

2006 m. lapkričio 21 d. pasirašyta priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departamento (paGD) ir Generalinės 
miškų urėdijos bendradarbiavimo sutartis. Dabar rengia-
mas šios sutarties pakeitimo projektas. 2006 m. lapkričio 
29 d. pasirašyta lietuvos kariuomenės ir Generalinės miš-
kų urėdijos bendradarbiavimo sutartis. Tai leido organi-
zuoti bend ras prevencines priemones, pratybas gesinant 
išplitusius miško gaisrus. pavyzdžiui, 2007 m. birželį kartu 
su paGD organizuotas operatyvus priešgaisrinis reidas, 
kurio metu iš oro buvo stebimos miškingos teritorijos, 
žmonių elgesys su ugnimi atviruose plotuose. Trakų miškų 
urėdijoje kartu su paGD, lietuvos kariuomenės pajėgomis 
2007 m. organizuotos mokomosios taktinės pratybos. 2008 
m. pavasarį kaišiadorių, kauno, Tauragės urėdijų miškuo-
se organizuotos mokomosios pratybos, įsitikinta, kaip tar-
nybos sugeba organizuoti miško gaisrų gesinimą, valdyti 
ir vadovauti pajėgoms, bendradarbiauti bei organizuoti 
tarpusavyje ryšį.

lietuva – viena iš nedaugelio europos šalių, kur pagrin-
dinis valstybinių ir privačių miškų priešgaisrinės apsau-
gos krūvis ir išlaidos gula ant valstybinių įmonių – miškų 
urėdijų. pranešėjas informavo apie miškų urėdijų išlaidas 
2002-2009 m. miškų priešgaisrinei apsaugai. Ypač jos ženk-
liai padidėjo nuo 2006 m., nes buvo miško gaisrams kilti 
palankios gamtinės sąlygos bei modernizuota priešgaisrinė 
apsaugos sistema. pavyzdžiui, 2006 m. priešgaisrinei miškų 
apsaugai išleista 4928 tūkst. lt, 2007 m. – 4947 tūkst. lt, 
2008 m.– 5376 tūkst. lt, šiemet numatyta – 4110 tūkst. lt.

šalies miškų urėdijos prižiūrimuose valstybiniuose 
miškuose 2004-2006 m. kasmet atnaujino ir įrengė per 11 
tūkst. km naujų priešgaisrinių mineralizuotų juostų, 2007-
2008 m. – per 12 tūkst. km, šiemet planuota 11872 km. 

Miškų priešgaisrinei apsaugai, prevencijai ir stichinių 
nelaimių, gaisrų pažeistų miškų atkūrimui 2005-2007 m. 
pasinaudota 8,3 mln. lt es parama. pavyzdžiui, už 7,1 mln. 
lt įsigyta naujų priešgaisrinių automobilių, 2005 m. atkurta 
54 ha gaisrų pažeistų medynų, 2007 m. – 410 ha stichinių 
nelaimių pažeistų medynų, pastatyti 3 miško gaisrų sekimo 
bokštai, įsigyta radijo ryšio priemonių.       

e. pečiulis taip pat pristatė es paramos galimybes 2007-
2013 m. miškų priešgaisrinei apsaugai gerinti bei diegiant 
antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemas. 
es paramos lėšomis galėtų būti finansuojamos:
➢ miško priešgaisrinių veiksmų plano ar operatyvinio miš-
ko gaisrų gesinimo plano parengimo išlaidos;
➢ miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės 
(gaisrų stebėjimo bokštų statyba, įrengimas, rekonstravimas, 
miško gaisrų stebėjimo sistemų, duomenų ir telekomunika-
cinių ryšių sistemų įsigijimas ir įrengimas);
➢ informacinių ženklų ir stendų įrengimo, visuomenės 
švietimui skirtų leidinių ir vaizdo medžiagos priešgaisrine 

Miškų urėdijų planuojamos 2007-2013 m. ES paramos priešgaisrinei 
miškų apsaugai etapai

Trakų miškų urėdijos miškininkai parodoje pristatė priešgaisrinę miškų 
apsaugą
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rų krypties vėjai išgarina dirvožemio drėgmę, išjudina dar 
neįsitvirtinusias medelių šaknis; kenkėjų (pvz. šeriuotojo 
straubliuko – Strophosoma capitatum) ir elninių žvėrių pa-
kenkimai; grybinės ligos. 

Dr. V. lygio pranešime iš grybinių ligų buvo paminėtas 
pūstasis gniaužtenis (Rhizina undulata), kuris suaktyvėja 
dėl gaisrų (aukštų temperatūrų) veikimo ir vėliau sukelia 
sodinukų ir brandžių medžių šaknų puvinį, džiūtį. Taip pat 
jaunus medelius pažeidžia ir šakninė pintis (Heterobasidion 
annosum s.s.). laimei, spyglių ir ūglių ligos rimtesnės žalos 
čia nedaro. Bet daug kur įveistus želdinius stelbia aukštos 
varpinės žolės (ypač lendrūnai) bei gaisravietėje intensy-
viai ir agresyviai plintanti baltažiedė robinija. Z. Gudžins-
ko atliktais tyrimais (2007 m.), turėdami labai plačią šaknų 
sistemą, atželdami iš kelmelių ir šaknų, robinijų sąžalynai 
greitai kolonizuoja naujas teritorijas. Jų sąžalynai degim-
vietėje nuo 2006 m. iki 2009 m. padidėjo keleriopai, nesun-
kiai nukonkuruodami kitas medžių rūšis. 

Dr. V. lygio teigimu, įrodytas eksperimentais paprasto-
sios pušies sodinukų dirbtinės mikorizacijos efektas smil-
tynės gaisravietėje. Reikėtų ištirti, kokios grybų rūšys re-
komenduotinos dirbiniam apkrėtimui. Neabejojama miko-
rize su kazlėko (Suillus luteus) grybiena. Taip pat žinomas 
kaip gerai toleruojantis drėgmės deficitą dirvožemyje Ce-
nococcum geophilum grybas. abiejų šių rūšių grybai gausiai 
sutinkami smiltynės miškuose. Be to, jie natūraliai koloni-
zuoja spygliuočių sodinukus miške ir daigynuose. pagerinti 
želdinių prigijimui siūloma sodmenims taikyti intensyvią 
mikorizaciją (uždara šaknų sistema) ir ekstensyvią miko-
rizaciją (atvira šaknų sistema), medelyne naudojant grybų 
sporų suspensiją. 

kadangi kuršių nerijos Np draudžiama naudoti herbici-
dus ir kitas chemines medžiagas, kovoti su nepageidaujama 
augalija siūloma biologinėmis kovos priemonėmis (pvz., 
apkrėtimą parazitiniais grybais), ištirti jų efektyvumą.

  MG inf. 
 

Po gaisro Smiltynėje plinta baltažiedžių robinijų sąžalynai

tematika rengimo ir sklaidos išlaidos;
➢ priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimo mechaniz-
mai;
➢ vandens paėmimo vietų, dirbtinių vandens saugyklų 
įrengimas;
➢ antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų 
diegimas.

Generalinė miškų urėdija pernai organizavo Vienin-
gos automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos lietuvoje 
modelio sukūrimo studijos parengimą. sudaryta komisija 
pripažino, kad šiuo metu lietuvoje tikslinga taikyti antže-
mines automatines miško gaisrų stebėjimo sistemas, kurių 
pagrindą sudaro CCD video kameros, jautrios matomam 
šviesos spektrui dieną ir jautrios iR šviesai naktį. šios siste-
mos užtik rintų tikslų pirminio miško gaisro židinio vietos 
nustatymą ir operatyvų gesinimo organizavimo parinkimą. 

paraiškas dėl es finansinės paramos antžeminėms 
automatinėms miško gaisrų stebėjimo sistemoms įsigyti 
ir įdiegti dviem etapais pateiks 25 miškų urėdijos, kurių 
veiklos teritorijose esantys miškai priskirti i-am ir ii-am 
gaisrų rizikos laipsniui. Nacionalinei mokėjimų agentūrai 
paraiškas 2008-2009 m. pateikė 16 miškų urėdijų bei kur-
šių nerijos nacionalinio parko direkcija. pastaruoju metu 
NMa jau pritarė 12 miškų urėdijų ir kuršių nerijos Np 
projektams. iš viso numatoma antžemines automatines 
miško gaisrų stebėjimo sistemas sumontuoti 82-uose mo-
bilių operatorių bei miškų urėdijų miško gaisrų stebėjimo 
bokštuose.

SMILTynėS 2006 M. GAISRAVIETėS APŽELDInIMo 
PRoBLEMoS

po kuršių nerijos Np smiltynės girininkijoje 2006 m. 
gegužės pradžioje išplitusio gaisro susidariusi degimvietė 
lig šiol nėra pilnai apželdyta. Botanikos ir Miškų institu-
tams parengus jos atkūrimo projektą ir pradėjus jį įgyven-
dinti, susidurta, kaip ir sakyta nerijos senbuvių miškinin-
kų, su daugybe problemų. 2007 m. čia surengtas tarptau-
tinis ekspertų pasitarimas. 2008 m. konstatuotas prastas 
veistų sodinukų prigijimas ir išsilaikymas, kurį lėmė daug 
priežasčių: neturtingas ir sausas smėlio dirvožemis; pava-
sarinės sausros po miškasodžio; vyraujantys stiprūs Vaka-

Smiltynės degimvietėje dėl įvairių priežasčių sunku įsitvirtinti naujiems 
želdiniams
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Pažeistų uosynų atsikūrimo/atkūrimo būklė 
ir taikytinos priemonės

uosynų džiūvimas, mūsų šalyje prasi-
dėjęs 1996 m., įgavo masinį pobūdį ir, 
2002 m. duomenimis, buvo pažeista dau-
giau kaip 30 tūkst. ha, arba 60 proc. visų 
uosynų (Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002). 
iš jų stipriai pažeistų ir žuvusių uosynų 
buvo apie 4 600 ha. pažeisti uosynai kirs-
ti atrankiniais arba plynais sanitariniais 
kirtimais. uosynų džiūvimo priežas-
čių tyrimai parodė, kad džiūvimą lemia 
komp leksas įvairių veiksnių, tačiau svar-
biausi yra paprastasis kelmutis (Armilla-
ria mellea). Džiūvimas mažai priklauso 
nuo medynų amžiaus, uosių kiekio me-
dyno sudėtyje ir miško geografinės padė-
ties (Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002). Nu-
statyta, kad plynai iškirstų uosynų vietoje 
atkurti uosynus netikslinga: veistini kitų 
medžių rūšių želdiniai, atitinkantys au-
gavietės sąlygas, arba plotai paliktini sa-
vaiminiam miško atžėlimui. parengtose 
rekomendacijose (Juodvalkis, 2003), nors 
ir abejojama, ar greitu laiku atžels sveiki 
uosiai, tačiau kategoriškai nedraudžiama 
palikti želiančius uosiukus ir net siūloma 
palikti kai kuriais atvejais sveikus sėkli-
nius uosius plynose kirtavietėse.

Vėlesniais metais uosynų džiūvimas 
lietuvoje mažėjo ir 2006 m. pažeistų uo-

Mišrus medynų atkūrimas plynose 
kirtavietėse
Mišriu būdu medynai konkrečiose gi-
rininkijose atkuriami nuo 6 proc. iki 
77 proc. plynai nukirstų pažeistų uosynų 
kirtaviečių. želdintos tikslinės medžių 
rūšys vertintuose sklypuose sudaro 23-86 
proc., savaime sužėlusios – 14-77 proc. 
visų tikslinių medžių rūšių gyvybingų 
medelių. želdinta daugiausia eglė. Jos žel-
diniai sudaro nuo 23 proc. iki 91 proc. visų 
apskaitytų tikslinių medžių rūšių želdinių 
ir žėlinių. Ąžuolo želdiniai sudaro tik 6-14 
proc. mišriu būdu atkurtų želdinių ir žė-
linių. Reti atvejai, kai po kelis procentus 
želdintas juodalksnis, liepa ir klevas. žėli-
niuose vyrauja beržas. Jis atskiruose skly-
puose sudaro nuo 3 proc. iki 64 proc. visų 
tikslinių medžių rūšių gyvybingų želdinių 
ir žėlinių. uosio žėliniai ne visose urėdi-
jose apskaityti dėl abejotinos jų sanitari-
nės būklės. Tačiau visose nukirstų plynai 
pažeistų uosynų kirtavietėse jų yra gana 
gausiai. Dažniausiai uosiukai sudaro apie 
15-30 proc. visų tikslinių medžių rūšių 
želdinių ir žėlinių.

apskritai mišriu būdu atkurtose ply-
nose pažeistų uosynų kirtavietėse daž-
niausiai vyrauja beržas (apie 39 proc. 
vertintų sklypų). eglė vyrauja apie 30 
proc. visų vertintų sklypų, ąžuolas – 26 
proc. ir juodalksnis – 5 proc. Bendras 
tikslinių medžių rūšių želdinių ir žėlinių 
tankis dažniausiai atitinka normatyvinį 
tankį gerai.

 
Žėlimas plynose kirtavietėse
žėlimui palikta atskirose urėdijose nuo 8 
proc. iki 55 proc. plynai nukirstų pažeistų 
ir žūstančių ar žuvusių uosynų kirtavie-
čių, dažniausiai ud ir uf, bet yra ir kitose 
uosynų augavietėse. apskaitytų žėlinių 
tankis plynose kirtavietėse – nuo 600 iki 
5200 vnt./ha. Vyrauja dažniausiai beržas 
(40 proc.), po to seka eglė (23 proc.), juo-
dalksnis (13 proc.), ąžuolas (10 proc.), 
uosis ir klevas (po 7 proc. vertintų skly-
pų). antroje vietoje žėlinių sudėtyje yra 
uosis, juodalksnis, beržas (po 22 proc.), 
ąžuolas (19 proc.), eglė (11 proc.) ir kitos 
tikslinės medžių rūšys (4 proc.) visų ver-

synų buvo likę tik apie 9 tūkst. vnt./ha 
(Miško sanitarinės apsaugos tarnybos 
duomenys, 2007).

pastarųjų metų tyrimais, atliktais len-
kijoje (kovalski, Holdenrieder, 2008), šve-
dijoje (Bakys, Vasiliauskas. 2009), čekijoje 
(Jankovski, Holdenrieder 2009), ir kitose 
šalyse nustatyta, kad uosynų džiūvimui 
esminę įtaką daro patogeninis grybas Cha-
lara fraxinea, plintantis nelytinio ir lytinio 
dauginimosi būdais. aptikta nemažai kitų 
uosiams kenkiančių grybų. Galutinai uo-
sius, ypač vyresnio amžiaus, dažniausiai 
pribaigia paprastasis kelmutis.

kėdainių, ukmergės, Radviliškio, Jo-
niškio ir pakruojo miškų urėdijose 2006-
2007 m. atliktais tyrimais nustatyta iškirs-
tų pažeistų uosynų atkūrimo/atsikūrimo 
būklė, numatant priemones jai pagerinti. 
analizei panaudoti 135 sklypų uosynų 
vertinimo duomenys.

