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Lapkričio 3 d. organizuotas Invazinių 
rūšių kontrolės tarybos ir Miško gene-
tinių išteklių, sėklininkystės ir miško 
atkūrimo ekspertų komisijos narių iš-
važiuojamasis posėdis į alytaus, Prie
nų ir kėdainių urėdijų miškus. Posėdyje 
diskutuota apie galimą invazinių augalų 
grėsmę miškams, ypač saugomose teri
torijose, praktiškai susipažinta su intro
dukuotų medžių rūšių platinimu miško 
želdiniuose (plačiau – 20 p.).

Lapkričio 7 d. minint medžiotojų glo-
bėjo Šv. Huberto dieną (kuri yra lapkri
čio 3), Bernardinų bažnyčioje aukotos 
Šv. Mišios. Penktus metrus ši bažnyčia 
ir broliai pranciškonai organizuoja me
džioklės kultūros ir tradicijų puoselėjimo 
dienos minėjimus, aukoja iškilmingas 
mišias. Šiemet aidėjo euskircheno (Vo
kietija) miesto didžiųjų medžioklinių 
ragų orkestro atliekama liturginė muzi
ka. Generalinio miškų urėdo pavaduoto
jas Z. Truskauskas kartu su kitais Genera
linės miškų urėdijos atstovais valstybinių 
miškininkų vardu Šv. Pranciškaus ir Šv. 
Bernardino vienuolynui įteikė tauriojo 
elnio ragus, simbolizuojančius gamtos 
didybę ir neatsiejamą ryšį su žmogumi.

Lapkričio 9 d. Baigėsi akcija „Miš-
kas – 2009“. Valstybinės aplinkos apsau
gos inspekcijos prie aplinkos ministerijos 
duomenimis, dvi savaites trukusios akci
jos metu nustatytas 21 neteisėtas miško 
kirtimo atvejis. Šiemetinės akcijos tikslas 

buvo surengti kuo daugiau priemonių, už
kardančių teisės pažeidimus, susijusius su 
neteisėtais miško kirtimais bei siekti suma
žinti neteisėtų miško kirtimo atvejų ateity
je, todėl daug dėmesio buvo skirta miškų 
savininkų švietimui. Generalinės miškų 
urėdijos, Vaa inspekcijos ir Policijos depar
tamento darbuotojai surengė 314 reidų. 
Patikrinta 1370 privačių miško sklypų ir 
208 lentpjūvės. Nustatyta, kad neteisėtai 
iškirsta 1223 m3 medienos. už neteisėtus 
miško kirtimus, apvalios medienos gabe
nimo ir medienos apskaitos lentpjūvėse 
tvarkos, miško teršimą ir kitus aplinkos 
apsaugos pažeidimus administracinėmis 
baudomis nubausti 144 asmenys (skirta 
12852 lt baudų). dėl neteisėtų miško kirti
mų ir dėl žalos aplinkai atlyginimo pradėti 
6 ikiteisminiai tyrimai, pareikšta 14 ieškinių 
aplinkai padarytai žalai atlyginti. akcijos 
metu spaudoje paskelbta keliasdešimt pu
blikacijų apie privačių miškų naudojimą ir 
apsaugą, inicijuotos radijo laidos. mieste
liuose ir kaimuose surengti susitikimai su 
privačių miškų savininkais, aptarti ūkinin
kavimo miške klausimai. susitikimuose da
lyvavo per 700 privačių miškų savininkų.

Lapkričio 9 d. lietuvos verslo konfede
racija /iCC lietuva organizavo diskusiją – 
verslo pietus „Atsinaujinančių energijos 
išteklių plėtra Lietuvoje: status quo ir 
perspektyvos“, kurioje pranešimą apie 
biokuro šilumos ir elektros gamybos rinką 
lietuvoje skaitė ir lietuvos biomasės ener
getikos asociacijos „litbioma“ prezidentas 

r. lapinskas. diskusijoje dalyvavo lr ener
getikos ministras a. sekmokas, lr seimo 
aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
J. Šimėnas, krašto apsaugos ministerijos, 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
atstovai bei daugiau nei 80 alternatyvio
sios energetikos verslo vadovų. diskutuo
ta atsinaujinančių energetikos šaltinių pri
sijungimo prie elekt ros tinklų, galiojančių 
teritorinių planų neigiamos įtakos vėjo, 
biodujų ir kitų energetikos šaltinių plėtrai, 
kitų atsinaujinančios energetikos plėtrą 
stabdančių kliūčių klausimais. 

Lapkričio 9 d. Švedijos sostinėje stok
holme prasidėjo ES Miškų sektoriaus 
technologijų platformos (FTP) 6-oji 
tarptautinė konferencija. lietuvos de
legacijoje dalyvauja biotechnologijų 
bendrovės „euromediena“ vadovas m. Ši
lininkas ir lietuvos miškų sektoriaus NTP 
koordinatorius a. Gaižutis. 

Lapkričio 9-10 d. Briuselyje vyko europos 
Tarybos sekretoriato organizuotas Miškų 
ūkio darbo grupės posėdis. Jame iš lie
tuvos dalyvavo miškų departamento at
stovas G. Jasinevičius.

Lapkričio 12 d. Generalinė miškų urė
dija organizavo kasmetinį pasitarimą 
dėl prekybos apvaliąja mediena. Jame 
dalyvavo aplinkos ministerijos ministro 
patarėjas r. Petrauskas, miškų depar
tamento miškų ūkio plėtros skyriaus 
vedėjas d. dudutis, generalinis miškų 
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urėdas B. sakalauskas, generalinio miš
kų urėdo pavaduotojas G. Visalga, miškų 
urėdų gamybinio susirinkimo valdybos 
nariai, miškų urėdijų koordinatoriai re
gionuose, lietuvos nepriklausomų me
dienos matuotojų asociacijos pirminin
kas e. Petrauskas, medienos perdirbėjų 
asociacijos direktorius J. Zimnickas, uaB 
„likmerė“ generalinis direktorius m. kas
mauskis, uaB „liforė“ direktorius G. ko
valčikas, asociacijos „lietuvos mediena“ 
direktorius r. Beinortas, Biomasės ener
getikos asociacijos „litbioma“ preziden
tas r. lapinskas, atstovai iš uaB „Timbex“, 
uaB „GkF“, uaB „storaenso Timber“, uaB 
„swedspan Girių Bizonas“, aB „Grigiškės“. 
Pasitarime buvo nagrinėtas ir valstybinių 
miškų išsaugojimo klausimas. miškininkai 
ir medienos pramonės atstovai vieningai 
pasisakė už valstybinių miškų išsaugoji
mą (plačiau – 4 p.).

Lapkričio 12, 19 ir 26 d. aplinkos minis
terija surengė atvirus seminarus „kai ži
nios tampa svarbesnės...“, skirtą ketinan
tiems teikti paraiškas es paramai gauti, 
kad įgyvendintų visuomenės informa
vimo ir švietimo apie aplinką projektus. 
seminaro dalyviai sužinojo, kokios veik
los remiamos, paramos sumas, atrankos 
vykdymo kriterijus, susipažino su jau 
įgyvendintais projektais ir veiksmingo
mis visuomenės informavimo apie aplin
ką priemonėmis. Projektų vadovai pasi
dalino savo patirtimi ir įžvalgomis. 

Lapkričio 13 d. lr Žemės ūkio minis
terija paskelbė duomenis, kad apie 90 
proc. visos pasaulinėje prekyboje cirku
liuojančios produkcijos yra gabenama, 
naudojant medinę pakavimo medžia-
gą (MPM), kuri lengvai gali tapti miškus 
naikinančių kenkėjų platintoja. Šiems 
klausimams aptarti Valstybinė augalų 
apsaugos tarnyba kartu su europos ir 
Viduržemio jūros regiono augalų apsau
gos organizacija (ePPo) Vilniuje suren-
gė tarptautinį seminarą, skirtą fitosani

tarijos inspektoriams. Jame pasidalinta 
mintimis ir aptarti veiksmingiausi mPm 
kontrolės būdai bei priemonės fitosani
tariniam saugumui užtikrinti (plačiau – 
kitame numeryje). 

Lapkričio 16-17 d. aplinkos ministerijoje 
įvyko Baltijos jūros regiono Erdvinio te-
ritorijų planavimo ir vystymo komiteto 
pirmininkaujančių šalių trejeto – danijos, 
lietuvos ir Norvegijos susitikimas. Šiam 
komitetui dabar vadovauja lietuva.

Lapkričio 18 d. utenos rajono Paal
suodės kaime atidaryta privati kertinė 
miško buveinė. renginyje, vykusiame 
šalia stundžių sodybos, atidengta lenta 
„stundžių miško kertinė miško buvei
nė“, buvo iškelti inkilai. Įvykis susietas su 
Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos 
(2006 12 20) šių metų paskelbimu biolo
ginės įvairovės metais (plačiau – kitame 
numeryje).

Lapkričio 18 d. Briuselyje vyko ES šalių 
nacionalinių miško savininkų asocia-
cijų – CEPF narių – renginys  „members 
day“. asociacijų darbuotojai bei aktyvas 
susipažino su Briuselyje svarstomomis 
privačių miškų savininkams aktualiomis 
temomis: miškų naudojimas, apsauga, 
klimato kaita, Natura 2000, es bendrosios 
žemės ūkio politikos laukiami pokyčiai 
po 2013 m., anglies kreditų skaičiavimai 
miškų ūkyje, miškų sertifikavimas ir kt. 

Lapkričio  19 d. CEPF Valdybos posė-
dyje, pirmininkaujant CePF prezidentui 
Ch. segerstéen, buvo svarstyti pasaulinės 
krizės padariniai miškų ūkiui ir medienos 
pramonei, situacija medienos rinkose bei 
europos lygmenyje priimami sprendimai  
es miškų politikos ir jos įgyvendinimo 
klausimai (atsinaujinančių medienos iš
teklių panaudojimas bioenergetikos tiks
lams, nelegalios medienos patekimo į es 
rinką užkardymo reguliavimas ir kt.). 
Lapkričio 19 d. vyko apvaliosios me-

dienos pusmetinis I pusmečio pardavi-
mas 2010 metams ir pardavimas pagal 
ilgalaikes sutartis. 2010 m. i pusmečio 
pardavime ir pardavime pagal ilgalaikes 
sutartis pasiūlyta parduoti 1350,4 tūkst. 
m3 medienos (plačiau – 4 p.).