PAŽEISTų uoSynų ATSIKūRIMo/
ATKūRIMo BūKLė 
Želdinimas plynose kirtavietėse
plynai nukirstų stipriai pažeistų ir žūstan-
čių ar žuvusių uosynų kirtavietės (ypač 
Nf ir lf augavietėse) dažniausiai apželdi-
namos tikslinėmis medžių rūšimis (kon-
krečiose miškų urėdijose nuo 8 proc. iki 
65 proc. vertintų sklypų). Daugiausia žel-
dinama eglė, tačiau gryni eglės želdiniai 
sudaro tik 2 proc. vertintų sklypų. Miš-
riuose želdiniuose eglė sudaro 41-94 proc. 
bendro sodinukų skaičiaus, o 94 proc. 
vertintų sklypų vyrauja eglė. pagal želdi-
nimo apimtis antroje vietoje (po eglės) 
želdintas ąžuolas (vyrauja tik 3 proc. ver-
tintų želdinių sklypų). kitų medžių rūšių 
želdiniuose ąžuolas sudaro 3-31 proc. 
bendro sodinukų skaičiaus. Beržas vyrau-
ja 3-5 proc. vertintų sklypų, o mišriuose 
kitų medžių rūšių želdiniuose jis sudaro 
11-20 proc. kitos tikslinės medžių rū-
šys (juodalksnis, liepa, klevas) sudaro tik 
nežymią dalį (1-2 proc.) eglės, ąžuolo ir 
beržo želdiniuose. Net 28 proc. želdintų 
sklypų trūksta normatyvinio patenkina-
mai pradinio tikslinių medžių rūšių želdi-
nių tankio. apie 5-6 proc. želdintų sklypų 
vertinimo metu vyravo beržo žėliniai.

Išdžiūvę uosiai ukmergės miškuose
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tintų sklypų (lentelė). uosio žėlinių viso-
se plyno kirtimo kirtavietėse yra ženk-
liai daugiau, bet jie dažniausiai nebuvo 
apskaitomi kaip tiksliniai dėl abejotinos 
jų sanitarinės būklės. per mažas tikslinių 
medžių rūšių žėlinių tankis nustatytas 
22 proc. vertintų sklypų.

Žėlimas išretintuose arba savaime 
išretėjusiuose pažeistuose uosynuose
atrankiniais sanitariniais kirtimais iš-
retintų arba savaime išretėjusių stipriai 
pažeistų ir žūstančių ar žuvusių uosy-
nų sklypams miško želdinimo ir žėlimo 
projektai dažniausiai nebuvo sudaromi, 
todėl ir žėlinių apskaita miškų urėdijo-
se nevykdyta. Gausiausiai atžėlė uosis. 
Vidutinis uosio žėlinių tankis vertin-
tuose sklypuose – 1 900 vnt./ha (sudaro 
60 proc. visų tikslinių medžių rūšių žė-
linių kiekio). Tačiau dalis jų gali būti pa-
žeisti grybo Chalara fraxinea.

po uosio pagal žėlinių gausą seka 
klevas (21 proc.), ąžuolas (12 proc.). 
apskritai kietųjų lapuočių žėliniai su-
daro net 93 proc. visų tikslinių medžių 
rūšių žėlinių kiekio, arba vidutiniškai 
2930 vnt./ha. Mūsų vertintuose išretin-
tuose arba išretėjusiuose uosynų skly-
puose vidutinis žėlinių (pomiškio) tankis 
yra 5 284 medeliai 1 ha. Tačiau tikslinių 
medžių rūšių savaiminukų apskaityta vi-
dutiniškai tik 3 140 vnt./ha. iš jų mažesni 
kaip 0,5 m sudaro 15 proc., o aukštesni 
kaip 0,5 m – 85 proc. žėliniai įvertinti: 
gerai – 52 proc., patenkinamai – 22 proc., 
blogai – 22 proc., neatžėlė – 4 proc.

SIūLyMAI PAŽEISTų uoSynų 
ATKūRIMuI/ATSIKūRIMuI GERInTI
Uosynų džiūvimo ir jų atkūrimo 
nuostatos 

1. uosynų džiūvimo priežastys lietu-
voje dar nėra galutinai nustatytos. Todėl 
vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ar 
verta atkurti ir formuoti grynus uosynus 
iškirstų arba išretėjusių pažeistų uosynų 

apsaugą, ugdymo kirtimais galima su-
formuoti mišrius tikslinių medžių rūšių 
medynus, susidedančius iš ąžuolų, klevų, 
eglių, uosių, beržų ir kt.

2. stipriai pažeistų ir džiūstančių ar 
nudžiūvusių uosio jaunuolynų, pusam-
žių ir bręstančių medynų, išretintų at-
rankiniais sanitariniais kirtimais arba 
savaime išretėjusių, tolimesnis formavi-
mas sietinas su grupiniais ugdymo arba 
sanitariniais kirtimais.

3. Jeigu tokių uosynų sudėtyje yra 
brandaus amžiaus drebulių, beržų, eglių 
ar juodalksnių, gali būti tikslinga viršuti-
nio medyno ardo medžius nukirsti plynai 
arba per du atvejus. plynai tikslinga kirsti 
ir, kai iškirtus pažeistus ir žūstančius uo-
sius, medyno skalsumas lieka mažesnis 
kaip 0,5.

4. Brandūs stipriai pažeisti ir žūstantys 
ar žuvę uosynai, kai pomiškyje yra pakan-
kamas tikslinių rūšių gyvybingų medžių 
kiekis, kertami atrankiniais arba plynais 
sanitariniais kirtimais, atsižvelgiant į kuo 
geresnį pomiškio išsaugojimą.

5. sklypų dalyse, kuriose tikslinių me-
džių rūšių pomiškio nėra arba yra nepa-
kankamai, tikslinga želdinti arba taikyti 
žėlimą skatinančias priemones.

autorius dėkingas Miško sanitarinės 
apsaugos tarnybos specialistams už kon-
sultacijas patogeninių grybų plitimo lie-
tuvos uosynuose klausimais.

Prof. habil. dr. EDVaRDas RIEPŠas

Medžių rūšių 
pavadinimas

Žėlinių vidutinis aukštis, m Iš viso pagal 
medžių rūšis<0,5 0,51,0 1,01,5 >1,5 <1,0 1,01,5 >1,5

uosis     15 549 290 62 1 901
Ąžuolas 300 67 12     379
Eglė 35 25 7     67
Klevas     626 16 8 650
Juodalksnis  3      3
Beržas 137 2 2     141
Drebulė     1 238 547 126 1 911
Guobiniai ir kt.     217 15  232
Iš viso pagal aukščio gr. 472 97 21  3 630 868 196 5 284

Vidutinis* žėlinių tankis (vnt./ha) išretėjusiuose stipriai pažeistuose ir džiūstančiuose 
ar nudžiūvusiuose uosynuose

* 24 vertintų sklypų vidurkiai

vietoje, dar nėra pakankamo pagrindo 
(Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002; Riepšas, 
Juodvalkis, Vasiliauskas, 2008). 

2. atsižvelgiant į kitose šalyse sukauptą 
informaciją apie uosynų džiūtį sukėlusius 
veiksnius, o taip pat apie pastarųjų metų 
uosio žėlinių būklę, nustatytą vizualiu 
vertinimu, siūlome tik ribotai pasikliauti 
uosio žėliniais, plėtoti atsparių uosių se-
lekciją, džiūstančių uosynų kirtavietėse 
siekti kitų tikslinių medžių rūšių žėlimo 
arba jas želdinti.

Plyno kirtimo kirtavietėse 
1. plynai nukirstų stipriai pažeistų ir 

žūstančių ar žuvusių uosynų kirtavietėse 
apskaityti ir išsaugoti visų tikslinių medžių 
rūšių (tarp jų ir uosio) gyvybingą pomiškį 
ir vėliau sužėlusius savaiminukus.

2. atsižvelgiant į tikslinių medžių rū-
šių žėlinių tankį ir išsidėstymą, želdinti 
tikslines medžių rūšis pagal „Miško atkū-
rimo ir įveisimo nuostatuose“ numatytą 
tvarką. 

3. žėlimui palikti tik tas plyno kirti-
mo kirtavietes, kuriose yra arba laukiama 
tikslinių medžių rūšių atžėlimo, tarp jų – 
ir sėklinio beržo bei drebulės, kai šių rūšių 
motininiai medynai yra ld ir lf augavie-
tėse ne žemesnės kaip i selekcinės grupės, 
o kitose N ir l hidrotopų augavietėse – ne 
žemesnės kaip ii selekcinės grupės.

4. paliktose žėlimui, bet neatžėlusiose 
arba nepatenkinamai atžėlusiose kirtavie-
tėse miškas atkuriamas parengiant naują 
miško želdinimo ir žėlimo projektą (pagal 
reikalą numatant želdinti, skatinti žėlimą 
arba pertvarkyti menkavertį jaunuolyną 
rekonstruojant).

5.užtikrinti želdinių ir žėlinių priežiū-
rą ir apsaugą.

Patirčiai tobulinti
1. išretintuose arba išretėjusiuose 

pažeistuose uosynuose dažniausiai pa-
kankamai atželia tikslinės medžių rūšys, 
todėl laiku atlikus šių žėlinių priežiūrą ir 

Vešlūs uosių žėliniai Šiaulių miškų urėdijos 
Lukšių girininkijoje (2009 m.)
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Ramaus, taikaus ir geraširdžio žmogaus 
įvaizdis tegul neapgauna jo nepažįstan-
čiojo. o gal tegul ir apgauna, kai nežinai, 
ko tikėtis. Nes stepas Bairašauskas, šilu-
tės miškų urėdas – nenuilstantis kovo-
tojas už miško ir visuomenės interesus. 
kovoja jis tyliai, principingai, ne mitin-
guodamas, o teisėtai ir teisiškai dirbda-
mas tai, kas ir priklauso miškų puoselė-
tojui. Jo dėka išsaugoti švarūs kintai (čia 
jis anksčiau girininkavo 18 metų), nes tik 
jis atsisakė išduoti sąlygas naftos gavybos 
detaliajam planui rengti. 

kartu su lietuvos žaliųjų judėjimo 
pirmininku Rimantu Braziuliu, aplinkos 
ministerijos, klaipėdos RaaD darbuoto-
jais pavyko sustabdyti žemėtvarkininkų 
užmojus išdalinti vos ne visą kuršių ma-
rių pakrantę nuo kintų iki Ventės rago. 

Didelėm miškų urėdo, girininkijų 
darbuotojų ir policijos pastangomis bei 
nuolatiniu darbu pasiekta, kad jau beveik 
nebeliko šilutės urėdijos miškuose nami-
nės fabrikėlių, kėlusių pavojų miškams ir 
žmonėms. 

Tai – tik papildomi miškų urėdo rū-
pesčiai, kurių doroje valstybėje net būti 
neturėtų. Bet mūsų kasdienybė kitokia, 
todėl daug laiko yra atėmę „nespecifi-
niai“ reikalai, apie kuriuos jau anksčiau 
daug rašyta spaudoje, kalbėta per radiją 
ir televiziją. Jubiliejaus – 70-mečio pro-
ga – su stepu Bairašausku kalbamės apie 
miškų urėdijai būdingesnę veiklą bei 
šiek tiek – apie asmeniškesnius dalykus. 
Tuo labiau, kad šie metai stepui Baira-
šauskui dvigubai jubiliejiniai: prieš 50 
metų (1959 m.) jis pradėjo miškininko 
karjerą šakių miškų ūkio lekėčių giri-
ninko padėjėju.

  

Daug metų vadovaujate Šilutės miškų 
urėdijai. Kokia buvo pradžia, kokius pa-
keitimus darėte, pradėjęs vadovauti? 
šilutės miškų urėdijai vadovauju nuo 
1992 m. per tą laiką įvyko gana daug 
permainų urėdijos veikloje. pirmiausia 
tai pasikeitė medienos gamybos tech-
nologija. šilutės miškų urėdija viena iš 
pirmųjų šalyje (nuo 1992 m.) pradėjo 
mažinti miško kirtimą ir ištraukimą 
stiebais, palaipsniui pereinant prie 
sortimentinės gamybos kirtavietėje. 
antra, iki to meto visą medieną kirto 
ir kitus darbus atlikdavo tik urėdijos 
darbininkai; vėliau palaipsniui ma-
žinome darbininkų skaičių. pradėjo 
steigtis rangos įmonės miškų ūkio dar-
bams atlikti. Dabar beveik visi darbai 
atliekami rangos būdu. Trečia, urėdija 
turėjo medienos apdirbimo padalinį 
(lentpjūvę). Nuo 2003 m. šios veiklos 
atsisakėme.

Kuriai sričiai dabar skiriate daugiausiai 
dėmesio ir kuri jums arčiausiai širdies?
Daugiašakėje miškų urėdijos veikloje 
visos sritys svarbios ir būtinos. Negali-
me vien mišką kirsti ir medieną ruošti. 
pirmiausia galvojame, kaip kokybišką 
mišką išauginti, jį prižiūrėti, saugoti nuo 
visų negandų, kad išliktų ateinančioms 
kartoms. Tai, manau, visų miškininkų 
veiklos prioritetai. Miškas – tai ne vien 

mediena; labai svarbios ir kitos funkci-
jos, kurios reikalingos visiems. 

Kuo savo darbe galite labiausiai pasi-
kliauti? Koks girininkų vaidmuo? 
urėdijoje kiekvienas darbuotojas turi 
savo darbo barą ir pareigas. Bet kūry-
bingiausias ir atsakingiausias girininko 
darbas. Jų šilutės miškų urėdijoje yra 
dvylika. Nuo girininkų darbo kokybės, 
atsakingo požiūrio, nuo jų asmeninių 
savybių ir pareigingumo priklauso darbo 
sėkmė. pasitikiu visais urėdijos girinin-
kais. kuriais negalima būtų pasitikėti, tie 
nedirba...

Miškingumo didinimo programą pra-
dėjote vykdyti, dar jos nė nepriėmus. 
Kaip tai vyko? Ar visi urėdijos pastan-
gomis ir lėšomis apželdinti plotai jau 
yra Šilutės miškų urėdijos balanse? 
Kaip sprendžiasi reikalai su meliorato-
riais ir žemėtvarkininkais? Kiek šiemet 
įveisėte naujo miško? 
Miškingumo didinimo programą pradėjo-
me vykdyti 1988 m., kai suirus kolūkiams, 
tarybiniams ūkiams daug žemės liko ne-
naudojamos. Nederlingiausias žemes savo 
lėšomis ir apželdėme. pirmais metais įvei-
sėme 40,2 ha naujų miškų žemės ūkiui ne-
tinkančiuose plotuose. per trejus metus iki 
1990-ųjų (imtinai) įveisėme 101 ha naujo 
miško. Nuo 1991 iki 1997 m. miško ne-

Atlaikant audras

Šilutės miškų urėdas Stepas Bairašauskas
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veisėme, nes žemėtvarka neskyrė žemių, 
motyvuodama, kad nebaigta žemės refor-
ma. Nuo 1998 m. jau vėl gaudavome plotų 
apsodinti mišku, o nuo 2006-ųjų kasmet 
pasodiname nuo 37 iki 40-ies ha naujo 
miško; iš viso esame įveisę 332,6 ha. 

Visi iki 2003 m. urėdijos lėšomis 
įveisti plotai įtraukti į valstybinės reikš-
mės miškų fondą. 

Ar jūsų (asmeniškai) ir viso urėdijos 
kolektyvo darbą veikia politiniai vėjai 
šalyje ir miškų žinyboje? Kaip tai atsi-
liepia miškininkų darbui?
Jau keleri metai netyla kalbos apie miš-
kų žinybos valdymo reformų būtinumą. 
Ypač po rinkimų visi laukiantys reformų 
suaktyvėja, prasideda puolimai spaudo-
je, per radiją, televiziją. pilama nemažai 
šmeižto, visiškai niekuo nepagrįsto. Tai 
miškininkų bendruomenei, kartu ir šilu-
tės miškų urėdijos miškininkams, maži-
na darbinę nuotaiką, sukelia netikrumą 
dėl rytdienos, trukdo numatyti darbus 
keleriems metams į priekį.

stambių pirkėjų norai pirkti medieną 
nenukirstu mišku – tolygu pirkti nekas-
tas bulves, o javus – nepjautus ir nekul-
tus. Miško kirtimas – tai derliaus nuėmi-
mas. stumiamos reformos esmė – vieni 
augins, o kiti derlių nuims.

 
Ką parodytumėte į urėdiją atvykusiam 
svečiui? 
atvykstantiems į urėdiją lankytojams 
tikrai turime ką parodyti: įdomių lan-
kytinų vietų, gamtos paminklų, atliktų 
darbų, rekreacinių objektų, įdomių želdi-
nių. Vieną kitą išvardinsiu: šilutės miškų 
urėdijos teritorijoje auga keturi lietuvoje 
stambiausi medžiai (kintų girininkijos 

sodyboje – didžioji tuja, švėkšnos parke – 
ginkmedis, pagėgių girininkijoje – vei-
mutinė pušis ir paprastasis bukas, Ram-
byno girininkijoje – gamtos paminklas 
daugiakamienė eglė).

Dalis urėdijos teritorijos yra Nemu-
no deltos užliejamoje zonoje. Tai unikalus 
gamtos kampelis. Galima paminėti Mingės 
kaimą – „lietuvišką Veneciją“; Ventės ragą, 
skalaujamą kuršių marių bangų. Nuo Ven-
tės rago urėdija įrengė rekreacinį pažinti-
nį taką Marių pakrante su informaciniais 
stendais, pavėsinėmis, lauko baldais, vaikų 
žaidimo aikštelėmis, apžvalgos bokšteliais, 
iš kurių gerai matosi visa kuršių nerija ir 
kuršių marios su plaukiančiais laivais bei 
jachtomis. kiekvienoje girininkijoje lanky-
tinose vietose įrengtos trumpalaikio poilsio 
aikštelės su visa reikalinga įranga.

Koks jūsų požiūris į miškininkystę, į 
besikeičiančius reikalavimus, tarkim į 
neplynų kirtimų procentą ir t.t.
kartu su politiniais vėjais, pagal europos 
sąjungos direktyvas keičiasi kai kuriais 
klausimais reikalavimai ir miškininkys-

tėje, vienas iš jų – tai gana didelis procen-
tas neplynų kirtimų, minkštųjų lapuočių 
dideli želdomi plotai. Mano nuomone, 
tai – ne patys racionaliausi reikalavimai 
ir sprendimai.

Koks turi būti miškų urėdas, kad sėk-
mingai vadovautų tokiai atsakingai 
valstybės įmonei, kaip miškų urėdija? 
Koks jūsų paties vadovavimo stilius?
Į šį klausimą atsakyti gana sudėtinga. 
Trumpai – visada išklausau darbuotojų ir 
specialistų nuomonės bet kuriuo klausi-
mu ir tada priimu sprendimą.

Pažįstame jus kaip amžiną kovotoją 
už teisybę gamtai, miškui. Kas skatina 
taip atkakliai siekti tiesos ir ar visada 
galima jos pasiekti? 
siekti tiesos tikrai nėra lengva. kai su-
kliudai kai kuriems savanaudiškiems 
siekiams, tuoj pat tiek iš naftininkų, tiek 
iš žemėtvarkininkų ir visų kitų, kurių ne-
teisėtus interesus palieti, sulauki įvairių 
keršto pasireiškimų, nepagrįstų skundų 
ir kitokių nemalonumų bei kaltinimų. 
Bet kaip galėčiau elgtis kitaip? Juk ne-
galima į viską numoti ranka ir nieko ne-
matyti, nieko neveikti, nekelti viešumon 
netvarkos.

Papasakokite apie savo šeimą, pomė-
gius, laisvalaikį. 
žmona Diana ilgą laiką dirbo mokykloje 
biologijos mokytoja, dabar – pensinin-
kė. Dukra elmyra gyvena Vilniuje, baigė 
Vilniaus valstybiniame universitete so-
ciologijos specialybę. sūnus simas baigė 
žemės ūkio universiteto Miškų fakultetą, 
vėliau kauno technikos universitete – va-
dybos magistro mokslus, gyvena kaune, 
dirba „Husqvarnos“ atstovybėje vady-
bininku. aš esu medžiotojas, domiuosi 
sportu, automobilizmu. Mėgstu slidinėti 
vandens slidėmis, keliones, deja, laisva-
laikio ne tiek daug ir būna.

jūsų mintys apie ateitį: ji bus šviesesnė 
ar sudėtingesnė? 
kalbant apie miškų žinybos ateitį, tikiuo-
si, kad ji bus šviesi, nors šis laikotarpis 
labai sudėtingas. stengiamasi apšmeižti 
miškininkų bendruomenę, ir tai daro 
kai kurie stambieji medienos perdirbėjai, 
siekdami suardyti miškų valdymo struk-
tūrą, užvaldyti valstybinius miškus, pi-
giau pirkti žaliavą ir krauti sau pelnus. 

Miškininkai atlaikė daug gamtinių ir 
politinių audrų, manau, atlaikys ir šias.

JūRatė REčIūnIEnė
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iš žemaitijos, šiaurės lietuvos bei šiaulių krašto kilusiam 
jaunimui, norinčiam studijuoti aplinkosaugą, ekologiją 
bei miškininkystę, jau nebūtina važiuoti į kauną – šiaulių 
universiteto Gamtos mokslų fakultete parengtos ekologijos 
ir aplinkotyros (ekologijos ir aplinkotyros bakalauras) bei 
Dekoratyviosios želdininkystės (miškininkystės bakalauras) 
4-erių metų bakalauro studijų programos. Jas galima studi-
juoti nuolatine (dienine) ir ištęstine (neakivaizdine) forma. 

apie šias studijas ir studentų praktinį rengimą bei atei-
ties perspektyvas paprašėme papasakoti šiaulių universiteto 
aplinkotyros katedros vedėją doc. iNGRiDĄ šaulieNę ir 
šiaulių miškų urėdijos miškininkus.   

PEDAGoGų nuoMonė
Kaip gimė idėja Šiaulių universitete pagal šias dvi progra-
mas ruošti miškininkus, ekologus? Ar nesijaučiate konku-
rentais senajai miškininkų kalvei Kaune – LŽŪU Miškų ir 
ekologijos fakultetui bei KMAI kolegijai?
šiaurės lietuvoje veikia naftos perdirbimo gamykla, cemen-
to ir kitos aplinkai pavojingos įmonės. Todėl šiaulių miesto 
ir apylinkių gyventojai yra aktyvūs gamtosaugininkai. Daug 
jaunų žmonių renkasi studijuoti aplinkosaugą, miškininkys-
tę. šiaulių universiteto senato sprendimu, 2000 m. pavasarį 
įkurta aplinkotyros katedra. Veikia Botanikos sodas. 

Baigę studijas pagal Dekoratyviosios želdininkystės stu-
dijų programą, absolventai įgyja miškininko bakalauro kva-
lifikaciją, tačiau jų kompetencija artimesnė sodo dizainerio 
žinių ir gebėjimų kompleksui. Dėl lietuvoje veikiančios 
nelanksčios kompetencijų vertinimo sistemos, mums tenka 

Abipusiai naudingas 
bendradarbiavimas

prarasti dalį stojančiųjų, nes jiems nepatinka kvalifikacijos 
pavadinimas. Dėl tos pačios priežasties atsiranda sumaišties 
bendraujant su kolegomis iš lžūu Miškų ir ekologijos fa-
kulteto. Dalis kMai kolegijos absolventų įsilieja į mūsų stu-
dentų būrį, nes, produktyviai bendradarbiaujant su kolegijos 
vadovybe, buvo suderintos studijų programos ir šios kolegi-
jos absolventams sudarytos specialios sąlygos įgyti universi-
tetinio lygio bakalauro laipsnį. 

Papasakokite apie šių specializacijų valstybės finan-
suojamas ir mokamas studijas. Kiek stojimui į Šiaulių 
universitetą turėjo įtakos šiemet įdiegta aukštojo mokslo 
reforma? 
Nuolatinę (dieninę) studijų formą gausiau renkasi aplinkinių 
rajonų gyventojai. esame užpildę visas valstybės finansuoja-
mas vietas. Turime ir visą studijų kainą mokančių studentų. 
esu pastebėjusi, kad mūsų universitete studijuojantieji per 
4-erius metus labai pasikeičia. Jie tampa atsakingesni, moka 
diskutuoti ir gali argumentuotai ginti savo nuomonę. Vidu-
rinėje mokykloje buvę vidutiniokai dažnai čia atranda savo 
tikrąjį pašaukimą.

ištęstines (neakivaizdines) studijas renkasi norintys pa-
keisti turimą darbą, persikvalifikuoti arba siekiantys įgyven-
dinti jaunystės svajones. šiose grupėse studijuoja labiau su-
brendę, žinantys, ko nori iš aukštosios mokyklos, studentai.

šiųmečiams abiturientams teko didžiulis išbandymas. 
Reiškiu didelę pagarbą jų tėvams ir artimiesiems, kurie sunk-
mečiu neišsiuntė savo vaikų į užsienį uždarbiauti, o sukaupę 
lėšas iš visų įmanomų šaltinių leido juos mokytis į universi-
tetą. Didelė dalis biomedicinos srities studijas pasirinkusiųjų 
pateko į netobulos sistemos gniaužtus ir buvo nublokšti į mo-
kančiųjų už studijas grupę. Turime vilties, kad jiems pavyks 
sėkmingai ir laiku pabaigti pasirinktas studijų programas.

Kaip vertinate šių programų studijų kokybę, kaip or-
ganizuotas praktinis studentų mokymas? 
per aplinkotyros katedros veiklos dešimtmetį mes neblo-
gai išvystėme studijų programas. pagrindinė universiteto 
misija – paruošti specialistą, galintį ir žinantį, kaip mokytis 
ir tobulėti visą gyvenimą, tačiau siekiame šias studijų pro-
gramas ištobulinti maksimaliai. organizuojamos bendros 
studentų, dėstytojų ir darbdavių diskusijos dėl programų 
optimizavimo. panaudojant valstybės skirtas ir tarptauti-
nių projektų pagrindu pritrauktas lėšas, sukūrėme puikią 
materialią studijų bazę. studentai mokomi dirbti kompiu-
terinėmis prog ramomis (būtinai Gis ir autoCaD), klo-
nuoti augalus, panaudojant mikrodauginimo techniką. 
organizuojamos mokomosios praktikos kartu su sociali-
niais partneriais (šiaulių miesto savivaldybe, šiaulių miškų 
urėdija, pakruojo seniūnija), kad absolventai įgytų darbo 
patirties realioje aplinkoje. 

Miškasodžio praktika
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Kokias įžvelgiate šių studijų programų ateities perspekty-
vas, ar neiškyla absolventų įsidarbinimo problema?
Dauguma universiteto absolventų renkasi darbą, susijusį su 
įgytomis kompetencijomis, dirba valstybinėse institucijose ir 
verslo įmonėse, kuria savo verslą arba renkasi mokslininko 
kelią (kiekvienoje laidoje turime studijuojančių ir doktoran-
tūroje). studijavę programą „Dekoratyvioji želdininkystė“ 
pagal įgytas kompetencijas randa darbo užsienyje. kita ver-
tus, įsidarbinimo sėkmė labai priklauso ir nuo individualių 
specialisto savybių. pastebėjau, kad bedarbiais niekuomet 
netampa tie, kurie nebijo darbinę karjerą pradėti dar studijų 
metais nuo žemiausio laiptelio.

specialistų rengimas reformų ir sunkmečio laikotarpiu, 
kai šalies ekonomiką apėmęs sąstingis, labai sudėtingas. Mo-
kyklų absolventai blaškosi tarp „širdies balso“ ir atlyginimo 
dydžio. Tačiau esu įsitikinusi, kad ateitis yra išsilavinusios 
visuomenės rankose, o mūsų paruošti specialistai bus kon-
kurencingi darbo rinkoje. 

Kaip užsimezgė bendradarbiavimas su Šiaulių miškų urė-
dijos miškininkais, kada pasirašyta bendradarbiavimo su-
tartis? 
Bendradarbiavimo visuomenės ekologiniame švietime ir 
sutarties pasirašymo iniciatoriais buvo šiaulių miškų urė-
dijos darbuotojai. Toks dalykinis pasiūlymas mus maloniai 
nustebino: šiais laikais, kai visi vaikosi uždarbio iš paties 
mažiausio darbelio, mes susilaukėme nesavanaudiško kvie-
timo bendradarbiauti! prieš metus su šiaulių miškų urėdija 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis yra didžiulė paspirtis 
ruošiant studentus, ypač ugdant jų praktinius gebėjimus. iki 
tol miško darbų pažinimas buvo viena didžiausių spragų, 
ruošiant šios srities specialistus. 

šiaulių miškų urėdas stasys pališkis ir urėdijos specialis-
tai sudarė unikalias sąlygas pasinaudoti urėdijos gamybine 
baze nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų praktiniam 
mokymui. pavyzdžiui, visos studentų grupės, kurios atliko 
praktiką urėdijos medelyne vadovaujant sauliui Grybui, grį-
žo patenkintos praktikos organizavimu, įgytomis žiniomis, 
ne vienas iš naujo pamilo mišką, nes jį pamatė kitu kampu. 

paramos mokomosioms praktikoms atlikti galėtume 
kreiptis ir į kitas miškų urėdijas, bet kol kas nėra tokios būti-
nybės – čia mums patogu, arti, sukuriamos nepriekaištingos 
praktinio darbo organizavimo sąlygos reikalingiems įgū-
džiams įgyti. Be to, šiaulių miškų urėdija neatsisako paremti, 
organizuojant konferencijas ar kitus renginius universitete.

labai džiaugiamės ir vertiname bendradarbiavimą su 
urėdijos darbuotojais, nes jų nesavanaudiška parama kelia 
visuomenės, universiteto bendruomenės pagarbą. aplinko-
tyros katedros dėstytojų vardu reiškiu didžiulį dėkingumą 
už pagalbą ugdant jaunąją kartą šiaulių miškų urėdui stasiui 
pališkiui, jo pavaduotojui Giedriui Tamošiūnui, medelyno 
viršininkui sauliui Grybui, girininkui Valdui Nausučiui, ry-
šių su visuomene specialistei loretai Mejerienei.

MIŠKInInKų nuoMonė
plėsdami ryšius su visuomene, gilindami jos ekologinį švie-
timą, šiaulių miškų urėdijos miškininkai prieš 4-erius me-
tus ėmė bendradarbiauti su šiaulių universiteto Botanikos 

sodu. pagal jo tuometinės vadovės prof. Vidos Motiekaitytės 
sumanymą, 2006 m. Vainagių girininkijoje prie medelyno 
išretintame pušyne bendromis pastangomis buvo įveista 0,5 
ha eksperimentinė rododendrų kolekcija, kuriai sužydėjus 
pagyvėja medelyno aplinka. 