Lapkričio 24 d. Šiaurės šalių ambasados, 
europos komisijos atstovybė lietuvoje, 
Šiaurės šalių ministrų taryba bei Švedijos 
prekybos taryba Vilniuje, viešbutyje „reval 
Hotel lietuva“ organizavo konferenciją 
„Energijos naudojimo ir generacijos 
efektyvumas 2009“. Pagrindinis jos tikslas 
– sukurti sąlygas pasidalinti nuomonėmis 
ir žiniomis tarp Šiaurės šalių ir lietuvos bei 
skatinti energetikos efektyvinimo sprendi
mus kaip aplinkosaugos priemonę.

* miško sanitarinės apsaugos tarnyba 
informuoja, kad jau spalio mėnesį stip
rūs naujo patogeno sphaeropsis 
sapinea pažeidimai pastebėti piet-
rytinėje Lietuvos dalyje, buvusiose 
žemės ūkio naudmenose įveistuose pu
šies jaunuolynuose. Šios ligos pažeidi
mus galima supainioti su pušų ūgliasu
kiu Melampsora pinitorqua arba pušų 
ūglių vėžiu Brunchorstia pinea. miš
kininkus, pastebėjusius gausius ūglių 
pažeidimus pušies jaunuolynuose, msa 
tarnyba paršo apie tai informuoti.

* Žagarės regioniniame parke baigtas 
įgyvendinti projektas „Žagarės ozo pės-
čiųjų pažintinis, mokomasis ir poilsio 
takas“, finansuotas iš europos sanglau
dos fondo pagal Valstybės planuojamų 
turizmo projektų sąrašą. Šis projektas yra 
pirmasis projekto „Nacionalinės autotu
rizmo trasos dalies su informacine siste
ma Žagarės regioniniame parke“ etapas. 
Projekto įgyvendinimui buvo skirta 337 
tūkst. lt iš es struktūrinių fondų, dar 35 
tūkst. lt prie projekto įgyvendinimo pri
dėjo Joniškio rajono savivaldybė (bendra 
projekto vertė siekia 372 tūkst. lt).

Skelbiama akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“
Prieš Šv. kalėdas įprasta tradicija – puošti kalėdų eglutę. Pasak tyrinėtojų, šis paprotys atėjo iš Vokietijos ir 
prigijo mūsų regione. Bet prieš tai romėnai ir graikai savo būstus puošė eglių šakomis. 

kasmet lietuvoje kalėdų ir Naujųjų metų šventėms iškertama daug eglučių, o šventėms pasibaigus jos nugula 
miestų šaligatvius, patvorius. 

Puoškime savo namus naujametinėmis puokštėmis, eglių šakomis. Juk labai svarbu suderinti šeimos šventės 
džiaugsmą su gamtos saugojimu. Šiemet lr aplinkos ministerija, Generalinė miškų urėdija kartu su visomis šalies miškų 

urėdijomis rengia akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“, kurios metu dovanos eglių šakas lietuvos gyventojams. 
Gruodžio 18 dieną, nuo 13 iki 18 valandos visoje Lietuvoje, miestų ir miestelių aikštėse miškininkai nemokamai dalins eglių 
šakas. akcijos organizatoriai tikisi, kad akcija bus naudinga visiems ir taps tradicine. 
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Lapkričio viduryje Generalinė miškų urėdija organizavo kasme-
tinį pasitarimą prekybos apvaliąja mediena klausimais. Jo dar-
be dalyvavo aplinkos ministro patarėjas romualdas petrauskas, 
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Dona-
tas Dudutis, generalinis miškų urėdas Benjaminas sakalauskas, 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga, miškų 
urėdijų koordinatoriai regionuose, medienos perdirbėjų, preky-
bos atstovai, įvairių šios pramonės šakos asociacijų nariai.

susirinkimo pradžioje generalinis miškų urėdas Benjami-
nas sakalauskas pabrėžė, jog jau tradicija tapusiuose lapkričio 
susitikimuose visuomet ieškoma bendrų sąlyčio taškų organi-
zuojant medienos pardavimo konkursus, ieškoma būdų, kad 
prekyba vyktų kuo sklandžiau ir skaidriau. pranešėjas apžvel-
gė prekybos mediena pagrindinius aspektus ir pastarųjų metų 
svarbiausius miškų urėdijų ekonominius rodiklius. remdama-
sis aplinkos ministerijos duomenimis, konstatavo, jog 2010 
m. valstybiniuose miškuose ir privačiame sektoriuje numatyta 
pagaminti apie 7,1 mln. m3 medienos. o poreikis apvaliajai me-
dienai, pagal prognozes, gali siekti net 10,3 mln. m3. Bendras 
kirtimų kiekis ii ir iV grupės miškuose per artimiausius 20 
metų neturėtų labai didėti: 2001-2010 m. vidutinė metinė kirti-
mo norma sieks 6,5 mln. m3, 2011-2020 m. numatoma kasmet 
kirsti apie 7,5 mln. m3, o 2021-2030 m. – iki 8,3 mln. m3. Valsty-
binių miškų kirtimo apimtys didės nežymiai – nuo 3,7 mln. m3 
2001-2010 m. iki 4,2 mln. m3 2021-2030 m. 

pastaraisiais metais didelis dėmesys bus skiriamas nacio-
nalinės energetikos strategijos direktyvoms, kuriomis siekia-
ma vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį bendrame 
mūsų šalies energetikos balanse 2025 m. padidinti net iki 20 
proc. Valstybiniai miškų valdytojai 2010 m. planuoja parduoti 
apie 90 tūkst. m3 miško kirtimo atliekų.

apžvelgdamas apvaliosios medienos kainų kitimo dinamiką 
1998-2009 m., B.sakalauskas konstatavo, jog vidutinė rąstų kai-
na š. m. rugsėjį buvo 86 Lt/m3 ir pasiekė 1999 m. lygį. iki 1999 m. 
lygio nukrito ir vidutinė popiermedžių kaina, kuri rugsėjį buvo 
60-70 Lt/m3. Vidutinė malkų ir plokščių medienos kaina šį ru-
denį laikėsi atitinkamai 65 Lt/m3 ir 50 Lt/m3. nors didžiosios 
dalies dabar parduodamų sortimentų kainos pasiekė 1999 m. 
lygį, apipjautos medienos (obliuotų lentų) kaina lyginant su tuo 
laikotarpiu 2008 m. padidėjo net 180 proc., 2009 m. – 173 proc. 
per pastarąjį dešimtmetį net 320 proc. pabrango dyzelinis kuras 
(nuo 1 Lt/l 1998 m. iki 3,2 Lt/l 2009 m. rudenį). 

anot generalinio miškų urėdo pernai ženkliai kritus par-
duodamos medienos kainoms, sumažėjus pardavimo apim-
tims, gilėjant ekonominei krizei, valstybinių miškų žinyba buvo 
priversta imtis ypatingų priemonių ekonominei situacijai stabi-
lizuoti. Todėl, 2008 m. vasarą patvirtinus krizių valdymo planą, 
sugebėta tinkamai subalansuoti valstybinių miškų ūkį ir apsau-
goti jį nuo galimų negatyvių pokyčių.

Toliau B. sakalauskas palygino apvaliosios medienos kainas 
2006-2009 m. Lietuvoje ir gretimose valstybėse, apžvelgė miš-
kų urėdijų plokščių ir malkinės medienos pardavimų pokyčius 
2003-2009 m., valstybinių ir privačių miškų medienos gamybą 
ir pardavimus įmonėms, išvežančioms medieną iš šalies. Jis pa-
brėžė, kad šalies miškų urėdijų apvaliosios medienos eksportas, 
lyginant su 1996 m., sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 773 
tūkst. m3 iki 350 m3.

Lemia rinkos dėsniai
pranešimo pabaigoje apžvelgta valstybinių miškų sistemos pa-

jamų ir išlaidų struktūra bei dinamika, investicijų pokyčiai, lėšų 
paskirstymas privalomiesiems darbams, miškų registracijai ir t.t.

apie prekybos apvaliąja mediena taisyklių tobulinimą kal-
bėjo generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga. 
apžvelgdamas 2009 m. medienos pardavimo pateiktų pasiūly-
mų bei sudarytų sutarčių pokyčius, jis pateikė abiejų pusme-
čių duomenis: i pusmetį pasiūlyta 15551,6 tūkst. m3 medienos, 
pageidauta pirkti 2487,4 tūkst. m3 medienos, sudaryta sutar-
čių 1184,6 tūkst. m3 medienos, o 330,6 tūkst. m3 nenupirkta; 
ii pusmetį pasiūlyta parduoti 917,7 tūkst. m3, beveik dvigubai 
pageidauta įsigyti (1387,1 m3), sudaryta sutarčių 510,4 tūkst. 
m3 medienai pirkti, o nenupirktas kiekis iki š. m. pabaigos gali 
siekti net 407,3 tūkst. m3. Lygindamas medienos pirkėjų įsis-
kolinimus, jis apgailestavo, kad 2009 m. rugsėjį skolos miškų 
urėdijoms pasiekė apie 7,5 mln. Lt. 

Kaip sakė G. Visalga, šiais metais padaryti kai kurie pakei-
timai prekybos apvaliąja mediena taisyklių 39 punkte (pirkėjai, 
kurie nutraukus sutartis yra neatsiskaitę už parduotą medieną, 
pardavimuose šalių susitarimu dalyvauti negali.), 60 punkte (Jei 
pirkėjas turi laidavimą, atsiskaitymo terminai gali būti pratęsti 
45 kalendorinėmis dienomis, o bendras atsiskaitymo terminas 
nuo medienos pirkimo dokumentų išrašymo datos negali būti 
ilgesnis nei 60 kalendorinių dienų.). 4 punktas papildytas sąvoka 
„miško kirtimo atliekos“, 7.5 punkte numatytas pardavimas da-
lyvaujant biudžetinių įstaigų ar valstybės ir savivaldybių įsteigtų 
viešųjų įstaigų medienos pirkimo konkursuose, 39 punkte papil-
domai nurodoma, jog pranešimai apie pardavimus šalių susitari-
mu būtų skelbiami ne tik pardavėjo, bet ir GMu tinklapyje www.
gmu.lt. Taip pat pardavimus šalių susitarimu vykdyti ne dažniau 
kaip 1 kartą per mėnesį. Įsigaliojo 57 punktas, kuriame teigiama, 
jog parduodamai medienai bus taikoma 1 proc. nuolaida, jei: a) 
didmeniniai pirkėjai apmokės iš anksto arba b) parduodama me-
diena matuojama nepriklausomų matuotojų. 

ateinančių metų pardavimams numatyta pateikti 3347,8 
tūkst. m3 medienos, tame skaičiuje 1752,2 tūkst. m3 pjautinų-
jų rąstų, 598,9 – popiermedžių, 396,6 – plokščių medienos, 
581,5 – malkų, 18,6 – kitų sortimentų medienos bei 87,4 tūkst. 
m3 – miško kirtimo atliekų.

apie Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asocia-
cijos plėtrą papasakojo jos pirmininkas dr. edmundas petraus-
kas, su koncerno „Latvijas Finieris“, uaB „Likmerė“ įkūrimo 
istorija, šių įmonių veikla, problemomis bei perspektyvomis 
supažindino „Likmerės“ generalinis direktorius Mindaugas Ka-
smauskis.    