,,ėmus šiaulių universitete ruošti ekologijos ir miškinin-
kystės bakalauro kvalifikacijos specialistus, pradėjome do-
mėtis jų mokymo programomis, praktiniu mokymu“, – sako 
šiaulių miškų urėdas stasys pališkis. – ,,atvažiavus pavie-
niams studentams į miškų urėdiją praktikai, pastebėjome, 
kad būsimųjų miškininkų samprata apie mišką, darbus jame 
yra toli nuo realybės. Daugelis nėra matę, kaip sodinamas, 
prižiūrimas, ugdomas jaunas miškas, kaip saugomas nuo 
gaisrų, kaip ruošiama mediena, kokie darbai vykdomi mede-
lyne. pasikvietėme į miškų urėdiją universiteto aplinkotyros 
katedros vedėją doc. ingridą šaulienę, kitus dėstytojus. su-
rengėme pažintinę išvyką į miškus, medelyną, kad pamatytų, 

Šiaulių universiteto doc. Zenono Venckaus vadovaujama studentų gru-
pė susipažįsta su Vainagių medelyno veikla

Šiaulių girininkijos aplinką šiemet papuošė Menų fakulteto studentų 
diplominis darbas (nuotraukoje – urėdijos ryšių su visuomene specialistė 
Loreta Mejerienė ir Šiaulių girininkijos girininkas Valdas nausutis)



26 

ur
ėd

ijo
se

MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 10

kokioje aplinkoje teks dirbti jų parengtiems specialistams, 
ko iš jų bus reikalaujama. aptarėme galimybes urėdijos me-
delyne ir girininkijose rengti mokomąsias praktikas. Tai įtei-
sinome bendradarbiavimo sutartimi.“ 

antri metai šiaulių miškų urėdijoje būsimieji ekologai ir 
miškininkai atlieka mokomąsias praktikas. pernai pavasarį 
Vainagių medelyne savaitės trukmės mokomąją praktiką 
atliko dvi, šiemet per miškasodį – trys pagal Dekoratyvio-
sios želdininkystės programą miškininkystę studijuojančios 
ii-iii kurso studentų grupės ir 12 ketvirtakursių neakivaiz-
dininkų. ,,praktikantai buvo apgyvendinti Vainagių mede-
lyno patalpose, susipažino su urėdijos miško sėklininkystės 
objektais, sėklų kolekcija, bendra miško medelyno veikla. 
kiekvienas per darbymetį gavo konkrečią praktinę užduotį, 
todėl nuobodžiauti nebuvo kada“, – pastebėjo šių praktikų 
vadovas medelyno viršininkas saulius Grybas.  

šiaulių girininkijoje šiemet per miškasodį 10-ies dienų mo-
komąją praktiką atliko 16-os studentų grupė. pasak girininko 
Valdo Nausučio, daugeliui studentų paliko įsimintiną įspūdį, 
kai privažiavus šlapius klebonų ir Gubernijos miškus reikėjo 
išlipti iš savo automobilių ir autis guminius botus, pelkėtoje 
kirtavietėje sodinti eglaites, juodalksnius (pasodino 5 ha miš-
ko želdinių). išlydėdamas praktikantus girininkas pakvietė at-
važiuoti po kelerių metų pažiūrėti savo sodinto miško. 

pavasarį šiaulių girininkijos girininkui V. Nausučiui teko 
priimti praktikai ir šiaulių universitete ruošiamus ekologus, 
miškininkystės kurso neakivaizdininkus. Jie supažindinti su 
ne miško žemių želdymu, miško įveisimo projektų rengimu, 
jaunuolynų priežiūra, biržių atrėžimu, ugdymo ir kitais kir-

timais. Girininką nustebino daugumos būsimųjų ekologų 
nereali samprata apie miško atkūrimo, želdinių priežiūros, 
ugdymo darbus. pavyzdžiui, kai kurie atkurtą lapuočių kirta-
vietę vadino krūmuota pieva, kurioje neįžvelgė suartų vagų, 
pasodintų miško medžių; kiti nežinojo, kad naujai pasodin-
tus miško želdinius reikia papildyti, kelerius metus ginti nuo 
nepageidaujamos augmenijos stelbimo, kenkėjų. pasak giri-
ninko V. Nausučio, miško darbais labiau domėjosi neakivaiz-
dininkai, kurie norėtų įsidarbinti miškų urėdijose. 

šiaulių miškų urėdijos miškininkų manymu, visiems 
būtų naudingiau, jei praktinės miškininkystės kursą univer-
sitete studentams vestų urėdijos specialistai, o dalį mokomų-
jų praktikų medelyne, girininkijose studentai nuo 2010 m. 
atliktų ir rudenį, kai dirbami ir kiti darbai, mažesnė skuba. 

spalio 6 d. šiaulių universiteto Viešojo administravimo ka-
tedros lektorius kęstutis Navickas surengė kurtuvėnų girinin-
kijoje seminarą „Darnus miško vystymas 2009“, kuriame da-
lyvavo 20 studentų iš Technologijos fakulteto. lektorius skaitė 
paskaitą apie darnų miško vystymą. pranešimą praktiniais 
pavyzdžiais papildė šiaulių miškų urėdijos miško želdinimo 
ir apsaugos inžinierius Juozas Daunys, kurtuvėnų girininkijos 
girininkas Gintaras Nemunis. Jis seminaro dalyvius supažin-
dino su kurtuvėnų girininkijos įkūrimo istorija, papasakojo 
apie kasdienę girininkijos veiklą, pademonstravo prevencines 
miško sanitarinės apsaugos priemones. po paskaitos semina-
ro dalyviai kurtuvėnų girininkijos miške pasodino per 300  
eglaičių, praktiškai susipažino su darnia miško plėtra. 

iš šiaulių universiteto Vadybos inovacijų centro kiekvie-
nas seminaro dalyvis gavo leidinį „Darnus miško vystymas 
2009“. už bendradarbiavimą šu atstovas k. Navickas įteikė 
aplinkos ministerijos padėkos raštą šiaulių miškų urėdijos 
miško želdinimo ir apsaugos inžinieriui Juozui Dauniui.

 
VaCLoVas tREPėnaItIs

Miškų urėdijų parduotos 
apvaliosios medienos kainos 2009 m. rugsėjį

Sortimentas
2009 m. rugsėjo 

mėn. vidutinė 
kaina, Lt/m³

Indeksas               
2009 m. 

sausis=100

Iš viso 2009 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 128 87.1 124
Eglės pjautinieji rąstai 134 97.1 123
Ąžuolo pjautinieji rąstai 313 77.6 330
Uosio pjautinieji rąstai 123 87.9 126
Drebulės pjautinieji rąstai 88 88.9 87
Beržo pjautinieji rąstai 132 82 140
Juodalksnio pjautinieji rąstai 111 89.5 114
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 97 95.1 90
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 75 88.2 75
Eglės popiermedžiai 58 89.2 59
Pušies popiermedžiai 59 86.8 60
Beržo popiermedžiai 70 90.9 68
Drebulės popiermedžiai 53 84.1 57
Uosio popiermedžiai 84 89.6 86
Plokščių mediena (spygliuočių) 44 81.5 49
Plokščių mediena (lapuočių) 41 78.8 47
Malkinė mediena 59 88.1 63
Iš viso apvaliosios medienos 87 96.7 86

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.

Seminaro dalyviai Kurtuvėnų girininkijoje
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kinijos valstybinių miškų administracijos darbuotojų delega-
cija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo songdan Zhang, 
lydima švedijos koncerno ikea atstovų su miškininkystės 
skyriaus vadovu anders Hildeman bei šiaurės europos vals-
tybių miškininkystės koordinatorės eglės petrylaitės, spalio 
8 d. lankėsi Dubravos eMM urėdijoje. svečių delegaciją atly-
dėjo generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga. 
Jis supažindino kinus su lietuvos valstybinių miškų valdymo 

struktūra, pagrindiniais miškų žinybos tikslais ir uždaviniais, 
pateikė bend rą šalies miškų charakteristiką. Dubravos miškų 
urėdas kęstutis šakūnas ir jo pavaduotojas Gediminas kazlo-
vas papasakojo apie Dubravos eMM urėdijos veiklą, miškų ser-
tifikavimo bei kitas miškininkystės problemas. ikea atstovai 
trumpai pristatė savo koncerno veiklos apimtis. 

Nepaisant visą dieną įkyriai merkiančio rudeniško lietaus, 
kinijos miškininkų delegacijos nariai pageidavo apsilankyti 
urėdijos medelyne, kankorėžių aižykloje ir miško sėklų san-
dėlyje – šaldytuve, arboretume, Dubravos girios rezervatinėje 
apyrubėje bei miško kirtavietėse. svečiai domėjosi viskuo: ne-
išdildomą įspūdį jiems padarė rezervatinės apyrubės sengirės 
medžiai milžinai, gausus eksponatais arboretumas, moderni 
kankorėžių aižykla bei sėklų sandėlys. labiausiai juos sužavėjo 
medkirtės Ponsse darbas miško biržėje. pasak svečių, kinijos 
miškuose kol kas pagrindiniai medžiapjūtės įrankiai – moto-
riniai pjūklai ir kirviai, o medienos ištraukime dažnai prakaitą 
lieja jaučiai. svečius domino miškų sertifikavimo klausimai, 
nes jie tikisi bendradarbiauti su koncernu ikea, kuris neserti-
fikuotos medienos neperka. 

Vakare susirinkus aptarimui miško poilsiavietėje prie laužo, 
kinai išreiškė viltį ateityje daugiau bendradarbiauti ir su lietu-
vos miškininkais. 

Vytautas RIBIKausKas

Dubravoje – svečiai iš tolimosios Kinijos

kazlų Rūdos miškų urėdijos Jūrės ir kazlų Rūdos girininkijose 
praėjusią vasarą piktadariams padegus tris pavėsines ir vieną jų 
visiškai sudeginus, sunkmečiu siūlyta nugriauti jų liekanas ir 
toje vietoje atkurti mišką. kazlų Rūdos girininkijos darbuotojai 
nenuėjo šiuo lengviausiu keliu – jie apdegusią pavėsinę „Gyva-
tinė“ sumanė rekonstruoti. paprasčiau būtų buvę nugriauti ap-
degusią pavėsinės dalį, nors ji sutrumpėtų, ant stogo paliekant 
nesudegusį drožinį – gyvatės figūrą. Bet žinant, kiek čia lankosi 
žmonių, pavėsinė būtų per maža, nepatogi. Nusprendėme or-
ganizuoti talką su visuomene ir pavėsinę atstatyti tokią, kokia 
buvo. kilo mintis kreiptis į savivaldybės policiją, su kuria nuo 
seno sieja bendradarbiavimo ryšiai, ieškant miško pažeidėjų, 
organizuojant reidus, tiriant miško pažaidų bylas. šios minties 
įgyvendinimo ėmėsi kazlų Rūdos girininkijos girininko pava-
duotojas Dainius Rutka.

pavėsinės atstatymo darbai vyko rugsėjo 9 d. Besidarbuo-
jančių policininkų ir miškininkų gretas nuolat papildydavo 
naujai atvykę žmonės. smagu buvo matyti plušant tokį būrį: kas 
šiukšles rinko, kas nuodėgulius tvarkė, kas atstatymui medieną 
ruošė, kalė lentas... Draugiškai padirbėjus, poilsiavietė per die-
ną buvo pilnai atstatyta. apdegęs stalas sutrumpintas ir pasta-
tytas lauke, po pastoge įrengtas naujas, suremontuotas stogas, 
padarytos medinės šiukšliadėžės. Tikėkimės, kad piktadariams 
daugiau nekils ranka niokoti šio statinio.

ačiū policijos darbuotojams ir kitiems geranoriškai prisidė-
jusiems prie poilsiavietės atstatymo. panašiu būdu šiemet tiki-
mės atstatyti ir Jūrės girininkijoje apdegusią poilsiavietę „Gry-
bynė“, į talką kviesime Jūrės miestelio gyventojus. 

REDas RutKausKas
Kazlų Rūdos MM urėdijos Informacinio centro vadovas

Atkurta ,,Gyvatinės“ poilsiavietė Kazlų Rūdos miške
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 Talkininkai buvo nusiteikę darbingai Rekonstruota ,,Gyvatinės“ poilsinė
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Aplinkos ministerijoje spalio 8 d. vyko antrasis susitikimas 
su specialistais iš Estijos, kurio metu pasikeista patirtimi, 
įgyvendinant ES Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos 
priemonę „NATURA 2000 išmokos miškuose“. Pirmasis su-
sitikimas vyko prieš dvejus metus, kai šios paramos priemo-
nės dar tik buvo pradėtos taikyti. 

šios priemonės įsisavinimo patirtį lietuvoje pristatė aplin-
kos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, 
nuomonę išsakė lietuvos miško savininkų asociacijos atstovai. 
akcentuotas nedidelis pareiškėjų aktyvumas ir nepakankamas 
informuotumas, procese dalyvaujančių institucijų gausa ir su tuo 
susijusi biurokratija, padidintos išmokos, susietos su konkrečiais 
ūkinės veiklos ribojimais ir prarandamomis pajamomis. Detaliai 
pristatytos priemonės administravimo procedūros.

estų specialistai iš privačių miškų centro (Private Forest Cen-
tre), žemės ūkio registrų ir informacijos valdybos (Agricultural 
Registers and Information Board), o taip pat privačių miškų są-
jungos (Estonian Private Forest Union) supažindino su analogiš-
kos priemonės įgyvendinimu estijoje. Nors daugiausia dėmesio 
diskusijų metu estai skyrė konkretaus paramai tinkančio ploto 
atribojimo miške klausimams ir su tuo susijusioms problemoms, 
lietuvos atstovams labiausiai į akis krito maždaug 10 kartų di-
desnis paramos gavėjų skaičius nei lietuvoje ir daug mažesnės 
išmokos už 1 ha. estijoje taikoma kitokia NaTuRa 2000 išmo-
kų sistema (išmoka nepriklauso nuo konkretaus medyno am-
žiaus, o tuo pačiu ir nuo realiai prarandamų pajamų apribojus 

ūkinę veiklą). Tiesa, išmoka susieta su apribojimais, taikomais 
tokio pobūdžio saugomai teritorijai. Tokiu būdu netgi jaunuoly-
ną NaTuRa 2000 teritorijoje turintis miško savininkas estijoje 
gali gauti išmoką už tai, kad toje teritorijoje draudžiami pagrin-
diniai kirtimai. Tokiu atveju išmoka gerokai mažesnė, nei taiko-
ma lietuvoje. Maksimali NaTuRa 2000 išmoka estijoje siekia 
apie 110 euR/ha, o lietuvoje (po padidinimo 2009 m. birželio 
15 d.) – 279 euR/ha. lietuvoje 2007-2009 m. kreipėsi 414 pareiš-
kėjų, estijoje 2008-2009 m. – 4274.

lietuvoje taikoma išmokų už prarandamas pajamas sistema 
galbūt yra teisingesnė atskiro miško valdos savininko požiūriu 
ir sudaro sąlygas gauti didesnes išmokas. estijoje taikoma sis-
tema, kai išmoka mokama už tokio tipo saugomos teritorijos 
atliekamas funkcijas, nesusietas su konkrečiomis prarandamo-
mis pajamomis, leidžia išmokomis pasinaudoti daugiau miš-
ko savininkų ir panašesnė į tiesioginių išmokų už žemės ūkio 
naudmenas sistemą, gerai žinomą ir tarp lietuvos ūkininkų. 
abi sistemos turi savų privalumų ir trūkumų, tačiau bent iki 
2013 m. kiekviena šalis vykdys savo kaimo plėtros programą, o 
diskusijos šia tema turėtų būti pratęstos svarstant tolesnės kai-
mo plėtros (po 2013 m.) politikos nuostatas.

siekiant lietuvoje sudaryti palankesnes sąlygas potencia-
liems paramos gavėjams, vertėtų atkreipti dėmesį ir į estų tai-
komą paraiškų ir reikiamų dokumentų pateikimą elektroniniu 
paštu. estijoje tokiu būdu paraiškas pateikia apie dešimtadalis 
visų pareiškėjų. žinoma, ši sistema susieta su elektroniniu as-
mens tapatybės nustatymu.

Ne mažiau prasminga būtų pagalvoti ir apie atsisakymą kai 
kurių dokumentų arba jų nešiojimo iš vienos institucijos į kitą. 
Jau derinamas su europos komisija atsisakymas miškotvarkos 
projekto, kaip būtino pateikti dokumento visais atvejais krei-
piantis dėl NaTuRa 2000 išmokos. estijoje tokio reikalavimo 
nėra ir nebuvo.

Taigi, minčių kaip tobulinti es paramos NaTuRa 2000 
teritorijoms įsisavinimą po susitikimo su estais tik padaugėjo. 
kiek jų virs tikrove, priklausys nuo daugelio faktorių, tarp jų – 
ir nuo miško savininkų bei kitų suinteresuotų visuomenės gru-
pių palaikymo.

nERIJus KuPstaItIs

nATuRA 2000 išmokos – Estijos patirtis

Kaip pelningiau ūkininkauti savo miške
artėjant žiemai – medžiapjūtės sezonui – daugeliui miško sa-
vininkų kyla klausimų, kaip pelningiau tvarkytis nuosavame 
miške, parduoti nekirstą ar iškirstą medieną, miško valdą. Į 
šiuos, ypač sunkmečiu aktualius klausimus atsako aplinkos 
ministerijos Miškų departamento privačių miškų skyriaus ve-
dėjas NERIJUS KUPSTAITIS. 

Kokią naudą galima gauti iš nuosavos miško valdos?
savininkas iš savo miško valdos gali gauti finansinę naudą 

keliais būdais: pats vykdydamas ir organizuodamas kirtimus ir 
parduodamas medieną; parduodamas nenukirstą mišką išsi-
kirtimui kitiems; naudodamas mišką ne kaip medienos šaltinį, 
o organizuodamas valdoje poilsį ar kitą teisės aktais leidžiamą 
veiklą; parduodamas mišką su žeme. parduodamas mišką su 
žeme, savininkas gauna pinigus už visą mišką, tačiau tai daž-

niausiai yra daug mažesnės bendrosios pajamos, negu būtų 
gautos, mišku naudojantis ir jį paliekant savo palikuonims. 
žinoma, jei miškas priskirtas saugomoms teritorijoms, ypač ii 
miškų grupei, kur miško naudojimas labai ribotas, dabartinė 
nauda mišką pardavus gali būti ir didesnė, negu jį naudojant. 
parduodant mišką su žeme, jo kaina priklauso nuo žemės ir 
medyno kainos (iškertamų medžių rūšies ir medienos kiekio) 
bei nuo miškui taikomų naudojimo apribojimų.  Miško žemės 
vertė priklauso ne nuo jos derlingumo, kaip kad priimta žemės 
ūkyje, bet nuo jos geografinės vietos. Ji gali būti ir visiškai be-
vertė arba net nuostolinga, nes nuo jos ateityje gali reikėti mo-
kėti mokesčius. Tačiau, jei ji yra arti didelių miestų, gerų kelių 
ar prie vandens telkinių, tinkančių poilsiui, vaizdingose vietose, 
pačios miško vietos (o ne žemės) vertė gali būti gerokai didesnė, 
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nei ant jos augančios medienos. Medyno vertė priklauso nuo to, 
kiek daug ir greitai galima gauti pajamų, parduodant kertamą 
miško valdoje medieną. Jei pagal galiojančius teisės aktus nega-
lima vykdyti miško kirtimų, medynas yra mažai vertas (kalbant 
tik apie jo ūkinę vertę pirkimo-pardavimo prasme). ūkinio 
miško kaina priklauso ir nuo to, kokių medžių rūšių medienos 
sortimentai bus gaunami iškirtus. Brandžių medynų tūris in-
dividualiuose miškotvarkos projektuose būna nustatytas apie 
10 proc. tikslumu. Todėl parduodant iškirtimui atrėžtas biržes, 
reikėtų prieš tai pačiam ar specialistui ištisai išmatuoti kiekvie-
no medžio storumą krūtinės aukštyje ir pagal medžių rūšis iš 
specialių lentelių apskaičiuoti bendrą biržės tūrį.

Kiek galima iškirsti medienos?
Turintieji miškotvarkos projektus, tokią informaciją konk-

rečiam miškui gali surasti projekto medžiagoje, taksoraštyje. 
Jei valdos miškotvarkos projekto nėra, pirminę taksacinę infor-
maciją (taksoraščio išrašą) apie savo mišką savininkai gali gauti 
Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje, miškų urėdijose ir rajonų 
aplinkos apsaugos agentūrose (reikia prašyti savo valdos medy-
nų plano kopijos ir taksoraščio išrašo arba kopijos). šią informa-
ciją turi teisę gauti tik miško savininkai arba jų įgalioti asmenys. 
Be to, svarbu sužinoti, kada atlikta miškų inventorizacija. Tak-
soraštyje yra surašyta medynų rūšinė sudėtis, tūris, vidutinis 
medžių aukštis, skersmuo, amžius, skalsumas (rodo medyno 
tankumą), miškų grupė ir kiti rodikliai. svarbu pasitikslinti, ar 
paskutiniu metu neįvesta papildomų ūkininkavimo apribojimų. 
kartais taksoraštyje pateikti miškų inventorizacijos duomenys 
nedidelėms miško valdoms nėra tikslūs. Tikslesnius duomenis 

suteikia miško valdos miškotvarkos projektas. Mažesnėms nei 
10 ha privačių miškų valdoms jie galioja 20 metų, didesnėms 
nei 10 ha – 10 metų. šiam laikotarpiui projektuojamos ūkinės 
priemonės, pateikiamos rekomendacijos dėl miško tvarkymo, 
duomenys apie visas medžių rūšis, medynų amžių, plotą, tūrį, 
galimus kirtimus, miškų želdymą, priežiūrą. Jei valda nemaža 
arba joje yra brandžių medynų, kurie gali būti kertami pagrin-
diniais kirtimais, visada verta pasidaryti valdos miškotvarkos 
projektą. Be to, pagal tokį projektą specialistas medynų prekinę 
vertę gali įvertinti kelių šimtų litų tikslumu. apytikriai tai gali 
padaryti ir pats miško savininkas, iš skelbimų ar kitų šaltinių 
susižinojęs nenukirsto miško kainas. Visais atvejais, sprendžiant 
sklypo ar valdos vertės klausimus, patartina pasikonsultuoti su 
specialistu, kuris yra nesuinteresuotas to miško pirkimu. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

Konkursas 
,,Geriausi Alytaus regiono privačių miškų želdiniai 2009“ 

alytaus RaaD Miškų kontrolės skyrius, siekdamas skatinti 
privačių miškų savininkus ne tik per nustatytą laiką, bet ir 
kokybiškai atkurti miškus, nustatyti regione geriausiai at
kurtus bei prižiūrėtus miško želdinius, rudenį organizuoja 
konkursą ,,Geriausi alytaus regiono privačių miškų želdiniai 
2009”.
Pateikti miško objektus konkursui gali miško savininkai, 
miško savininkų asociacijos, kooperatyvai, uaB ir individu
alios įmonės. 
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Šventasis Hubertas

Žo dis skai ty to jui
Tradicines mirusių pagerbimo rimties nuo-
taikas lapkričio pradžioje mūsų krašto me-
džiotojai dar labai nedrąsiai, bet jau bando 
papildyti daugelyje Europos šalių labai senas 
šaknis turinčiais šventojo Huberto, medžio-
tojų globėjo, dienos minėjimo papročiais.

Skeptikams, abejojantiems hubertinių šven-
čių europietiškumu ir populiarumu, siūlau 
apsilankyti bent jau kaimynų lenkų medžio-
tojų draugijos tinklalapyje www.pzlow.pl . 
Ten jūs sužinosite, kad šių metų šv. Huberto 
dienos minėjimo renginius kaimyniniame 
krašte globoja Lenkijos Respublikos seimo 
maršalka, Kultūros ministerijos sekretorius 
ir valstybinių miškų generalinis urėdas. Ar 
daug Lietuvoje kultūros renginių, turinčių to-
kius globėjus?
Tik prieš keletą metų Lietuvoje atgimusi tra-
dicija pagerbti medžiotojų patroną šv. Hu-
bertą šiemet mūsų medžiotojus lapkričio 8 d. 
10 val. kviečia rinktis Vilniuje, Rotušės aikštė-
je. Čia pirmą kartą mūsų krašte koncertuos 
medžioklinių ragų orkestras iš Vokietijos, o 
medžiotojai turės puikią progą prisistatyti 
visuomenei.

Norinčius daugiau sužinoti apie šv. Huberto 
dienos minėjimo renginius Lietuvoje kviečiu 
apsilankyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų drau-
gijos tinklalapyje www.lmzd.lt , o pageidau-
jantiems daugiau sužinoti apie šv. Hubertą 
siūlau Vytauto Klovo straipsnį.
Su šventėmis, kolegos medžiotojai!

EuGEnIJus tIJuŠas

kai žmogus ėmė abstrakčiai protauti, buvo priverstas pripažinti, jog 
yra gana netobulas – be ragų, nagų, ilčių, šilto kailio. Taigi išgyventi 
nėra lengva. Tai norom nenorom vertė jį savo likimą bent iš dalies 
patikėti antgamtinėms jėgoms. žodžiu, noras pasikliauti nežemiška 
globa yra toks pat senas kaip ir žmonija.

Tiek pirmykštis žmogus, tiek šiuolaikinis medžiotojas geisdavo ir 
tebegeidžia, kad, išsiruošus medžioklėn, lemtis būtų palanki. per visą 
žmonijos istoriją išpažįstamos religijos, medžiotojų globėjos ir glo-
bėjai keitėsi, kartais jų tuo pat metu būdavo net po kelis. šiuo metu 
europoje bene pats įtakingiausias ir svarbiausias medžiotojų globėjas 
yra šventasis Hubertas (šis vardas reiškia „garsėjąs išmintimi“, kilęs iš 
senovės germanų Hugubert: hugu – dvasia, beraht – garsus, žymus).

Hubertas yra istorinė asmenybė. žinomos septynios jo biogra-
fijos, rašytos tarp Vii ir XVi amžių. Jomis remiantis, galima teigti, 
kad Hubertas gimė 655 (o gal 658) m. Frankų valstybėje, dabartinės 
Belgijos teritorijoje. Jis buvo karališkosios giminės Merovingų pali-
kuonis. pomėgį medžioti paveldėjo iš savo tėvo Bertrando – akvita-
nijos hercogo. su tėvu jis dažnai kartu medžiojo, o būdamas 14 metų 
berniukas išgelbėjo jo gyvybę per meškos medžioklę pirėnuose. aš-
tuoniolikmetis Hubertas paliko tėvų namus ir atvyko į frankų didiko 
pipino Heristaliečio dvarą (Frankų valstybė susikūrė buvusios Ro-
mos imperijos teritorijoje frankams – germanų gentims – užkariavus 
Galiją. pipinas Heristalietis, buvęs karaliaus dvaro majordomas - ka-
raliaus dvaro ir kariaunos viršininkas, šią valstybę suvienijo. Frankų 
valstybė gyvavo iki iX amžiaus vidurio). Jis tarnavo dvaro tvarkyto-
ju (ar pažu), vedė vieno garsiausių ir kilmingiausių karalystės grafo 
louvain (liūto) dukterį Floribandą, su ja susilaukė sūnaus Floriberto, 
vėliau taip pat tapusio vyskupu.

Manoma, kad tuo metu Hubertas buvo dievobaimingas, gyveno 
tipišką aristokrato gyvenimą. persilaužimas įvyko po šešerių vedybi-
nio gyvenimo metų, Huberto žmonai išvažiavus pas sergančią moti-
ną karalienę Bathildą. Taigi, Hubertas liko, kaip dabar jį vadintume, 
„laikinu našliu“ ir pradėjo ta laisve mėgautis. išsilaisvinęs iš žmonos 
globos, kuri netrukus mirė, jis pateko į „blogą“ savo draugų riterių 
draugiją. Naktis Hubertas leisdavo triukšmingose puotose, dienas – 
didelėse karališkose medžioklėse. Juoba, kad ir jo siuzerenas pipinas 
Heristalietis buvo aistringas medžiotojas. Nebebuvo paisoma tuomet 
griežtos taisyklės, jog šventą dieną reikia švęsti.

kitoje biografijoje apie lėbavimą nutylima. čia rašoma, kad žmo-
nos mirtis Hubertui buvo skaudi netektis, ir jis pradėjo ieškoti užsi-
miršimo vienatvėje, klajonėse po apylinkes, medžioklėje.

Taip buvo iki 695 m. (kita versija – iki 683 m.). Tada, pasak legen-
dos, per šv. kalėdas (vėlesni biografai rašo, kad Didįjį penktadienį, 
dar kiti, jog tiesiog sekmadienį) Hubertas kartu su draugais išjojo į 
ardėnus – kalnuotą miškų ir pievų kraštą – medžioti elnių. Riterių 
kavalkadai akimirką pasirodė didžiulis baltas elnias. Hubertas nujo-
jo paskui žvėrį. persekiojimas tęsėsi daug valandų, bet elnias nerodė 
jokių nuovargio ženklų. staiga žvėris pats sustojo. Hubertui prijojus 
prie elnio „per akmens sviedimo atstumą“, it įbestas sustojo ir jo žir-
gas, tarsi suakmenėjo jį lydintys šunys. Medžiotojas pamatė, kad tarp 
dešimtšakių elnio ragų vainiko žėri švytintis kryžius. elnias prakalbo 
žmogaus balsu: „Hubertai! Hubertai! kodėl drumsti žvėrių ramybę 
šventą dieną? kodėl nesirūpini savo sielos išganymu?“ Hubertas nu-
lipo nuo žirgo, atsiklaupė ir paklausė: „pone, ką man daryti?“ elnias 
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atsakė: „Važiuok į Mastrichtą pas mano tarną lambertą. Jis 
pasakys, kaip toliau tau elgtis“.

kitoje legendos versijoje pasakojama, kad medžiodamas 
ardėnuose Hubertas pasiklydo, pamatė nuostabų elnią, tarp 
kurio plačių šakotų ragų stovėjo kryžius su Nukryžiuotoju. 
elnio vaizdas ir išgirstas balsas, raginantis, užuot medžiojus, 
rūpintis savo siela, taip paveikė kilmingąjį jaunuolį, jog jis 
atsisakė tarnybos rūmuose ir įstojo į vienuolyną, buvusį ne-
toli Mastrichto.

Beje, stebuklas su elniu ir auksiniu kryžiumi pirmą kartą 
aprašytas tik 1621 m. Tai padarė jėzuitas tėvas Robertas savo 
Historie st. Huberti („šventojo Huberto istorija“). šioje kny-
goje tas atsitikimas aprašomas taip: „atėjęs į mišką medžioti, 
jis pamatė daug elnių. Tarp jų buvo vienas ypač gražus, visas 
spindintis. Tas elnias atsigręžė i Hubertą ir paklausė: „Hu-
bertai, kodėl tu mane medžioji?“.