■ ■ ■
po pagrindinių pranešėjų kalbėjo asociacijos „Litbioma“ prezi-
dentas remigijus Lapinskas. Jis sakė, kad miško kirtimo atliekų 
poreikis šiais metais nekito, nes pastaraisiais metais nepradėjo 
veikti nė viena katilinė, naudojanti atsinaujinančius energijos 
šaltinius. Kadangi privačių miškų savininkai šiemet kirto žy-
miai mažiau, sumažėjo iš šio sektoriaus tiekiamas medienos 
kiekis. Todėl šildymo sezonui įsibėgėjus dėl privačių miškinin-
kų neaktyvumo gali pritrūkti šios rūšies kuro. pajudėjo iš sąs-
tingio biokurą naudojančių katilinių plėtimo klausimas. Įsisa-
vinant struktūrinių fondų lėšas, pradėtos statyti kogeneracinės 
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Miškų urėdijų parduotos 
apvaliosios medienos kainos 2009 m. spalį

kainos be PVm ir transporto išlaidų Gmu inf.

katilinės šiauliuose, alytuje, radviliškyje, utenoje, skuode. Jos 
atsiras kitą sezoną, todėl kitais metais padidės kirtimo atliekų 
bei malkinės medienos poreikis. Tam reikia ruoštis. 

asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius raimundas 
Beinortas susirūpino neprognozuojamu medienos tiekimu iš 
privačių miškų. Jo nuomone, pagrindinis ir stabilus žaliavos 
tiekėjas yra valstybiniai miškai. nors privatus sektorius vaidina 
pagalbinį vaidmenį, bet procesas ir jame turėtų būti valdomas.

Generalinio miškų urėdo B. sakalausko manymu, prieš ke-
lerius metus atskyrus privačių miškų tarnybas nuo miškų urė-
dijų buvo padaryta nemaža žala santykiams tarp valstybinio 
ir privataus sektoriaus. Tokį sprendimą lėmė tuometinio miš-
ko savininkų asociacijos prezidento nuolatiniai teiginiai, neva 
valstybiniai miškininkai yra privatininkų konkurentai. 

Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas 
Donatas Dudutis teigė, kad privatus medienos sektorius kas-
met galėtų gaminti apie 2,5-3 mln. m3, tačiau miško savininko 
nepriversi parduoti savo turtą, juolab esant tokiai ekonominei 
situacijai. suomijos vyriausybė bandė mažinti mokesčius, tai-
kyti kitas lengvatas, bet tai laukiamo rezultato nedavė. savi-
ninkai mato ir nujaučia, kad po kelerių metų už tą patį mišką 
galima bus gauti gerokai didesnius pinigus, ir dalis jų dabar 
jokios veiklos nevykdo. Kadangi Lietuvos miško savininko 
vidutinė valda yra nedidelė, todėl nuolatinis ūkininkavimas 
nėra jo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Dirbtinių skatini-
mo priemonių galima prigalvoti daug, bet efekto tai neduos. 
norėdamas suintensyvinti privačių miškų savininkų veiklą, 
Miškų departamentas teikė įvairius siūlymus, iš kurių vienas 
svarbesnių – stambinti valdas jungiant jas į kooperatyvus, nes 
tik esant stambesniems ūkiams atsiranda ekonominis suinte-
resuotumas. Galimas būdas – miško žemės mokesčio įvedi-
mas, kuris priverstų konsoliduoti valdas. Tačiau tai politiškai 
nepopuliarus žingsnis. 

uaB „Liforė“ direktorius Gintautas Kovalčikas sakė, kad 
privačiame sektoriuje šioks toks sujudimas jaučiamas, bet lau-
kiamo prekybos pagyvėjimo nėra. Jo manymu, galiojančias pre-
kybos apvaliąją mediena taisykles sunku pritaikyti prie dabarti-
nės ekonominės situacijos, kai pokyčiai rinkoje nenuspėjami.  

Jo manymu, tam tikrą stabilumą galima pasiekti pasirašant 
ilgalaikes pirkimo-pardavimo sutartis ir griežtai jų laikantis. 

Medienos asociacijos direktorius Juozupas zimnickas ap-
gailestavo, kad mažai nuveikta tobulinant prekybos mediena 
taisykles. Kalbėdamas apie vis dar sklandančią idėją privatizuo-
ti valstybinius miškus, J. zimnickas priminė vizitą pas Lietuvos 
prezidentės patarėją n. udrėną. patarėjas patikino, kad šalies 
prezidentė pasisako prieš bet kokios formos valstybinių miškų 
privatizavimą.

uaB „Timbex“ generalinis direktorius Gintautas zinke-
vičius prieštaravo nuomonei, kad medienos pateikimas iš 
privačių savininkų yra neplanuotas ir neorganizuotas. Juk 
savininkas savininkui nelygus. privačių miškų medienos 
pardavėjai yra labai lankstūs ir greitai reaguojantys į rinkos 
pokyčius. Visi puikiai žino, kad medienos pramonės rinka 
sulėtėjo, sumažėjo pirkimai. Jei medienos perdirbėjai sustab-
do gamybą, pirkimus, sumažina kainas, nereikia tikėtis, kad 
miško savininkas siūlytų parduoti medieną. Daug lentpjūvių 
sustojo ne dėl medienos stokos, bet dėl sutrikusio gatavos 
produkcijos realizavimo. Kol kaina nenusistovės, miškų sa-
vininkai medienos dideliais kiekiais neparduos. Jis pabrėžė, 
kad nuo šių metų pradžios miško savininkams sumažinti 
mokesčiai yra pakankamai liberalūs ir pakeliami. 

Baigdamas pasitarimą, generalinis miškų urėdas Benjami-
nas sakalauskas priminė, kad valstybiniai miškininkai neretai 
kaltinami dėl per didelio medienos eksporto. Deja, statistinėse 
ataskaitose dažniausiai pateikiami susumuoti (bendri iš vals-
tybinių ir privačių miškų) eksportuojamos medienos kiekiai. 
iš tikrųjų miškų savininkai vietos rinkai pateikia nedaug me-
dienos ir net apie 40 proc. eksportuoja. Kol šalyje už medieną 
bus mokama mažiau negu gretimose valstybėse, mediena bus 
išvežama svetur. Juk viską lemia medienos paklausa ir kaina – 
tokie yra rinkos dėsniai.

■ ■ ■
šių metų lapkričio 19 d. įvyko apvaliosios medienos pusmeti-
nis i pusmečio pardavimas 2010 metams ir pardavimas pagal 
ilgalaikes sutartis. preliminariais duomenimis gauta 2100 vokų 
su pasiūlymais, pageidaujamas pirkti kiekis – 4125,2 tūkst. m3. 
Vidutinė apvaliosios medienos kaina padidėjo 5-7 proc.

2010 metų i pusmečio pardavime ir pardavime pagal ilgalai-
kes sutartis pasiūlyta parduoti 1350,4 tūkst. m3 medienos.

Miškų urėdijoms nurodyta griežčiau pasvarstyti dėl pasiū-
lymų atmetimo, jei bus siūlomos per mažos kainos, atkreipti 
dėmesį į bankrutuojančius nemokius pirkėjus. 

mG inf.

Sortimentas
2009 m. spalio 
mėn. vidutinė 
kaina, Lt/m³

Indeksas
2009 m. 

sausis=100

Iš viso 2009 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 130 88.4 125
Eglės pjautinieji rąstai 139 100.7 125
Ąžuolo pjautinieji rąstai 315 79.1 328
Uosio pjautinieji rąstai 122 87.1 126
Drebulės pjautinieji rąstai 90 90.9 87
Beržo pjautinieji rąstai 132 82 139
Juodalksnio pjautinieji rąstai 113 91.1 114
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 98 96.1 91
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 77 90.6 75
Eglės popiermedžiai 60 92.3 59
Pušies popiermedžiai 61 89.7 60
Beržo popiermedžiai 72 93.5 68
Drebulės popiermedžiai 55 87.3 57
Uosio popiermedžiai 87 100 86
Plokščių mediena (spygliuočių) 45 83.3 48
Plokščių mediena (lapuočių) 41 78.8 46
Malkinė mediena 58 86.6 63
Iš viso apvaliosios medienos 86 95.6 86
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nacionalinės žemės tarnybos duome-
nimis, iki pastarojo meto įgyvendinant 
restitucijos ir žemės reformos įstaty-
mus, 1300 kaimiškų kadastrinių vieto-
vių buvusiems žemės savininkams jau 
sugrąžinta apie 98 proc. turėtos žemės. 
Bet iki šiol tik 66 proc. atkurta nuosa-
vybė ar kompensuota už turėtas valdas 
miestų žemėje (miestų teritorijose dar 
neatlyginta už 12 000 ha miestų plėtrai 
ir kitiems visuomenės poreikiams paim-
tą buvusių savininkų žemę). 