Jei būtume labai priekabūs, galėtume įtarti, ar tik nebus 
jėzuitas Robertas, aprašydamas Huberto istoriją, to stebuklo 
pasiskolinęs iš domininkono Jacobus a Varagine knygos „Le-
genda aure“ („auksinė legenda“). šiame legendų apie šven-
tuosius rinkinyje, pirmą kartą išleistame 1288 m., rašoma, 
jog lygiai toks pat stebuklas nutiko šventajam eustachijui, 
kai jis dar vadinosi placidu ir buvo Romos imperatoriaus 
Marko upijaus Trajano kariuomenės vadas. kai kuriuose 
rašytiniuose šaltiniuose teigiama, kad legenda apie Huberto 
atsivertimą atsirado XiV a. – esą nuo tada atsirado paveikslų, 
kuriuose jaunas riteris klūpo prieš elnią su kryžiumi tarpu-
ragyje.

apie stebuklingą elnią nekalbama ir ankstesnėse Huber-
to biografijose. Vienoje jų apie būsimo šventojo atsivertimą 
pasakojama taip: „kartą, sėdėdamas didelio medžio paunks-
mėje, Hubertas tarsi išgirdo, tarsi susapnavo balsą, jam sa-
kantį: „eik pas lambertą, jis apreikš tau Viešpaties valią“. 
lambertas buvo Mastrichto, Tongereno ir lježo vyskupas. 
išklausęs Hubertą, vyskupas patarė jaunuoliui keliauti į 
Romą pas visų krikščionių Tėvą, nes pats jokio aukščiausio 
nurodymo Hubertui nejautė ir savyje negirdėjo“.

pačiame pirmajame ir bene autentiškiausiame pasakoji-
me apie šventojo gyvenimą Vita Sanct Huberti, kurį praėjus 
tik 17 metų po Huberto mirties parašė vienas Mastrichto 
vienuolyno broliukas, netgi neužsimenama, kad jaunuolis, 
prieš tapdamas vyskupu, būtų buvęs aistringas medžiotojas. 
Nėra tame pasakojime nei stebuklingo elnio, nei paslaptin-
go jo balso. Tiesiog tarnaudamas karšto medžiotojo pipino 
dvare Hubertas „patyrė visą medžioklės pramogos žiaurumą 
ir todėl pasitraukė į Mastrichto vienuolyną“.

Įtaresnis skaitytojas gali pamanyti, jog siekiame išvilkti 
šventąjį į dienos šviesą, suabejoti tuo, kas apie jį šimtus kar-
tų visomis kalbomis rašyta aprašyta, labai garsių ir ne tokių 
garsių dailininkų piešta, raižyta, tapyta. Be tos puikios legen-
dos Hubertas prarastų labai daug žavesio.

Dėl tos pačios priežasties reikėtų ryžtingai numoti ranka 
ir į viduramžių kritikų išvedžiojimus. Jau tada pikti liežuviai 
plakė, girdi, gal tas plevėsa Hubertas ir matė elnią su kryžiu-
mi, gal ir girdėjo jo balsą, bet tai buvęs joks stebuklas, o tik 
baltosios karštligės sukeltas kliedesys.

Mastrichto vienuolyne Hubertas greit tapo vyskupo 
lamberto numylėtiniu. Jis patarė Hubertui leistis maldinin-
ko kelionėn į Romą. atvykęs į amžinąjį miestą, Hubertas 
nuėjo pas šventąjį Tėvą sergijų pirmąjį. popiežių jau buvo 
pasiekusi žinia, kad vyskupą lambertą nužudė piktadariai. 
popiežius sergijus pirmasis įšventino Hubertą vyskupu ir 
liepė grįžti į ardėnus. 

Nėra tikslių duomenų, kada Hubertas iš popiežiaus gavo 
mitrą (katalikų vyskupų liturginę kepurę). Biografijose mi-
nimos dvi datos – 700 ir 705 metai. Teisinga reikėtų laikyti 
pirmąją, bent jau dėl to, kad sergijus pirmasis popiežium 
buvo nuo 687 iki 701 m. Būdamas vyskupu pusiau pagoniš-
koje vyskupijoje, Hubertas pagarsėjo kaip uolus krikščiony-
bės skelbėjas ir jam dar gyvam esant imtas vadinti ardėnų 
apaštalu. apie 717 m. vyskupijos centrą jis perkėlė į lježą.

Vyskupas Hubertas mirė 727 m. gegužės 30 d. savo re-
zidencijoje. iš pradžių jis buvo palaidotas šalia šv. alberto 
altoriaus šv. petro bažnyčioje lježe. Vėliau Huberto palai-

Šv. Hubertas Paminklas šv. Huberto sutiktam elniui Saint Huberto miestelio centre
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kai buvo kelis kartus ekshumuoti. 743 m. (anot vienų šalti-
nių lapkričio 3 d.) šventojo palaikai prabangiame sarkofage 
pernešti ir padėti pagrindiniame altoriuje. 825 m. vienuo-
liai benediktinai jo palaikus perkėlė į andagiumo vienuo-
lyną ardėnuose, kurį pats buvo įsteigęs. Benediktinų brolija 
ant senosios andagiumo bažnyčios pamatų pastatydino šv. 
Huberto baziliką (šventyklų hierarchijoje aukščiausio rango 
katalikų bažnyčią). paskutinį kartą karstas su Huberto palai-
kais perkeltas į šią baziliką (pagal oficialią versiją tai įvyko 
lapkričio 3 d.). kiti šaltiniai abejoja, ar lapkričio 3-ioji nebū-
sianti Huberto mirties diena. Nuo 827 m. abatijai suteiktas 
šv. Huberto vardas, o pats vienuolynas laikui bėgant išaugo į 
Belgijos miestą saint Hubertą.

andagiumo vienuolyne buvo veisiami medžiokliniai šu-
nys – šv. Huberto skalikai, tuo metu laikyti garsiausia skalikų 
veisle. šie juodi su įrūdžiu šunys viduramžiais buvo papli-
tę kone visoje europoje. Jų kraujo turi ir lietuvių skalikai. 
kiekvienas andagiumo vienuolyne išaugintas skalikas buvo 
žymimas įdegintu „auksinio šv. Huberto rakto“ ženklu. Įdo-
mu, kad iki pat prancūzijos didžiosios revoliucijos (1789 m.) 
vienuolynas kasmet prancūzijos karaliaus dvarui privalėjo 
nemokamai tiekti po šešis medžioklei parengtus šunis.

po mirties Hubertas greit buvo kanonizuotas šventuoju. 
Maždaug nuo X-ojo šimtmečio jis tampa medžiotojų globė-
ju. Tačiau Xii-ame šimtmetyje saint Huberto galvijų skerdi-
kų gildija šv. Hubertą taip pat paskelbė savo globėju ir nuo 
to laiko kasmet lapkričio trečiąją rengiama iškilminga eisena 
į baziliką. 

šv. Huberto, kaip medžiotojų globėjo, šlovė galutinai 
įsigalėjo tik XV a. Tos šlovės kelias prasidėjo ne ardėnuo-
se, o vokiškai kalbančiuose kraštuose, kai 1444 m. hercogas 
Gerhardas V. fon Julichas, Huberto dieną laimėjęs jam reikš-
mingą mūšį, įsteigė šventojo Huberto ordiną, nieko bendra 
neturėjusį su medžiokle. Tik vėliau šio ordino ir kitų Vakarų 
europoje įkurtų ordinų nariai ėmė populiarinti šventąjį kaip 
humaniško medžiotojo idealą.

kodėl šv. Hubertas buvo paskelbtas medžiotojų globėju? 
Regis, čia didžiausios įtakos turėjo pasakojimai, esą šventa-
sis, būdamas gyvas, mokėjęs palengvinti pasiutlige sergančių 
žmonių kančias. stebuklingų gydomųjų savybių turėjusi jo 

stula, tiksliau jos priekinėje dalyje įsiūti siūlai. Jie galėdavę 
išgydyti nuo šios gana medžiotojiškos ligos. Matyt, dėl to vė-
lyvaisiais viduramžiais šv. Hubertas buvo priskiriamas ir prie 
keturių didžiųjų stebukladarių – šv. antano, šv. kornelijaus 
(popiežiaus) ir šv. kirino (kankinio).

Vėliau šv. Huberto susiejimui su medžiokle labai pasitar-
navo jau minėta legenda. Manoma, kad bažnyčios hierarchai 
specialiai paskubėjo kanonizuoti Hubertą kaip tinkamiausią 
kandidatą į šį „postą“. Medžiotojai savo medžiotojišką laimę 
dažnai patikėdavo įvairiems antgamtiškiems globėjams, ne-
retai pagoniškiems. Bažnyčiai tai labai nepatiko. amatininkai 
kurpiai, puodžiai, kalviai, net vagys ir kekšės jau turėjo savo 
pripažintus patronus, o įtakingiausia visuomenės dalis – me-
džiotojai – ne. o juk tuo metu Vakarų europoje medžiojo iš 
esmės tik diduomenė. Hubertas šiam tikslui idealiai tiko.

Dabar su Hubertu susietas šventąsias vietas kasmet 
aplanko tūkstančiai piligrimų – daugiausia medžiotojų iš 
visos europos. lježe, pirmoje vyskupo Huberto laidojimo 
vietoje, medžiotojų globėją galima pamatyti jau pačioje 
katedroje – šalia savo pirmtako ir mokytojo šv. lamberto 
atvaizdo. Hubertas rankose laiko stebuklingąją stulą, o prie 
jo kojų stovi legendinis elnias su kryžiumi ragų vainike. 
Virš šventojo galvos pavaizduotas herbinis skydas su me-
džioklės ragu. Marmurinė šv. Huberto figūra su medžioklės 
ragu rankose remiasi į katedros sakyklą. Monumentalią šv. 
Huberto statulą su elniu prie šono galima pamatyti lježo 
šv. Jokūbo bažnyčioje, o šalia – scena, vaizduojanti Huber-
to susitikimą su elniu.

Bet svarbiausias kelionės tikslas – saint Hubertas, ne-
didelis miestukas už 80 km į pietus nuo lježo. šv. Huberto 
bazilika pastatyta pačiame šio žavaus miestelio centre ir yra 
viena ištaigingiausių bažnyčių Belgijoje: 95 m ilgio, apie 30 m 
pločio ir 25 m aukščio ties pagrindine nava, jos bokštų aukš-
tis – 60 m. Nepaisant daugybės per šimtmečius ištikusių ka-
taklizmų (karų, gaisrų), bazilika buvo atstatoma, restauruo-
jama. 1640 m. pastatytas medžiotojų globėjo altorius yra de-
šiniojoje navoje. Jo centrinėje dalyje vaizduojamas Huberto 
įšventinimas į vyskupus, čia pat ir šventojo skulptūra su elniu 
prie šono. Tabernakule (įtaisas katalikų bažnyčioje – spintelė 
altoriaus viduryje sakramentalijoms laikyti, dažniausiai me-

Belgijos karaliaus Leopoldo I rūpesčiu 1847 m. Saint Huberto bazilikoje 
pastatytas sarkofagas (simbolinis šv. Huberto karstas)

Saint Huberto centrinėje aikštėje garsųjį elnią galima pamatyti 
ir ant namų stogų
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dinė, labai puošni), kurį 1873 m. padovanojo lježo vyskupi-
ja, laikoma dėžutė su šv. Huberto stebuklinga stula ir kitomis 
relikvijomis. kairėje navoje yra sarkofagas – simbolinis Hu-
berto karstas. Jis 1847 m. buvo sukurtas ir pastatytas Belgijos 
karaliaus leopoldo i rūpesčiu. Jame šventojo palaikų nėra. 
Guodžiamasi bent tuo, kad tie palaikai vis dėlto yra saint Hu-
berte ir dėl to jis vadinamas šv. Huberto karsto miestu.

prieš saint Huberto baziliką yra medžioklės muziejus 
„šventojo Huberto legenda“, jame didžioji dalis ekspozicijos 
skirta medžiotojų globėjui. Be to, daug eksponatų pasakoja 
apie medžioklės ragų istoriją.

iki mūsų dienų saint Huberte išliko sena tradicija – lap-
kričio trečiąją rengti šv. Huberto šventę. Jos metu prieš pra-
sidedant pamaldoms iš Vokietijos pakviesti medžiotojai (jie 
kviečiami tik nuo 1960 m.) prieš baziliką pučia skardžiabal-
sius medžioklės trimitus, šalia rodomas gyvasis paveikslas, 
vaizduojantis Huberto atsivertimą. Miesto gatvėmis traukia 
spalvinga krašto gyventojų procesija, tiesa, labiau pasaulie-
tiška, negu religinė. Nepamiršta ir tai, kad šv. Hubertas yra 
buvęs ir gyvulių skerdikų globėjas. Todėl ši šventė yra tauti-
nė ūkininkų amatininkų ir pirklių, pagerbiančių savo krašto 
šventąjį, atminimo diena.

Vis plačiau įsigalint šv. Huberto kultui, lapkričio 3-ąją ėmė 
švęsti daugelio europos valstybių medžiotojai. kaip rašoma 
vienoje senoje knygoje, ta šventė buvo švenčiama su „me-
džioklės malonumais ir kitomis linksmybėmis“ ir hubertinės 
medžioklės kartais tęsdavosi kelias dienas. Manoma, kad tos 
šventės turėjo teigiamos įtakos medžioklės kultūrai, jose buvo 
smerkiama „laukinė medžioklė“, propaguojama gyvūnijos 
apsauga, meilė gyvūnams, humanizmas medžioklėje. Tai pa-
mažu padėjo susiformuoti ir nerašytam medžiotojo garbės ko-
deksui, gražioms tradicijoms. Tiesa, puošnios Huberto šventės 
ir su jomis susijusios rūmų aukštuomenės medžioklės kartais 
nukrypdavo nuo kilnių pagrindinių principų.

lietuvoje hubertinių medžioklių tradicija palyginti jau-
na, ji siekia tik XViii a. Į mūsų kraštą ją atvežė rinkti sve-
timšaliai karaliai iš saksonijos. Yra išlikę medžiotojų globėjo 
garbei surinktų didelių karališkų medžioklių aprašymų. iš-
kilmingiausias medžiokles ir šventes jo garbei rengdavo len-
kijos karaliai ir lietuvos didieji kunigaikščiai augustas ii ir 
augustas iii. pastarasis buvo šv. Huberto ordino kavalierius. 
šis ordinas įsteigtas 1738 m. ir jį galėjo gauti už medžioklės 
žygius tik karališko kraujo žmonės arba žymiausieji didi-
kai. švęsdamas ordino gavimą, augustas iii medžiojo net 
6 savaites. Gerokai prieš karaliaus atvykimą Belovežo girios 
administracija gaudė žvėris ir juos suleisdavo ar suvarydavo 
„augusto sodan“ – į aukšta tvora aptvertą plotą. iš maždaug 
100 ha ploto aptvaro buvo padarytas koridorius, o šalimais 
pastatytos medžiotojų palapinės.

1752 m. rugsėjo 27 d. čia vykusią medžioklę aprašo ją 
stebėjęs Birkenas: „karalius atvyko su žmona, šeima ir to-
kia galybe dvariškių, jog sunku buvo juos sutalpinti sodžiuj. 
anksti rytą puikiose karietose, apsupti karininkų ir pažų, 
karaliaus dvariškiai ir damos pajudėjo medžioklės vieton. 
Ragų ir trimitų balsai skelbė, kad atvyko karalius ir prasideda 
medžioklė. palapinėn susirinko karaliaus šeima ir aukštieji 
didikai, tačiau pastarieji galėjo tik grožėtis kruvinu vaizdu. 
karalienę šaudymas traukė ne mažiau nei karalių, nors ji ir 

buvo knygų skaitymo mėgėja. Ji čia irgi buvo su knyga ir, 
kol žvėrį išvarydavo, ją skaitydavo. tačiau viena paguldė 20 
stumbrų. karalius taip pat mikliai šaudė, imdamas vienas po 
kito užtaisytus šautuvus iš savo pažų. po kiekvieno taiklaus 
šūvio į stumbrą buvo pučiami ragai. po medžioklės karalius 
su karaliene apžiūrėjo nukautus žvėris, jie buvo pasverti ir 
išdalyti valstiečiams“.

Medžioklės atminimui pastatytas obeliskas, kuriame pa-
rašyta, jog tą dieną sumedžioti 42 stumbrai, 13 briedžių ir 2 
stirnos.

Dabar daugelyje europos šalių lapkričio 3 d. prasideda 
didysis medžioklės sezonas. Tą dieną (arba artimiausią sa-
vaitgalį), kaip reikalauja tradicija, rengiamos iškilmingos 
šventiškos medžioklės. Dažnai prieš medžioklę kokioje nors 
arčiausiai medžioklės plotų ar juose esančioje koplyčioje au-
kojamos mišios. ilgą laiką per jas bažnyčioje ir šventoriuje 
buvo leidžiama būti ir medžioklėje dalyvaujantiems gyvū-
nams: medžiokliniams šunims, sakalams, net žirgams. Bet 
ilgainiui popiežiai savo bulėse medžiotojų pagalbininkų tei-
ses gerokai apkarpė – iš pradžių žirgų, o vėliau ir šunų.

lietuvoje kasmet vis dažniau medžiotojų būrelių, klubų 
medžioklėse lapkričio 3 d. gaudžia medžioklės ragas, kvie-
čiantis į tradicinę hubertinę medžioklę.

o kas lankėsi europos šalių medžioklės parodose, mugė-
se, turėjo progos įsitikinti, koks šiuo metu populiarus yra šv. 
Hubertas, kiek daug medžiotojų organizacijų, periodinių lei-
dinių, klubų, firmų ir firmelių pavadinta jo vardu. Huberto 
simbolis – elnio ragų vainikas su šviečiančiu kryžiumi puošia 
medžioklės tematika išleistas knygas, medalius, ženk liukus, 
gaireles, pagaminta aibė įvairiausių suvenyrų. Beje, tik pa-
lyginti nedaugelis simbolių juose nupiešti taisyklingai (yra 
pripiešta ir šešiašakių, ir dvylikašakių (dažniausiai), ir ketu-
riolikašakių ragų). Matyt, ne visi simbolių piešėjai gilinosi į 
tokias „smulkmenas“. Ne išimtis – ir a. šeškausko safari fir-
mos „Hubertus“, net mūsų kaimynų – lenkijos medžiotojų 
sąjungos emblemos. Jose – elnio ragai dvylikašakiai.

Vytautas KLoVas
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Rokiškio krašto garbės piliečio, akade-
miko, prof. habil. dr. leonardo kairiūkš-
čio iniciatyva, Rokiškio rajone papiškių 
kaime spalio 3 d. atidengtas paminklinis 
akmuo, skirtas akademiko tėviškės at-

Akademiko L. Kairiūkščio gimtinėje įsteigtas muziejus
minimui. šia proga buvo aukojamos šv. 
Mišios čedasų parapijos bažnyčioje. at-
minimo akmens šventinimo ceremoni-
joje dalyvavo akademiko giminės, svečiai 
iš lietuvos Mokslų akademijos, lietuvos 

Miškų instituto, Generalinės, Biržų ir 
Rokiškio miškų urėdijų, Rokiškio rajono 
savivaldybės. po atminimo akmens pa-
šventinimo svečiai aplankė akademiko 
iniciatyva įkurtą muziejų. 
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Akademikas L. Kairiūkštis tėviškės sodyboje

Taip galima būtų pasakyti apie vakaronę, surengtą spalio 6 d. 
Vilniaus mokytojų namuose. Vilniečiai, daugiausia dzūkai, 
tarp jų – liaudies dainininkė, lazdijų garbės pilietė Veroni-
ka povilionienė, miškininkas prof. Vytautas Valenta, radijo 
laidų vedėja Gema padribonienė, folkloristė Gražina kadžy-
tė ir kiti – rinkosi mokytojų namų svetainėje. čia į dzūkų 
meno dienas atvyko kapčiamiestiečiai. kapčiamiesčio seniū-
nas Vidmantas Dambrauskas, bendruomenės pirmininkė 
Vilma Matulevičienė, deklamatorė lina Juozulynienė bei šio 
straipsnelio autorius stengėsi pristatyti kapčiamiestį, jo žmo-
nes, vandenis ir miškus. po jų į sceną išėjo kapčiamiesčio 
miškininkų ir mokyklos folkloro ansamblis „atgaiva“ (vado-
vė mokytoja Birutė stacevičienė). Jų dainose susirinkusieji 
išgirdo apie mūsų senolių gyvenimą ir buitį, apie liūdnas bei 

Pasėdėkim su medžiu...
linksmas gyvenimo dienas, apie lietuvio partizano dalią, apie 
dzūkui šventa vietą – girią. 

labai gražiai save pristatė ir padainavo socialinės rūpy-
bos centro ,,židinys“ jaunuoliai. žiūri į juos ir galvoji: jie jau 
integravosi į visuomenę, kyla noras pasakyti ačiū ten dirban-
tiems žmonėms – apie tai kalbėjo radijo laidų vedėja Gema 
padribonienė. 

Juos keitė laisvalaikio salės jaunuolių ritminiai šokiai (va-
dovė lina Valentienė). po jų žiūrovai šiltai priėmė kapčia-
miesčio bendruomenės vokalinį ansamblį (vadovas laimis 
Juškaitis). pertraukėles „užpildė“ kapčiamiestietė poetė Ni-
jolė Nalivaikienė.

šiltai žiūrovai sutiko liaudies dainininkę Veroniką povilio-
nienę, kuri pasikvietė į sceną kapčiamiestietę ir vilnietę pusse-
seres... ir nuaidėjo Vilniui „ant kalno klevelis...“ ir kai vakaro 
vedėjos Birutė stacevičienė, Rima Glavinskienė nebeturėjo ko 
pakviesti į sceną, išėjo mūsų žemietis Juozas žitkauskas, Moky-
tojų namų projektų vykdytojas. Jis padėkojo už gražią vakaronę, 
vadovams įteikė knygas. prof. Vytautas Valenta dėkojo kapčia-
miestiečiams už tai, kad jie sėdi ne po medžiu, bet su medžiu.

Mokytojų namų svetainėje veikė foto paroda apie kap-
čiamiestį ir jo apylinkes. 

atsisveikindami vilniečiai mums sakė „iki pasimatymo“.

Vytautas staCEVIčIus
Veisiejų miškų urėdijos specialistas 
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Apie retus grybus
pavadinimas sako, kad tai „asilo ausys“, 
bet kadangi pas mus asilų kaip ir nėra, 
o kiškių tarsi netrūksta, tai lietuviškas 
vardas gal kiek tikslesnis...

Piengrybis jautakis. auga lapuo-
čių ir spygliuočių miškuose. Mėgsta 
kalkingą dirvą.

kol buvo nesaugomas, buvo valgomas. 
žinovai tvirtina, kad iš jų iškeptų kotletų 
neįmanoma atskirti nuo jautienos. Teks 
patikėti, nes dabar juk netikrinsi...   

Dėmėtasis baravykas. Mėgsta ąžuo-
lynus. kai kur vadinamas perkūnbaravy-
kiu. Nuo baravyko paąžuolio skiriasi taš-
kuotu, be tinklelio kotu. kaip ir jautakis, 
nebevalgomas.

Kamštinis skylenis. Reta kempinė, 
auganti ant ąžuolų. Jaunas vaisiakūnis 
„ašaroja“ gintaro spalvos ašaromis, ta-
čiau, kaip sakoma, „užkliuvo už varčios 
ir vėl iš pradžios“ – „ašaroja“ dauguma 
kempinių, todėl nustatyti, ar tai tikrai 
skylenis, galima tik atlikus tam tikrus ty-
rimus...

RoMuaLDas VaIčEKausKas

pamatęs miške senutę su pilnu krepšiu 
baravykų, be specialistų patvirtinimo 
netikėk savo akimis. Juk tiksliai nusta-
čius asmens tapatybę, gali pasirodyti, 
kad jai metų ne ką daugiau negu tau, 
arba paaiškėti, kad ji visai ne moteris, 
o koks nors – pasakysiu, kas pirmiau-
sia ateina į galvą – nuo pacientų besi-
slapstantis daktaras...

Tas pats ir su grybais. Tikras mi-
kologas be mikroskopinių tyrimų nė 
už ką neparašys, jog krepšyje buvo 
būtent tikriniai baravykai, o apsidraus 
santrumpa „cf “, kuri reiškia „panašus 
į “ – pavyzdžiui, Boletus cf edulis.

Taigi, išeitų – be ekspertų išvadų gyve-
ni su moterimi, panašia į žmoną, gauni at-

lyginimą, panašų į pašalpą, tad laisvalaikiu 
rankioji grybus, panašius į valgomus...   

suprantu, kad tokie išvedžiojimai 
jautresnį skaitytoją gali įstumti į nevil-
tį, todėl pusiausvyrai atstatyti parinkau 
kelis Raudonosios knygos grybus, leng-
vai atpažįstamus iš akies, be sudėtingų 
tyrimų. 

Didysis kukurdvelkis. Grybas mil-
žinas, augantis pievose, pamiškėse, pa-
laukėse. pirmą kartą pamačiusį žmogų 
taip nustebina, kad tas dažniausiai puola 
rašyti į laikraštį ar skambinti į televiziją.

Geltonasis kiškiaausis. auga miš-
riuose miškuose liepos – spalio mėne-
siais pavieniui arba mažomis grupe-
lėmis. išdygsta ne kasmet. lotyniškas 

Didysis kukurdvelkis

Kamštinis skylenisDėmėtasis baravykas

Piengrybis jautakis

laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
TV3, 9.30 val., šeštadieniais. Žiūrėkite
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Geltonasis kiškiaausis
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„Miškas turi nenugalimą trauką, paslaptin
gą jėgą, kviečiančią žmogų į savo valdas. Iš 
kur tas žavesys? tai gyvenimo harmonija, 
pati didžiausia tarp malonumo ir naudos“, 
– neseniai pasirodžiusioje paskutinėje savo 
knygelėje rašė daugelio straipsnių ir leidi
nių apie gamtą autorius, V. Bergo premijos 
laureatas, miškininkas Pranas Rimantas Gri
kevičius, pastaruoju metu dirbęs aplinkos 
ministerijos Gamtos apsaugos departa
mento Gamtos išteklių skyriuje vyriausiuo
ju specialistu.
Deja, rugsėjo 25 d., eidamas 71uosius, šis 
žinomas šalies miškininkas, gamtosaugi
ninkas, buvęs profsąjungų darbuotojas ne
tikėtai išėjo anapilin. 
Gimęs miškingame Zarasų krašte, Duse
tose, 1953 m. baigęs Degučių septynme
tę mokyklą, R. Grikevičius nedvejodamas 
pasirinko miškininko profesiją – įstojo 
į Vilniaus miškų technikumą. Baigęs jį 
1957 m., paskiriamas į gimtinę – Zarasų 
miškų ūkį, kur 1957–1958 m. dirbo Zarasų 
girininkijoje miško žvalgu, Gražutės giri
ninkijoje – miško techniku, nuo 1958 m. – 
tumiškių girininkijos girininku. 
aktyvus, pareigingas, gabus specialistas 
1962 m. pakviestas į tuometinę Miškų 
ūkio ir miško pramonės ministeriją tech
nikos skyriaus vyresniuoju inžinieriumi. 
neakivaizdžiai 1967 m. jis baigia LŽūa 
Miškų ūkio fakultetą. skiriamas prie mi
nisterijos įkurto Darbo mokslinio organi
zavimo centro normavimo skyriaus virši
ninku, 1969 m. jam patikimos šio centro 
direktoriaus pavaduotojo, 1974 m. – EPKt 
biuro direktoriaus pavaduotojo mokslui 
pareigos, kuriose dirbo iki 1982 m. Pas
tarosiose pareigose atsiskleidė Rimanto 
gebėjimai plačiau žvelgti į miškininkystę, 
mišką kaip gamtinę ekosistemą, jos san
tykį su visuomene, įsiklausyti įžymių žmo
nių mintis apie gamtą, mišką. sukauptą 
darbo organizavimo patirtį jis siekė api
bendrinti mokslinėmis rekomendacijo
mis – 19721977 m. mokėsi Baltarusijos 
miškų instituto neakivaizdinėje aspiran
tūroje, parengė darbą ,,Darbo jėgos for
mavimas ir jos racionalus panaudojimas 
Lietuvos tsR miškų ūkyje“. 
R. Grikevičiaus iniciatyva Druskininkuose ir 
kitur pradėti projektuoti ir rengti sveikatin
gumo, gamtos pažinimo takai, į šį kūrybinį 
darbą įtraukti landšafto architektai. Miškuo
se rengtos trumpalaikio poilsio vietos su 
miško baldais, organizuota jų gamyba, EPtK 

biure sukaupta profesinės literatūros biblio
teka, domėtasi kitų šalių miškininkų darbo 
patirtimi. Jis palaikė idėją plačiau įtraukti į 
gamtosauginę veiklą moksleiviją – prie giri
ninkijų steigtos mokyklinės girininkijos.  
19821990 m. jis – atsakingas šakinės 
profsąjungos respublikinio komiteto dar
buotojas. 
naujas etapas Rimanto profesinėje kar
jeroje prasidėjo po šalies nepriklauso
mybės atkūrimo, kai grįžęs į reformuotą 
Miškų ūkio ministeriją dirbo nacionali
nių parkų, vėliau – Miškų politikos sky
riaus viršininku. Jis rūpinosi saugomų 
teritorijų plėtra, kartu su kitais miški
ninkais rengė nepriklausomos Lietu
vos Miškų įstatymą, kitus teisės aktus.  
nuo 1995 m. perėjęs dirbti į aplinkos ap
saugos ministeriją augalijos, nuo 1997 m. 
– Biotos išteklių skyriaus viršininku, R. Gri
kevičius atsiskleidė kaip plataus akiračio 
gamtosaugininkas, ekologas, rūpinęsis 
miškų, juose esančių gamtos turtų tau
sojimu ne tik iš valdininko pareigos, bet 
ir tarsi prigimties užkoduotas. Jis gilinosi 
į šios srities mokslo, grožinės literatūros 
šaltinius, profesionaliai ir nuoširdžiai 
bendravo su kolegomis. Rengė gamto
saugos teisės dokumentus, organizavo 
praktines konferencijas želdynų apsau
gos ir tvarkymo klausimais, ruošė želdy
nų priežiūros rekomendacijas, siekė, kad 
kuo racionaliau būtų naudojama miškų 
augalija. R. Grikevičiaus gamtosauginis 
kraitis 2003 m. įvertintas V. Bergo premija.  
Išėjusysis turėjo ir publicisto talentą: 
,,Mūsų giriose“, kituose žurnaluose bei 
laikraščiuose parašė ir paskelbė per 200 
straipsnių, skirtų aplinkosaugai, ekologi
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Pranas Rimantas 
Grikevičius 

1939 05 19 – 2009 09 25

jai, etnokultūrai propaguoti, dalyvavo ra
dijo laidose. nuo 1992 m. rinktas žurnalo 
,,Mūsų girios“ redakcinės tarybos nariu. 
Jo išleistų leidinių lentyną, kurioje išsiri
kiavę sudaryti ar parašyti leidiniai „Žemė 
ir žmogus“, „Druskininkų šiluose“, „Pa
žink mišką“, „Metodiniai nurodymai jau
niesiems miško bičiuliams“, „Miškininko 
kalendorius 2004“ ir dar dvejų vėlesnių 
metų puikūs albumai – knygos, dar turė
jo papildyti ne vienas sumanytas darbas. 
Bet plunksną nusvarino skaudi lemtis. 
Rimanto Grikevičiaus portretas visų Jį 
pažinojusiųjų atmintyje išliks itin švie
sus. Juk Jis taip paprastai ir geraširdiškai 
mokėjo bendrauti, o veidą visada puošė 
tauri, natūrali šypsena... Jis buvo geras vy
ras ir mylintis tėvas. Labai mylėjo pušynų 
apsuptyje ant nemuno kranto įsikūrusius 
Druskininkus ir jų apylinkes; mėgo čia su 
gyvenimo drauge aldona ilsėtis ir kurti. 
Paskutinėje savo knygelėje „Geros savi
jautos patarimai“ Jis visiems siūlo gyventi 
taip, kaip pats gyveno – teigiamos ener
gijos ieškoti miške, saulėje, draugo šypse
noje. tai – testamentas likusiems šiapus. 
Rugsėjo 29ąją amžinam poilsiui į Vilniaus 
Rokantiškių kapines Jį palydėjo gausus bū
rys buvusių bendradarbių, bendramokslių, 
kraštiečių ir tų, su kuriais teko bendrauti 
šiam didžiam Gamtos saugotojui.
Liko skaudi tuštuma visų širdyse, bet skau
džiausiai netektis nuskriaudė žmoną aldo
ną, dukras Jovitą ir Jurgitą, seserį nijolę... 
Reiškiame joms ir kitiems artimiesiems gilią, 
nuoširdžią užuojautą.