Leidinyje ,,Lietuvos miškų statistika 
2008 m.“ teigiama, kad beveik 15 proc. 
šalies miškų dar rezervuota nuosavybės 
teisėms atkurti. Daugiausiai tokių ,,be-
šeimininkių“ miškų likę rytų Lietuvo-
je: ignalinos (apie 19 tūkst. ha), utenos 
(apie 17 tūkst. ha), Vilniaus (apie 14 
tūkst. ha) miškų urėdijų teritorijose, 
o, pavyzdžiui, Kazlų rūdos, Dubravos, 
Kauno, Joniškio miškų urėdijose miškų 
grąžinimas buvusiems savininkams iš 
esmės jau baigtas. 

užsitęsusi restitucijos ir žemės refor-
mos problema ir galimi jos sprendimo 
būdai Lr seimo aplinkos apsaugos ko-
miteto iniciatyva aptarti zarasų miškų 
urėdijoje spalio 23 d. surengtame išva-
žiuojamame posėdyje, dalyvaujant Lr 
seimo Kaimo reikalų komiteto, žemės 
ūkio ministerijos, aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Generalinės miš-
kų urėdijos, nacionalinės žemės tarny-
bos, utenos apskrities administracijos, 
utenos bei zarasų miškų urėdijų atsto-
vams.

Ieškoma alternatyvių kompensacijų 
už negrąžintą miestų žemę

NuoMoNėS
ekonominiu sunkmečiu valstybės biu-
džete nesant lėšų, už užimtą miestų žemę 
išmokėti pinigines kompensacijas, o pre-
tendentams nenorint imti obligacijų lakš-
tų, ieškoma alternatyvių kompensacijos 
formų. nacionalinės žemės tarnybos že-
mės tvarkymo departamento direktorius 
silvestras staliūnas pastebėjo, kad už ne-
grąžinamą miesto žemę iki 2001 m. pre-
tendentams buvo suteikta galimybė gauti 
kitoje vietoje žemės sklypą individualios 
sodybos statybai ar pasirinkti pinigines 
kompensacijas. Konstitucinis teismas 
2001 m. pakeitė šią kompensavimo tvar-
ką ir nuo 2002 m. leista grąžinti ir natūra 
neužstatytą miesto žemę. 

žemės ūkio viceministro edvardo 
raugalo manymu, ieškant alternatyvių 
kompensavimo būdų už savininkams 
negrąžintą miestų žemę, kompromisinio 
susitarimo turėtų siekti visos šalies žemės 
turtus valdančios institucijos. Delsimas 
nėra niekam naudingas. 

Kokios pastaruoju metu galėtų būti 
visiems priimtinos kompensavimo for-
mos už miestų žemę? utenos apskrities 
viršininko egidijaus puodžiuko paste-
bėjimu, likusi laisva, dažniausiai apleista 
valstybinio fondo žemė nėra patraukli 
kompensacijų pretendentams. Lr sei-
mo aplinkos apsaugos komiteto narys 
stanislovas Giedraitis sakė nieko blogo 
nematąs, jei valstybė žmonėms atlygintų 
už prarastą mieste žemę likusiais nuosa-
vybės atkūrimui rezervuotais miškais, iš-
saugant tose vietovėse visuomenės viešąjį 

interesą. šio komiteto pirmininko Jono 
šimėno manymu, šalyje apie 50 proc. 
miškų turėtų išlikti valstybinės reikšmės, 
prie jų reikėtų dar prijungti besiribojan-
čius rezervuotus nuosavybės atkūrimui 
miškus, o kiti galėtų būti privatizuojami. 
Tokių miškų būtų apie 133 tūkst. ha.

Kalbėję aplinkos ministerijos Miškų 
departamento direktorius Valdas Vaičiū-
nas, generalinis miškų urėdas Benjami-
nas sakalauskas, kiti miškininkai su to-
kiu siūlymu sutiko. Bet jie išsakė ir būgš-
tavimą, kad priimant politinį sprendimą 
šiai problemai išspęsti ir jai įgyvendinti 
keičiant teisės aktus, nebūtų sudarytos 
prielaidos kilti įvairioms interpretaci-
joms, kaip paimti kompensacijoms ar 
kitoms reikmėms ir dalį vertingų valsty-
binės reikšmės miškų. o tokių grėsmių 
valstybiniams miškams būta ne kartą. 
pavyzdžiui, 1994-1997 m. už valstybės 
išperkamą žemę leista nustatyta ekviva-
lentine verte kompensuoti valstybiniu 
mišku, atsikelti žemės ar miško valdas 
į patrauklesnes vietas. žemės reformos 
baigties paspartinimui buvusi žemės 
ūkio ministrė prieš kelerius metus siū-
lė kompensacijai už miestų žemę leisti 
privatizuoti ekvivalentine verte per 50 
tūkst. ha patrauklių valstybinių miškų. 
Kas gali paneigti, kad ši kai kam pa-
traukli idėja vėl neatgims?.. Juolab, kad 
ir dabar girdisi nuomonių, jog valstybi-
nių miškų plotus galima papildyti nau-
jai įveistais miškais ne miško žemėse, 
perimtais po žemės reformos likusiais 
privatizavimui rezervuotais miškais, – 
50 proc. šalies miškų bus valstybiniai. 
Laisvosios rinkos instituto ekspertė ne-
seniai siūlė sunkmečiu privatizuoti net 
visus valstybinius miškus, kad už juos 
gautomis lėšomis būtų papildytas šalies 
deficitinis biudžetas.  

zarasų miškų urėdas rimantas Jure-
vičius informavo posėdžio dalyvius apie 
zarasų rajone esančių miškų išteklius 
(turima apie 50 tūkst. ha), jų pasiskirs-
tymą pagal nuosavybės formas (22,6 
tūkst. ha jau privatizuoti), miškiningu-
mo didinimo galimybes ir neišspręstą 
per 10,75 tūkst. ha rezervuotų nuosavy-
bės atkūrimui miškų problemą. posėdžio 
dalyviams buvo pateikta Valstybinės 
miškotvarkos tarnybos parengta zarasų 

Bendras posėdis Zarasų miškų urėdijoje
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miškų urėdijoje rezervuotų nuosavybės 
atkūrimui miškų išsami taksacinė cha-
rakteristika. Keli rodikliai: 7606 ha – iV 
grupės miškų; 2480 ha – brandžių me-
dynų; 2029 ha – pušynų, 3957 ha – ber-
žynų, 725,8 ha – eglynų, 1760 ha – juo-
dalksnynų, 1707,6 ha – baltalksnynų, 
348 ha – drebulynų; 93 ha – ąžuolynų, 
uosynų (86,5 ha), 17 ha – klevynų, 
11,4 ha – liepynų. ne paslaptis, daugu-
ma jų – buvę kolūkiniai miškai. Kaip jie 
atrodo natūroje, kokia galima nauda, 
posėdžio dalyviai susipažino išvykoje į 
antazavės, Dusetų, kitas vietoves. 

Galbūt kalvotoje rytų Lietuvoje likę 
privatizacijai rezervuoti miškai yra ma-
žiau vertingi ūkiniu požiūriu, bet dauge-
lis jų šliejasi prie ežerų, patrauklūs rekre-
acine verte, biologine įvairove. 

SIūLyMAS – KoMPENSuoTI 
EKVIVALENTINE MIŠrIų 
NAudMENų VALdA
nacionalinės žemės tarnybos duome-
nimis, vien zarasų rajono 23 kadastri-
nėse vietovėse 2009 m. pavasarį buvo 
25 491,9 ha laisvos valstybinės žemės, 
iš jos – 10 469 ha žemės ūkio naudme-
nų, 8954,6 ha miškų, 1114,7 ha vandens 
telkinių. Visose kadastrinėse vietovėse, 
išskyrus Vasaknų, yra laisvų vandens tel-
kinių. o šalies mastu tokių vandens telki-
nių būtų apie 2000 ha. 

posėdyje prieita prie bendros nuo-
monės, kad už negrąžinamą miestų žemę 
buvusiems savininkams būtų galima 
kompensuoti iš likusios laisvos žemės ir 
rezervuotų privatizacijai miškų sufor-
muota valda. Jos vertei ir patrauklumui 
padidinti, kur tai galima, reikėtų priskir-
ti ir dalį ežerų ar kitų vandens telkinių. 

šiam siūlymui praktiškai įgyvendinti 
apskrityse reikėtų nedelsiant atlikti lais-
vos valstybinės žemės ir rezervuotų pri-
vatizacijai miškų, vandens telkinių būklės 
analizę, iš šių naudmenų suprojektuoti 
kompensavimui skirtų valdų blokus, juos 
įvertinti pinigine išraiška ir pateikti pre-
tendentams rinktis. 

seimo nario s. Giedraičio nuomone, 
tokių valdų suprojektavimas ir grąžini-
mas už prarastą miesto žemę galbūt pa-
skatintų paveldėtojus kurtis naujose val-
dose, imtis kaimo turizmo ar kito verslo, 
ir taip bent iš dalies atgimtų nykstantys 
kaimai. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį 
į tai, kad vien zarasų rajono teritorijoje 
yra Gražutės ir sartų regioniniai parkai 
bei įvairių draustinių, kur ribojama ūki-
nė veikla ir statybos. 

Apžiūrimi privatizavimui rezervuoti miškai

Patrauklios miško valdos prie vandens telkinių

Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento direktorius 
S. Staliūnas (kairėje) kompensavimo būdus aptaria su Miškų 
departamento direktoriumi V. Vaičiūnu, generaliniu miškų urėdu 
B. Sakalausku, utenos miškų urėdu S. Kvedaru

šis siūlymas restitucijos ir žemės re-
formos baigčiai paspartinti gali sukelti 
gamtosauginių organizacijų ir visuome-
nės neigiamą reakciją. Todėl būtinas sei-
me visiems priimtinas politinis sutarimas 
ir sprendimas.   

išvykos metu atkreiptas dėmesys ir 
į vietinės energetikos plėtrą, plačiau pa-
naudojant menkavertės medienos resur-
sus, statant prie upių mažas hidroelektri-
nes. apsilankyta nuo 1959 m. veikian-
čioje antalieptės marių hidroelektrinėje, 
pabuvota Dusetose, susipažinta su gali-
mybe paežerėse įrengti kaimo turizmo 
sodybas.

    
VaCloVas TrePėNaiTis
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ekologiniu požiūriu, iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių mūsų šalyje mažiausiai 
patraukli yra hidroenergija. Vėjo ir saulės 
energija reikalauja daug investicijų. Todėl 
labiausiai tikėtina, jog daugiau nei pusę ar 
net du trečdalius visos Lietuvoje pagami-
namos energijos iš atsinaujinančių išteklių 
sudarys energija, pagaminta iš biomasės. 
nemaža dalis biomasės gali būti gauta iš 
žemės ūkio grūdinių kultūrų, šiaudų, bet 
pagrindinė dalis galėtų būti gauta iš natū-
ralių ir plantacinių miškų. 