Buvę bendradarbiai, bendramoksliai
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Įpusėjus spaliui, netekome ilgamečio 
miškininko, šalies nusipelniusio gamtos 
apsaugos darbuotojo Edvardo Matiuko, 
Kuršių nerijos miškams ir gamtosaugai 
atidavusio 45erius darbo metus. 
Edvardas Matiukas buvo trečios Matiukų 
kartos miškininkas, kilęs iš telšių rajono 
Feliksavo kaimo. Jo senelis buvo eigulys. 
tėvas, Kazys Matiukas, daug metų dirbo 
Plungės girininkijos girininku. todėl pa
augęs Edvardas neabejodamas žengė 
giminės pėdomis: 1960 m. baigė LŽūa 
Miškų ūkio fakultetą, grįžo dirbti į gimti
nę – Plungės miškų ūkio gamybos meist
ru, inžinieriumi. 1961 m. Kuršių nerijos 
miškų ūkiui pakvietus, čia 19611963 m. 
jis dirbo miškų ūkio inžinieriumi. 1973 m. 
jam patikėtos neringos miškų ūkio direk

toriaus pareigos, vėliau vadovavo 1976 
m. įsteigtam Valstybiniam Kuršių nerijos 
miško parkui, nuo 1992 m. dirbo Kuršių 
nerijos nacionalinio parko miškų urėdu. 
Vadovaujančias pareigas jis užėmė iki 
1998 m., vėliau perėjo į Kuršių nerijos na
cionalinio parko Kraštotvarkos skyrių, kur 
dirbo iki išėjimo į pensiją 2006 m. 
Pradėjus dirbti Kuršių nerijoje, jauno 
miškininko laukė specifinio pajūrio kli
mato išbandymai – 1962 m. pabaigoje 
per neriją praūžusio uragano ir vėliau 
kas keleri metai pasikartojančių vėtrų 
padarinių likvidavimas bei išdegusių 
kalnapušynų rekonstravimas; kova su 
kenkėjų invazijomis į nerijos miškus, 
žvėrių daroma žala sunkiai įveistiems 
jaunuolynams; kasmet didėjantis poil
siautojų srautas į neriją. todėl nuo pir
mųjų darbo metų E. Matiukui teko daug 
jėgų ir sumanumo skirti miškų atkūrimui 
degimvietėse, plynumose, jūros bangų 
ardomo apsauginio kopagūbrio tvirti
nimui, slenkančių kopų tvarkymui. Pa
dedant Miškų instituto mokslininkams, 
perimta XIX a. pabaigos vokiečių miški
ninkų patirtis stabilizuoti Kuršių marių 
krantus – nuo 1982 m. marių pakran
tėse pradėtos veisti nendrės.  Darbai 
visada buvo atliekami saugant unikalią 
Kuršių nerijos gamtą. Poilsiautojų srau
tui reguliuoti ir mažinti nerijos gamtos 
trypimą, miškai kūrybingai pritaikyti re
kreaciniams poreikiams: įrengta per 30 
poilsio aikštelių, daugybė regyklų, ato
kvėpio vietų, organizuotas pasivaikš
čiojimo, sveikatingumo takų tiesimas. 
Edvardo Matiuko gamtosauginis triū
sas nerijoje įvertintas 1982 m. Maskvos 
Liaudies ūkio pasiekimų parodos sidab
ro medaliu, 1984 m. – aukso medaliu už 
teritorijos pritaikymą rekreacijai. 
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spalio 21ąją sužinojome skaudžią ži
nią – netikėtai mirė buvęs ilgametis Ro
kiškio miškų urėdijos Pandėlio girininki
jos girininkas Motiejus Juodsnukis.
Velionis buvo kilęs iš Prienų rajono Gra
žučių kaimo. Baigęs 1960 m. LŽūa Miš
kų ūkio fakultetą, paskirtas tuometinio 
Rokiškio miškų ūkio Pandėlio girininku, 
kur girininkavo 35erius metus. Pablo
gėjus sveikatai, 1995 m. girininkijos vai
rą jis perdavė nuo 1964 m. šioje girinin
kijoje girininko padėjėja, meistre dirbu
siai žmonai Genovaitei, o pats pasiprašė 
šioje girininkijoje perkeliamas miško 
techniku. 2000 m. išėjo į pensiją.

Edvardas 
Matiukas

1937 01 30 - 2009 10 14

Motiejus 
juodsnukis

1937 01 30 – 2009 10 21
Per 40 darbo metų vienoje girininkijo
je M. Juodsnukis sukaupė didelę patirtį, 
1979 m. jam buvo suteiktas I klasės giri
ninko vardas. Būdamas darbštus, reik lus 
ir pareigingas, to reikalavo ir iš kitų. tėvų 
pėdomis žengė ir sūnus Dalius – 1991 m. 
baigė LŽūa miškininkystės studijas, grįžo 
dirbti į gimtinę.
Pandėlio miškuose atkurti ir išugdyti 
medynai, įrengti keliai ilgai primins čia 
dirbusį girininką Motiejų Juodsnukį.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velio
nio žmonai Genovaitei, dukroms Rasai 
ir Ingai, sūnui Daliui ir kitiems artimie
siems.

Rokiškio miškų urėdijos miškininkai

Būdamas nerijos miškininkų vadovu, E. Ma
tiukas daug dėmesio skyrė ir darbuotojų 
darbo bei gyvenimo sąlygų gerinimui – 
pastatytos 2 naujos girininkijos, įrengti 
butai. Kaip neringos miesto tarybos de
putatas 19741995 m. jis sprendė bendras 
vietos gyventojų socialines ir atvykstan
čių poilsiautojų keliamas gamtosaugines 
prob lemas. 
nestigo Kuršių nerijoje įvairių proble
mų ir atkūrus šalies nepriklausomybę, 
1992 m. įsteigus Kuršių nerijos naciona
linį parką bei 1997 m. įtraukus į jį miškų 
urėdiją. 1992 m. nustota tvirtinti nendrė
mis marių pakrantes; nemažus nerijos 
miškų plotus užtvindė potvynis, ėmė 
džiūti apsemti medynai; vėliau miškus 
niokojo įvairūs kenkėjai; 1995 m. kilo di
džiulis gaisras smiltynėje... Reformų sū
kuryje keitėsi nerijos miškų pavaldumas, 
stigo lėšų, kai kurie verslininkai miško 
sąskaita siūlė steigti nidoje tarptautinį 
aerodromą, tiesti tiltą iš Klaipėdos į smil
tynę, kūrė kitus nerijos urbanizacijos pla
nus. Visa tai reikėjo pergyventi, suvokti 
grėsmę gamtai, atstovėti gamtosaugines 
pozicijas ir nerijos miškininkų vadovui 
E. Matiukui, viešai išsakant savo kompe
tentingą, ilgamete darbo patirtimi pa
grįstą nuomonę. 1997 m. jam suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio gamtos apsaugos 
darbuotojo vardas. 
su žmona audrone, teisininke, Edvardas 
išaugino sūnus audrių ir Marių. Laisva
laikiu medžiotojo, žvejojo, ypač mėgo 
poledinę žūklę. Jį pažinojo ir gerbė ne
ringos gyventojai, kolegos miškininkai. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai ir artimiesiems.

Kuršių nerijos nacionalinio parko 
darbuotojai
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Svei ki na me gi mu sius

lapkritį

Spalio
žvaigždės
Vėl dangus nusileido į žemę
Iš vaikystės pasakų mano
Ir iš ilgesio tapo žaliu...
Žaliame danguje vėjas gano
Savo skaisčiai geltonas žvaigždes
Tarsi rudenio saules mažas –
Suskaičiuot tų žvaigždžių negaliu...

Vėl dangus nusileido į žemę...
Aš braidau po geltoną žvaigždyną
Ir paklystu tarp savo minčių...
Pasakyk, mano kleve – kaimyne,
Kaip, surinkus geltonas žvaigždes
Tarsi rudenio saules mažas,
Rasti žvaigždę Šiaurinę tarp jų...

PRoSTA SPoRInnI

Su 30-uo ju GIM TA DIE nIu
Lapkričio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Ro
kiškio miš kų urė di jos obelių gi ri nin ki
jos gi ri nin ką KęstutĮ sKVaRnaVIčIŲ, 
23 d. – Vil niaus miš kų urė di jos juris
konsultę JoLantĄ stRECKytę, 25 d. – 
Ignalinos miš kų urė di jos tverečiaus gi ri
nin ki jos miško pjovėją GIEDRIŲ uLKInĄ, 
26 d. – Biržų miškų urėdijos miškotvar
kos in ži nie rių taDĄ MaRuŠKĄ.

Su 40-uo ju GIM TA DIE nIu
Lapkričio 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Kau no 
miš kų urė di jos Kulautuvos miško daigy
no traktorininką PRanĄ KaLasūnĄ, 
6 d. – Mažeikių miš kų urė di jos Kairiškių 
gi ri nin ki jos ei gu lį VIDMantĄ VaIKŲ, 
13 d. – nemenčinės miš kų urė di jos 
Purviniškių gi ri nin ki jos miš ko dar bi
nin ką HEnRIKĄ JatKIaLĄ, 14 d. – Pa
ne vė žio miš kų urė di jos Raguvos gi ri
nin ki jos miš ko dar bi nin ką VIDMantĄ 
KaVaLIausKĄ, 26 d. – tel šių miš kų urė
di jos vairuotoją aLVyDĄ GustĮ, 29 d. – 
Ra sei nių miš kų urė di jos Vadžgirio gi ri
nin ki jos ei gu lį sIGItĄ sIRIūnaItĮ, Valki
ninkų miškų urėdijos Žilinų gi ri nin ki jos 
eigulį VIRGInIJŲ RusĄ, 30 d. – tel šių 
miš kų urė di jos vyr. mechaniką anDRIŲ 
sERVĄ.

Su 50-uo ju GIM TA DIE nIu
Lapkričio 3 d. šią su kak tį pa žymintį Ro
kiškio miš kų urė di jos Kamajų girininki
jos sargąkūriką VIKtoRĄ LIKtoRaItĮ, 
5 d. – Vil niaus miš kų urė di jos buhalterę 
nataŠĄ KERŠIEnę, ukmergės miš kų 
urėdijos medienvežio vairuotoją VID
MantĄ MIsIūnĄ, 7 d. – Kretingos miš
kų urė di jos meistrę aLDonĄ VEnCKIE
nę, 8 d. – tra kų miš kų urė di jos medely
no darbininkę JanInĄ KoZLoVsKaJĄ, 
12 d. – tel šių miš kų urė di jos vyr. buhal
terės pa va duo to ją aDELIJĄ DRoMan
tIEnę, Marijampolės miš kų urė di jos 
Šunskų gi ri nin ki jos ei gu lį RoMuaLDĄ 
sKauMInĄ, 16 d. – Šilutės miš kų urė
di jos medienos ruošos ir darbų saugos 

in ži nie rių aLGIRDĄ BaLčIūnĄ, Šalči
ninkų miš kų urė di jos Jašiūnų gi ri nin
ki jos ei gu lį VLaDIMIRĄ KVIatKoVsKĮ, 
26 d. – Vei sie jų miš kų urė di jos miškų 
urė do pa va duo to ją VytautĄ sInKEVI
čIŲ, 27 d. – Zarasų miš kų urė di jos Za ra
sų gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką VaLDĄ 
KRasausKĄ, 28 d. – Dubravos EMM 
urėdijos medelyno darbininkę JūRatę 
JanInĄ KaZLausKIEnę, 29 d. – Valki
ninkų miškų urėdijos Pirčiupių gi ri nin ki
jos meistrą aLVyDĄ nEDZVECKĄ.  

Su 60-uo ju GIM TA DIE nIu
Lapkričio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Va
rėnos miš kų urė di jos kiemsargįkūriką 
EnDRIKĄ IGnotĄ, 5 d. – ukmergės miš
kų urėdijos vairuotoją aLFonsĄ LuKŠĄ, 
6 d. – Pakruojo miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
meistrę stasę KLuPŠIEnę, 7 d. – Rieta
vo miš kų urė di jos vairuotoją EGIDIJŲ 
stasIuLĮ, 10 d. – Rietavo miš kų urė di jos 
traktorininką PoLEnCĄ DaunĮ, Šven
čionėlių miš kų urė di jos me die nos ruo
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vai
ruotoją VLaDIMIRĄ JusĮ, 12 d. – Kau no 
miš kų urė di jos vyr. buhalterę aLDonĄ 
VoLBEKIEnę, 13 d. – Pakruojo miš kų 
urė di jos pagalbinę darbininkę anELę 
KaZoKaItIEnę, 17 d. – nemenčinės 
miš kų urė di jos nemenčinės gi ri nin ki
jos buvusią eigulę nIJoLIĄ VaŠčILo, 
18 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti
tu to vyresnįjį taksatorių aLBInĄ ButRI
MaVIčIŲ, 24 d. – Valstybinio miš kot var
kos ins ti tu to projektų vadovą VytautĄ 
sKIRMantĄ, 29 d. – Miško genetinių 
išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos va
lytoją LIuDĄ KaunIEnę. 



jonas Grigaliūnas.  

Prisiminimai

nyko sodybos

Senų laikų dvelksmas

Apleista sodyba

Kas kam gimė?Po darbų Pietūs