Medienos panaudojimas energijos 
gamyboje, oficialių informacijos šaltinių 
duomenimis, Lietuvoje nuolatos didė-
ja. 2001 m. jos sunaudota 3,33 mln. m3, 
o 2008 m. – 3,75 mln. m3. Daugiausiai 
medienos sunaudoja gyventojai savo 
būstams šildyti ir kitiems poreikiams 
tenkinti. 2008 m. jie sunaudojo 54 proc. 
energijos gamybai skirtos medienos. sta-
tistikos departamento duomenimis, gy-
ventojų kurui sunaudojamas medienos 
kiekis per pastaruosius metus iš lėto ma-
žėja. 2001 m. gyventojai sunaudojo 2,5 
mln. m3 medienos, o 2008 m. – 2,05 mln. 
m3. priežastys gali būti kelios: kaimuose 
bei miesteliuose mažėjantis gyventojų 
skaičius, energetiniu požiūriu taupesni 
namai ir perėjimas prie kitų energijos 
šaltinių. Gyventojai, siekdami komforto, 
atsisako medieną ar kitą kietą kurą nau-
dojančių krosnių ir pereina prie dujų, 
elektros ar geoterminio šildymo.

Medienos panaudojimas šilumos tie-
kimo įmonėse per pastaruosius metus 
nuolat didėjo. Katilinės yra antras pagal 
svarbą medienos, skirtos kurui, naudo-
tojas. per pastaruosius 7-erius metus jose 
sunaudojamas medienos kiekis išaugo 
daugiau nei 3 kartus. 2008 m. katilinės 
sunaudojo 0,76 mln. m3 medienos, t.y. 
29 proc. medienos, sunaudotos energi-
jos gamybai. šis medienos sunaudojimo 
augimas lengvai paaiškinamas. atskirų 
kuro rūšių kaina pastaraisiais metais di-
dėjo nevienodai, bet Lietuvos šilumos 
tiekėjų asociacijos duomenimis, biokuras 
nuo 2001 m. išliko pačiu pigiausiu ener-
gijos šaltiniu. Gamtines dujas ir biokurą 
vartojančiose įmonėse šilumos kainos 
gerokai skyrėsi. šilumos gamybai gamti-
nes dujas deginančiose įmonėse 2009 m. 
kovą vidutinė šilumos kaina buvo 29,81 
ct/kWh, o biokurą deginančiose – 19,96 

Potencialūs energetinės medienos ištekliai Lietuvoje

poreikiams tiek energetikams, tiek pra-
moninkams gali kilti klausimas, kokį jos 
kiekį gali pateikti Lietuvos miškai.

Medieną, tinkančią kurui, galima 
gauta iš žalių ir žuvusių medžių stiebų, 
medžių šakų, kelmų ir šaknų bei iš me-
dienos pramonės atliekų. Tikslinga atski-
rai išskirti plantaciniuose miškuose, skir-
tuose biomasei auginti, gautą biomasę, 
taip pat įvairių jau atitarnavusių medie-
nos gaminių medieną.

pagal nacionalinės miškų inventori-
zacijos duomenis bei patikslintą prekinės 
medienos iš stiebų išeigą (e. petrauskas, 
2007) malkinė mediena visų rūšių kirti-
muose sudaro 11 proc. nuo viso stiebų 
tūrio (1 lent.).

Be malkinės iš stiebų gaunamos me-
dienos kurui gali būti panaudota padari-
nės medienos žievė (8 proc.), antžeminė 
kelmų dalis (2 proc.), viršūnės (1 proc.) 
padarinių sortimentų ilgio užlaidos (2 
proc.) po jų perdirbimo medienos pra-
monėje.

nemažą kiekį nuo bendro žalių me-
džių stiebų tūrio tarpiniuose (12 proc.) 
ir pagrindiniuose kirtimuose (2 proc.) 
sudaro sausuolių medžių stiebų medie-
na, dažniausiai tinkanti tik kurui. Be 
stiebų medienos, nemažai sudaro šakų 
(15 proc.) ir požeminio kelmo bei šaknų 
mediena (21 proc.).

Medienos pramonės (lentpjūvystės 
ir plokščių pramonės) medienos atliekos 
sudaro 29 proc. bendro iškertamos me-
dienos stiebų tūrio. Taigi šakų, viršūnių, 
kelmų, šaknų, taip pat sausuolių medie-
na sudaro 46 proc., o kartu su medienos 
perdirbimo atliekomis – net 75 proc. 
bendro stiebų tūrio. ši mediena gali būti 
panaudota ne tik kurui. Didžiausi ener-
getiniai medienos konkurentai yra me-
dienos plokščių, celiuliozės pramonė, 
medienos eksportas. eksportuojama tik 
mediena, bet ir žievė. Be to, jos panau-
dojimas yra ribojamas dėl aplinkosaugi-

ct/kWh, t.y. beveik 10 ct/kWh, arba treč-
daliu mažesnė. 

pastaraisiais metais, labai pabrangus 
dujoms, Lietuvos katilinės suskato pereiti 
prie energijos gamybos iš biokuro. 2009 
m. birželį Valstybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija svarstė šilumos tie-
kimo bendrovių investicinius projektus, 
kuriuos įgyvendinus per porą metų šalyje 
atsirastų dar kelios modernios ir galingos 
biokatilinės. perėjimą prie biokuro pa-
naudojimo energijos gamybai palengvi-
na ir es parama. iš es struktūrinių fondų 
iš viso bus paremta 17 tokių projektų. at-
sinaujinančius išteklius energijai gaminti 
numatančios naudoti įmonės turėtų gau-
ti 152,54 mln. Lt paramos.

planuojant naujų biokatilinių plėtrą, 
svarbu patikimai įvertinti potencialius 
biokuro išteklius, juos lemiančius veiks-
nius. šiandien įvairiuose šaltiniuose pa-
teikiama informacija tiek apie panaudo-
jamus energijai gauti, tiek ir apie poten-
cialius medienos išteklius labai įvairuoja. 
problema ta, jog iš miško paimamos 
medienos kiekiai šiandien yra pakanka-
mai patikimai nustatomi, o sunaudoja-
mos pramonėje, energetikoje ar namų 
ūkiuose medienos kiekiai, gaunami per-
dirbimo metu atliekų kiekiai apskaitomi 
tik formaliai, kai kur visai neapskaitomi. 
privataus miško savininkas šiandien turi 
galimybę išsikirsti ne tik kurui tinkančią 
medieną, kuri yra apskaitoma tik nacio-
nalinės miškų inventorizacijos metu.

pastaraisiais metais medienos panau-
dojimas augo ne tik energetikos sektoriu-
je. plečiantis medienos plokščių gamybai 
pirmiausia atsiranda prieštaravimai tarp 
šių dviejų sektorių. 2007 m. Kazlų rūdo-
je išplėtus drožlių plokščių gamybos pa-
jėgumus pradėta kalbėti apie medienos 
išteklių trūkumą. sparčiai augant medie-
nos kainoms nemaži medienos pramo-
nės atliekų kiekiai pradėti importuoti iš 
kaimyninių valstybių. augant medienos 

medienos 
šaltinis

Padariniai 
sortimentai mediena 

su žieve, 
tinkama kurui

antžeminė 
kelmo dalis

Viršūnės, 
kitos stiebo 
nuopjovos

užlaidos 
sortimentų 

ilgiui

kirtimo 
nuostoliaimediena Žievė

Procentai nuo stiebų tūrio
stiebai 73 8 11 2 1 2 3
Šakos 15
kelmai ir šaknys 21
sausuoliai medžiai 7
medienos pramonės atliekos 29

1 lentelė. Medžių tūrio pasiskirstymas į pagrindines dalis
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nių bei ekonominių sąlygų. energetinės 
medienos – šakų, kelmų, šaknų, sausuo-
lių – panaudojimas yra ribojamas, sie-
kiant palaikyti biologinę įvairovę, dirvos 
derlingumą, apsaugoti dirvožemį nuo 
pažeidimų. Dalį medienos netikslinga 
naudoti ekonominiu požiūriu dėl mažos 
jos koncentracijos ploto vienete.

pagal nacionalinės miškų inven-
torizacijos duomenis, iš stiebų visais 
kirtimais gali būti pagaminta 14 proc. 
smulkios medienos. Dažniausiai ji su-
naudojama plokščių gamyboje, lentpjū-
vystėje, celiuliozės pramonėje, ekspor-
tuojant popiermedžius. apie penktadalis 
smulkios padarinės medienos patenka į 
malkinę medieną (2 lent.). apie trečdalis 
malkinės medienos, gaunamos iš stiebų, 
sunaudojama plokščių pramonėje.

Dalis sausuolių paliekama biologinei 
įvairovei palaikyti ir gausinti, tačiau dau-
giausia (5 proc. nuo bendro žalių medžių 
stiebų tūrio) patenka į malkas. Lietuvo-
je daug, bet iki šiol menkai panaudojami 
baltalksnio medienos ištekliai. Kasmet gali 
būti kertama apie 4000 ha brandžių ir per-
brendusių baltalksnynų, ženkliai padidi-
nant energetinės medienos išteklius. Tokiu 
būdu labiausiai tikėtina, jog iš visų kertamų 
stiebų medienos gali būti gauta 16-20 proc. 
malkinės su žieve medienos, potencialiai 
tinkančios energijai gaminti (2 lent.).

Tyrimais, atliktais šalies miškuose 
(J. sa la dis ir kt., 2008), nustatyta, jog pri-
klausomai nuo augaviečių derlingumo ir 

drėgnumo gali būti sunaudota iki 75 proc. 
šakų. Labai neturtingose arba drėgmės 
perteklingose, užpelkėjusiose augavietė-
se šakų panaudojimas kurui minimalus 
– iki 25 proc. neturtingose ir turtingose 
normaliai drėkinamose augavietėse tiks-
linga surinkti ir panaudoti iki 75 proc. 
visų šakų. panašūs apribojimai taikytini ir 
kelmams su šaknimis. Kelmų su šaknimis 
medienos ištekliai didesni nei šakų. Kaip 
rodo skandinavijos šalių patirtis, dabar 
tikslinga orientuotis tik į eglės kelmų ply-
no kirtimo biržėse rovimą bei panaudo-
jimą. Jeigu po kirtimų miške paliekamų 
kelmų, šaknų ir šakų mediena sudaro 39 
proc. bendro stiebų tūrio, tai ekologiniu ir 
ekonominiu požiūriu šiuo metu tikslinga 
panaudoti 10 proc. šios medienos, dau-
giausia šakų (3 lent.).

patrauklios energetikai medienos per-
dirbimo įmonių atliekos ir koncentruo-
tumu, ir energetine verte bei surinkimo 
patogumu (4 lent.). Mažėjant apvaliosios 
medienos eksportui, turėtų didėti panau-
dojamos kurui žievės ištekliai ir atvirkš-
čiai – vystantis medienos perdirbimo 
pramonei, nužievintos medienos drožlių 
panaudojimas kurui mažės. 

pagrindiniai papildomos energetinės 
medienos šaltiniai artimiausioje ateityje 
turėtų būti kirtimo atliekos, šakos, kelmai. 
intensyvinant ir ankstinant jaunuolynų 
ugdymą galima gauti ženklius papildomus 
energetinės medienos kiekius, pagerinti 
paliekamų augti jaunuolynų rūšinę sudėtį, 
suformuotų medynų tvarumą, sumažinti 
bent trečdaliu kasmetinį iškrentančių me-
džių tūrį, kuris dabar viršija 3 mln. m3.

papildomi medienos šaltiniai energijai 
gauti yra ir mediena iš plantacinių trum-

pos apyvartos želdinių, iš sumedėjusių 
augalų, augančių ne miške, atitarnavusių 
medžio gaminių. plantaciniai energeti-
nės medienos želdiniai Lietuvoje pradėti 
veisti, sukaupta nemažai patirties pas mus 
ir kaimyninėse šalyse. šio verslo plėtrai 
užtikrinti turėtų būti sudarytos sutartys 
tarp vartotojų ir medienos augintojų, su-
teikiančių tam tikras garantijas augintojui 
bent 5-10 metų.

nemaži medienos ištekliai kasmet 
susidaro želdinių auginimo ir priežiūros 
metu soduose, medelynuose, pakelėse, 
pagrioviuose, sodybose, miestuose. šie 
medienos ištekliai išsibarstę nedideliais 
kiekiais ir neretai likviduojami deginant. 
Tokiu būdu beprasmiškai prarandama 
nemažai energijos, teršiama atmosfera. 
stinga tokios medienos surinkimo ir per-
dirbimo sistemos. Tas pat pasakytina ir 
apie medienos gaminių, kurių naudojimas 
pasibaigęs, panaudojimą energijos gamy-
bai. Būtinas nemažas organizacinis darbas 
šia kryptimi.

energetinės medienos ištekliai pri-
klausys ne tik nuo Lietuvos miškų našu-
mo, medienos pramonės konkurencingu-
mo, eksporto lygio, bet ir nuo valstybės 
energetikos politikos, prioritetų nustaty-
mo vienai ar kitai ūkio šakai, energetikai.

racionaliai panaudojant šalies miškų 
išteklius, Lietuva galėtų apsirūpinti piges-
niais vietiniais energijos šaltiniais, padi-
dindama iš miškų gaunamą biomasę bent 
visu trečdaliu, lyginant su dabartiniu. Kar-
tu būtų iš dalies sprendžiama ir gyventojų 
užimtumo kaimo vietovėse problema.

 Prof. aNdrius kulieŠis
darius ViŽleNskas

medienos 
charakteristika

Procentas nuo stiebų tūrio

iš 
viso

konkurentai, 
apribojimai

labiausiai tikėtinas 
panaudojimas energijai gaminti

intervalas Vidurkis 

smulki padarinė 
d≤ 13.5 cm 14 Celiuliozės ir 

plokščių pramonė 07 3

malkos 11 Plokščių pramonė 611 8

sausuoliai 7 Plokščių pramonė, 
koncentracija 37 5

Baltalksnynai 7 Plokščių pramonė, 
lentpjūvystė 07 4

iš viso: 39 9÷32 16÷20

medienos 
charakteristika

Procentas nuo stiebų tūrio

iš 
viso konkurentai, apribojimai

labiausiai tikėtinas 
panaudojimas 

energijai gaminti

intervalas Vidurkis 

Šakos 15
Gamtosauginiai, augavietės 
ir dirvožemio išsaugojimo 
reikalavimai, koncentracija

38 6

Viršūnės, 
kirtimo atliekos 3 koncentracija 03 1

kelmai ir šaknys 21
Gamtosauginiai, augavietės 
ir dirvožemio išsaugojimo 
reikalavimai, koncentracija

25 3

iš viso: 39 516 10

2 lentelė. Potencialūs nukirstų medžių stiebų medienos, naudotinos 
energijai gaminti, ištekliai (pagrindiniai kirtimai – 60 proc., tarpiniai – 40 proc.) 3 lentelė. Potencialūs kirtimo atliekų, naudotinų energijai gaminti, ištekliai

atliekų Charakteristika

Procentas nuo stiebų tūrio

iš viso konkurentai, apribojimai
labiausiai tikėtinas panaudojimas 

energijai gaminti

intervalas Vidurkis 

Žievė 8 sortimentų su žieve eksportas 48 6

drožlės, pjuvenos, nuopjovos 21 Celiuliozės ir plokščių pramonė 012 9

iš viso: 29 420 15

4 lentelė. Potencialūs kirtimo atliekų, naudotinų energijai gaminti, ištekliai

Surinktos kirtimo atliekos biokurui 
Trakų miškų urėdijoje
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NEPLyNų PAGrINdINIų MIŠKo 
KIrTIMų APIMTyS MIŠKų urėdIjoSE
šalies valstybiniuose miškuose neplynais 
pagrindiniais miško kirtimais 2005 m. 
vidutiniškai kirsta 21,8 proc. visų pagrin-
dinių miško kirtimų (skaičiuojant pagal 
kertamą plotą), 2006 m. – 24,3 proc., 
2007 m. – 25,6 proc. Medienos tūrio dalis 
sudarė atitinkamai 12,8; 13,9 ir 17,2 proc. 
bendro pagrindiniais miško kirtimais iš-
kertamo tūrio, nes per gana neilgą laiką 
daugelyje medynų atlikti tik pirmieji ne-
plynų pagrindinių miško kirtimų atvejai.

šių kirtimų mastas miškų urėdijose 
yra skirtingas ir tiriamuoju laikotarpiu 
svyravo nuo 35-39 proc. zarasų, šven-
čionėlių, Druskininkų, prienų, Jonavos 
miškų urėdijose iki 11-15 proc. ukmer-
gės, Joniškio, Kėdainių, Biržų, šiaulių. 
Daugiausiai neplynai kertama tose miškų 
urėdijose, kur vyrauja pušynai. čia ne-
sunku surasti medynų, kur būtų galima 
taikyti supaprastintus 2-jų atvejų kirtimus 
pušynų atkūrimui. Mažiausios neplynų 
kirtimų apimtys yra tose miškų urėdijose, 

Neplynų pagrindinių miško kirtimų problemos 
ir jų sprendimo būdai

apie neplynų pagrindinių miško kirtimų taikymo galimybes ir problemas prieš kelerius metus esame rašę „mūsų giriose“. Tačiau tuomet 
šie kirtimai valstybiniuose miškuose buvo dar tik pradedami taikyti, teko vadovautis tik paskirų stebėjimų (vertinimų) duomenimis. 
Praėjus 5eriems – 6eriems metams nuo priimtų sprendimų didinti neplynų kirtimų apimtis, atsirado galimybė įvertinti miškų 
urėdijose per šį laikotarpį atliktus neplynus kirtimus, daromas klaidas ir trūkumus bei pateikti siūlymus, kaip tobulinti šių kirtimų 

projektavimą ir atlikimą girininkijose.
aplinkos ministerijos užsakymu, mes, šio straipsnio autoriai, 20072008 m. lankėmės visose miškų urėdijose ir vadovaudamiesi 
atsitiktinės atrankos principu įvertinome po 1215 per paskutinius 5erius metus atliktų neplynų pagrindinių miško kirtimų (iš viso 
įvertinta per 500 objektų). Taip pat buvo surinkta ir įvertinta miškų urėdijų informacija apie visus neplynus pagrindinius miško kirtimus, 

atliktus 20052007 m.

kurių miškų augavietės derlingos, o jose 
auga mišrūs medynai. iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, kad turėtų būti lyg ir priešingai – 
didesnis medynų mišrumas galėtų didinti 
neplynų kirtimų taikymo galimybes. Ta-
čiau mišriuose medynuose, kuriuose vy-
rauja lapuočiai, tik uosis pasižymi pakan-
kamu ūksmingumu, o pastarajam iš esmės 
žuvus, neplynų kirtimų reikšmė medynų 
savaiminiam atsikūrimui lieka labai ne-
didelė. Kita vertus, ir tokiuose miškuose 
reikėtų daugiau išnaudoti medynų įvairia-
amžiškumą, nevienodą skirtingų medžių 
rūšių pagrindinių kirtimų amžių, o ypač 
mišrumą su egle.

NEPLyNų PAGrINdINIų MIŠKo 
KIrTIMų BūdAI Ir METodAI
Vadovaudamiesi miškų urėdijų pateikta 
informacija apie atliktus per 5 metus ne-
plynus miško kirtimus, buvusius iškirstų 
medynų taksacinius rodiklius, pabandėme 
įvertinti, kurie iš Lietuvoje taikomų neply-
nų kirtimų būdų ir metodų yra dažniausiai 
gamyboje naudojami. analizės rezultatai 

parodė, kad miškų urėdijose dažniausiai 
vyrauja trys atvejinių kirtimų metodai. 
Dažniausi supaprastinti atvejiniai kirti-
mai medynuose su pakankamu tikslinių 
rūšių pomiškio kiekiu (apie 27 proc. nuo 
visų neplynais kirtimais iškirstų sklypų 
skaičiaus). nedaug atsilieka dviejų atvejų 
atvejiniai kirtimai pušynų atkūrimui (26 
proc.) ir atvejiniai kirtimai minkštųjų la-
puočių medynuose su antruoju eglės ardu 
(dviejų ciklų atvejiniai kirtimai, 22 proc.). 
Kiti atvejinių kirtimų metodai (ilgalaikiai, 
grupiniai, tipiški, supaprastinti mišriuose 
medynuose su drebule ir baltalksniu), o 
taip pat atrankiniai kirtimai taikomi gero-
kai rečiau (kiekvieno iš jų dalis neviršija 
10 proc. nuo viso neplynais pagrindiniais 
miško kirtimais kirstų sklypų skaičiaus). 
Tokių rezultatų iš esmės ir buvo galima 
tikėtis. supaprastinti atvejiniai kirtimai 
pušynų atkūrimui (vadinamieji B. Laba-
nausko kirtimai) plačiai taikomi miškų 
urėdijose, kurių miškuose vyrauja pušy-
nai. neplyni pagrindiniai miško kirtimai 
medynuose su pakankamu tikslinių rūšių 
pomiškio kiekiu arba perspektyviu ant-
ruoju ardu miškų urėdijų specialistams 
labiausiai suprantami (praeityje neplyni 
pagrindiniai miško kirtimai buvo vyk-
domi beveik vien tik tokiuose medynuo-
se), nes neplyno kirtimo prasmė juose 
labiausiai akivaizdi – medynuose jau 
yra nauja miško karta. Tokie atvejiniai 
kirtimai toliau liks labai svarbūs. Kartu 
manome, kad tikslinga atsisakyti dviejų 
ciklų atvejinių kirtimų pavadinimo ir 
visus kirtimus tiek medynuose su eglės 
pomiškiu, tiek su ant ruoju eglės ardu 
vadinti supaprastintais atvejiniais kirti-
mais. o suformavus iš antrojo ardo arba 
pomiškio eglyną iš karto numatyti, kaip 
jį teks kirsti brandos amžiuje, visiškai 
neįmanoma – kirtimo būdo ir metodo 
parinkimą lems medyno rodikliai jam 
pasiekus brandos amžių. 

Aptariamos neplynų kirtimų parinkimo galimybės, atkuriant spygliuočių medynus 
(iš pasitarimo dubravos EMM urėdijoje)
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NEPLyNų PAGrINdINIų MIŠKo 
KIrTIMų KoKyBė Ir ją LEMIANTyS 
VEIKSNIAI
šių kirtimų kokybė buvo vertinama pa-
gal miškininkystės reikalavimus 3 balų 
sistema: teigiamai, sąlyginai teigiamai 
ir neigiamai. Teigiamai vertinti tie kirti-
mai, kai atlikus vieną ar daugiau neplynų 
kirtimų atvejų, akivaizdu, kad kirtimų 
tikslas iš esmės yra pasiektas arba beveik 
neabejotinai bus pasiektas, įvykdžius 
sekantį kirtimų atvejį. sąlyginai teigia-
mai vertinti kirtimai, kuriuose pasiekti 
rezultatai nėra labai geri arba kuriuose 
dar sunku įvertinti galutinius rezultatus. 
pavyzdžiui, prieš metus atlikus dviejų 
atvejų kirtimų pušynų atkūrimui pirmąjį 
atvejį, žėlimo procesas dar tik vyksta ir 
sunku prognozuoti galutinius rezultatus. 
neigiamai vertinti nepavykę kirtimai ar 
juos iš viso nebuvo tikslinga vykdyti. 

Įvertinus 534 sklypuose atliktų šių 
kirtimų kokybę, bendri rezultatai tokie: 
54 proc. kirtimų kokybė įvertinta teigia-
mai, 32 proc. – sąlyginai teigiamai, 14 
proc. – neigiamai.

neplynų kirtimų kokybę lemia daug 
priežasčių. prie bendrų galima priskirti 
miškotvarkos darbų kokybę, miškų urė-
dijų darbuotojų kvalifikaciją, neplynų 
pagrindinių kirtimų apimčių nustatymo 
pagrįstumą.

pastaruoju metu pagrindinių miško 
kirtimų būdų ir variantų projektavimas 
miškotvarkos darbų metu atliekamas 
vadovaujantis medyno taksaciniais ro-
dikliais (neretai tai daro kompiuterinės 
programos). Todėl tik naudojant tikslius 
medyno rodiklius bus racionaliai parink-
tas kirtimo būdas (plynas, atvejinis, atran-
kinis) ir neplynų kirtimų variantas. Many-
tume, kad nemažos medynų dalies taksa-
ciniai rodikliai nustatomi ne ypač tiksliai. 
nereti atvejai, kai neteisingai nustatomas 
pomiškio skaičius ar antrojo ardo skalsu-
mas (tai labai svarbu parenkant sklypus 
supaprastintiems atvejiniams kirtimams), 
medynų rūšinė sudėtis (svarbu parenkant 
sklypus ilgalaikiams atvejiniams kirti-
mams). Be to, projektuojant miško kirti-
mus neatsižvelgiama ir į anksčiau atliktas 
ūkines priemones. Todėl medynų rodiklių 
nustatymo tikslumo didinimas miškotvar-
kos darbų metu – labai svarbus uždavinys 
miško taksuotojams. 

Mažai tikėtina, kad vien gerinant 
medynų taksacinių rodiklių nustatymo 
miškotvarkos darbų metu kokybę pavyks 
išspręsti visas pagrindinių miško kirtimų 
būdų ir metodų parinkimo prob lemas. 
net ir tiksliai nustatyti medyno rodikliai 

dar neatspindi visų jo ypatybių. pavyz-
džiui, net nuorodos apie grupinį pomiškio 
išsidėstymą dar nerodo grupių dydžio, jų 
kiekio. Tas pats pasakytina ir apie medžių 
išsidėstymo grupiškumą. antrasis ardas, 
net jei jis būna gana didelio skalsumo ir 
ne ypač didelio amžiaus, ne visuomet 
būna perspektyvus. nereti atvejai, kai 
dalies tiksliai nustatytų medynų rodiklių 
reikšmės per keletą metų ženkliai pakin-
ta – žūna ar pažeidžiama dalis medžių, 
sunyksta arba atsiranda pomiškis. Miško-
tvarkos darbų metu visiškai neįmanoma 
atsižvelgti į kai kuriuos veiksnius, svarbius 
pagrindinių miško kirtimų būdų ir vari-
antų parinkimui (pavyzdžiui, įvertinti bū-
simą medžių derėjimą). Todėl vadovautis 
vien miškotvarkos projektu negalima, nes 
tikslaus pagrindinių miško kirtimų būdų 
projektavimo galimybės miškotvarkos dar-
bų metu yra ribotos. svarstytina, ar iš viso 
tikslinga miškotvarkos darbų metu nusta-
tyti pagrindinių kirtimų būdus ir metodus 
kiekvienam kirstinam medynui. Galbūt 
miškotvarkos darbų metu būtų galima iš-
skirti tris sąlygines medynų grupes: 

1. Medynai, kuriuose tikrai taikyti-
ni ir projektuotini neplyni pagrindinai 
miško kirtimai (medynai su pakankamu 
tolygiai išsidėsčiusiu, gyvybingu tikslinių 
medžių rūšių pomiškio ar želdinių kie-
kiu; perspektyviu tikslinių medžių rūšių 
antruoju ardu; su pakankamu nebran-
džių medžių rūšių kiekiu; galbūt dar ir 
įvairiaamžiai medynai). 

2. Medynai, kuriuose tikrai taikytini 
ir projektuotini tik plyni kirtimai (dau-
guma iV ir iii miškų grupių užmirkusių 
ar pelkinių augaviečių medynų; blogos 
selekcinės kokybės medynai). 

3. Visi kiti medynai, kuriuose galimi 
plyni ir neplyni pagrindiniai miško kir-
timai (kirtimų būdas miškotvarkos pro-
jekte gali būti iš viso nenurodomas arba 
nurodomas tik kaip rekomenduojamas).

absoliučiai tiksliai vadovautis miško-
tvarkos projektu pirmos ar antros sąlygi-
nių grupių medynuose dėl aukščiau nu-
rodytų ar kitų priežasčių irgi nepavyks, 
tačiau čia nukrypimai nebus dideli. o 
visuose sąlyginės trečiosios grupės me-
dynuose (jų bus daugiausia) sprendimus 
dėl pagrindinių miško kirtimų būdų ir 
metodų parinkimo turėtų priimti miškų 
urėdijų specialistai. Beje, miškotvarkos 
lauko darbų metu vieno medyno rodiklių 
nustatymui ir ūkinių priemonių projek-
tavimui vidutiniškai skiriama tik kelioli-
ka minučių, todėl įvertinti visas medyno 
ypatybes, svarbias pagrindinių miško 
kirtimų projektavimui, tikrai sudėtinga. 
Miškų urėdijų specialistai tam gali ir pri-
valo skirti žymiai daugiau laiko, jie turi 
galimybes įvertinti visas medyno ypaty-
bes prieš pat jo kirtimą, gali atsižvelgti 
ir į kitus veiksnius (ekonomines sąlygas, 
gamtines ar kitas). priėmus tokius siūly-
mus, turėtų sumažėti nereikalingų gin-
čų dėl miškotvarkos projektų tikslumo. 
Be to, miškotvarkos lauko darbų metu 
būtų galima daugiau laiko skirti medyno 
rodik liams nustatyti, negaištant prie ne 
ypač prasmingo ir iš esmės negalinčio 
būti tiksliu pagrindinių miško kirtimų 
būdų ir metodų projektavimo.

šios mintys yra diskusinio pobūdžio. 
Galbūt įmanoma didinti pagrindinių miš-
ko kirtimų projektavimo kokybę ir miško-
tvarkos darbų metu, skiriant žymiai dau-
giau laiko ir darbo sąnaudų visų brandžių 

Atvejinis kirtimas Panevėžio miškų urėdijoje
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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). 

medynų rodikliams ir ypatybėms, svar-
biems pagrindinių miško kirtimų būdų ir 
metodų parinkimui, nustatyti. Tokiu atve-
ju miškotvarkos projektas būtų tikslesnis. 
Todėl straipsnio autoriai siūlo miškotvar-
kos, miškų urėdijų specialistams išsakyti 
savo nuomonę dėl pagrindinių miško kir-
timų projektavimo problemų.

su neplynų miško kirtimų kokybės 
problemomis siejasi ir miškų urėdijų 
specialistų (pirmiausia girininkų) kva-
lifikacijos bei atsakomybės problema. 
Manytume, kad nėra gerai, kai miškų 
urėdijų specialistai, parinkdami pagrin-
dinių miško kirtimų būdus, beveik aklai 
vadovaujasi miškotvarkos projektu, net ir 
matydami medynų taksacinių duomenų 
netikslumus bei nelogiškai parinktą ūki-
nę priemonę, vykdo tik tokius kirtimus, 
kurie įrašyti miškotvarkos projekte. ar 
tai nelemia nenoras ką nors keisti ir kar-
tu prisiimti atsakomybę už ūkinės prie-
monės sėkmingumą? Kartais tai lemia 
ir kvalifikacijos stoka – dalis urėdijų ir 
girininkijų specialistų yra kiek primiršę 
neplynų kirtimų būdus bei jų skirtumus. 
Dėl to ne tik bijoma nukrypti nuo miško-

tvarkos projekto, bet ir atvejiniai kirtimai 
painiojami su atrankiniais, kirtimų pro-
jektuose nenurodomas atvejinių kirtimų 
metodas, užrašomas tik žodis atvejinis. o 
nežinant atvejinių ir atrankinių kirtimų 
metodų skirtumų ir jų esmės, vargu, ar 
įmanoma juos reikiamai atlikti.

svarbus veiksnys, turintis nemažos 
reikšmės neplynų kirtimų kokybei miškų 
urėdijose, yra neplynų kirtimų apimčių 
(dalies) nustatymas. Generalinė miškų 
urėdija, nustatinėdama neplynų pagrin-
dinių miško kirtimų apimtis atskiroms 
miškų urėdijoms, iš esmės vadovaujasi 
dviem nuostatomis: 

1. Jų dalis turi būti ne mažesnė nei 
numatyta miškotvarkos projekte. 

2. Kiekvienais metais jų turi būti ne 
mažiau (geriau – daugiau), nei praėju-
siais metais. 

Miškotvarkos projektuose nurodyta 
neplynų pagrindinių miško kirtimų dalis 
kol kas daugumai urėdijų nekelia didelių 
problemų, išskyrus kai kuriuos atvejus, 
kai senesniuose projektuose atvejiniai 
kirtimai buvo projektuoti medynuose 
su uosio pomiškiu, kurio dažniausiai jau 

nėra. ateityje ši nuostata koreguotina. 
Jei kistų patys projektavimo principai, ši 
problema galėtų būti išspręsta – neplynų 
pagrindinių kirtimų dalis tikrai neturėtų 
būti mažesnė, nei sąlyginės pirmos gru-
pės medynų dalis. 

Gana ydinga antroji nuostata – kon-
krečiais metais kertami gerokai skirtingi 
medynai, skiriasi medžių derėjimo inten-
syvumas. Dėl tokios nuostatos labiausiai 
nukenčia tų miškų urėdijų, kurios neplynai 
kerta palyginti daug, neplynų pagrindinių 
miško kirtimų kokybė. esant palankioms 
sąlygoms neplynų kirtimų vykdymui ir 
daug medynų kirtus neplynai (buvo daug 
medynų su geru pomiškiu ar antruoju 
ardu, geras derėjimas), planinės neplynų 
kirtimų dalies vėliau mažinti lyg ir nebe-
galima, nors sąlygos jų vykdymui ir ma-
žiau palankios. siekiant dėl aplinkosaugi-
nės politikos išlaikyti reikalaujamą neply-
nų pagrindinių miško kirtimų dalį, kartais 
neplyni kirtimai vykdomi ,,dėl procentų“ 
– iš esmės beveik bet kur, neatsižvelgiant 
į medynų ypatybes, medžių derėjimo in-
tensyvumą, dažnai net iš viso nesitikint 
teigiamų rezultatų. Dauguma tokių ne-
plynų kirtimų beveik neabejotinai virs 
„dviejų – trijų atvejų plynais kirtimais“. 
po jų, praradus nemažai laiko, pablogė-
jus medienos kokybei, teks medyną baigti 
kirsti plynai ir atkurti dirbtinai. žinoma, 
siekiant neplynų pagrindinių miško kirti-
mų plėtros, į jau pasiektas jų apimtis atsi-
žvelgti tikslinga, tačiau vertinimo objektu 
tikrai neturėtų būti atskirų metų neplynų 
pagrindinių miško kirtimų dalis. žymiai 
racionaliau vertinti penkmečio ar jam ar-
timo laikotarpio neplynų kirtimų apimtis. 

(Tęsinys – kitame numeryje)

Prof. aNTaNas JuodValkis
Prof. sTasys karaZiJa
dr. VirGiliJus mikŠys

Atsikuria neplynais kirtimais išretintas pušynas Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio girininkijoje
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Lietuvos miškų institute rugsėjo 16-19 d. vyko Lietuvos 
mokslo akademijos remiama tarptautinė mokslinė konfe-
rencija „Miško medžių genetinės įvairovės svarba keičiantis 
klimatui“. sparčiai keičiantis klimatui miško medžiai gali 
nespėti prisitaikyti prie didžia dalimi žmogaus sukeltų spar-
taus klimato sąlygų pokyčių. iškyla genofondo degradacijos 
pavojus (pvz., uosynų nykimas). aukšta rūšies genetinė įvai-
rovė yra vienas iš pagrindinių rūšies išlikimo garantų pasto-
viai kintančiose aplinkos sąlygose. Tam, kad išsaugotume ir 
efektyviai panaudotume genetinius išteklius, yra vykdomos 
genetinių išteklių išsaugojimo ir ilgalaikės selekcijos progra-
mos, atliekami genofondo genetinės sudėties ir evoliuciona-
vimo mokslinai tyrimai. Būtent selekcija ir genetinių išteklių 
išsaugojimas gali ženkliai padidinti populiacijų adaptyvumą 
ir taip prisidėti prie neigiamų klimato kaitos padarinių po-
veikio sumažinimo. Konferencijoje dalyvavę mokslininkai iš 
Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos pristatė ir apta-
rė vykdomus tyrimus miško medžių genetikos ir selekcijos 
srityje, jų koordinavimo galimybes bei rezultatus siekiant 
bendrai spręsti su klimato kaita susijusias problemas Baltijos 
jūros regiono lygmenyje. 

Dr. (Hp) a. pliūra (Lietuvos miškų institutas) pristatė 
efektyvią genetinių išteklių išsaugojimo strategiją besikei-
čiančioje aplinkoje bei lapuočių medžių rūšių genetinių 
tyrimų rezultatus Lietuvoje. pranešėjas konstatavo, kad dėl 
klimato kaitos dabartinės klimatinių zonų ribos keisis ir ne-
apibrėžtoje ateityje tinkamiausia yra daugiapopuliacinė ilga-
laikės selekcijos sistema, kurios esmė yra kiekvienam adap-
taciniam ir ūkiniam tikslui išskirti po vieną atskirą selekcinę 
populiaciją. Tinkamai paruošta selekcinė programa ilgalai-
kėje perspektyvoje funkcionuoja išlaikydama pakankamą 
genetinę įvairovę rūšies evoliucijai bei adaptaciniam poten-
cialui palaikyti. Todėl ilgalaikė selekcinė programa tarnauja 
ne tik miškų ūkinei vertei didinti, bet ir genetinių išteklių 
išsaugojimui (pvz., švedijos, suomijos, Latvijos selekcinės 
programos). Dr. D. Danusevičius pristatė kartu su švedijos 
mokslininkais paruoštą selekcijos optimizavimo kompiute-
rinę programą, kurios pagalba optimizavus programas, esant 
panašioms išlaidoms galima gauti ženkliai didesnė naudą. Jų 
tyrimų rezultatus jau taiko praktinėje selekcijoje švedijos, 
suomijos ir Latvijos selekcininkai. Kaip pavyzdys pateik-
tas toks eglės ilgalaikės selekcinės programos optimizuotas 
modelis: šalį padalinti į adaptacines aplinkas, kiekvienoje 
jų išskiriant po vieną 50-ties negiminingų individų dydžio 
selekcinę populiaciją; atlikti kontrolinius kryžminimus tarp 
selekcinės populiacijos narių taip, kad kiekvienas individas 

dalyvautų dviejuose kryžminimuose, tokiu būdu gaunant 
50-ies šeimų sėklinius palikuonis; išauginti po 18 sėklinių 
palikuonių kiekvienoje šeimoje ir juos klonuoti augūnais; 15 
kiekvieno šiems nario klonuotų kopijų (augūnų) išbandyti 
lauko bandymuose ir po 5-erių metų atrinkti po 1 geriau-
sią kloną kiekvienoje iš 50-ies šeimų; pradėti kitą selekcinį 
ciklą kryžminat šiuos naujai atriktus klonus; taip tęsti ilgą 
laiką (kelis šimtus metų); po kiekvieno ciklo atrenkami in-
dividai bus 8 proc. pranašesni nei praėjusio selekcinio ciklo 
individai. Taigi esant ciklo trukmei apie 20 metų, selekcijos 
būdu išvestų genotipų palikuonys bus vidutiniškai 8 proc. 
produktyvesni nei nepagerintinų medynų palikuonys, o po 
kito selekcinio ciklo, pranašumas išaugs iki 16 proc. ir t.t. 
šios strategijos pagrindinis privalumas yra ilgalaikiškumas, 
išsaugant pakankamą genetinės įvairovės rezervą selekcinėje 
populiacijoje ir neįsileidžiant genetiškai nepagerintų indivi-
dų iš šalies bei beveik 20-čia metų trumpesnis selekcinis cik-
las, lyginant su įprastiniu palikuonių išbandymu ir motin-
medžių atranka atgal. šia metodika susidomėjo ir Baltaru-
sijos selekcininkai. o unifikuotos kaimyninėse adaptacinėse 
aplinkose taikomos programos ženkliai prisidėtų prie efek-
tyvių, nuoseklių ir tvarkingų genetinių išteklių išsaugojimo 
programų kūrimo. Dr. V. Baliuckas pristatė lapuočių medžių 
rūšių Dnr tyrimų Lietuvoje rezultatus, keldamas klausimą 
ar Dnr polimorfizmas yra susijęs su esamais kilmių (buv. 
sėkliai) rajonais Lietuvoje. Tyrimai parodė, kad Lietuvoje iš-
skirti p. ąžuolo haplotipai (pagal Dnr nustatytos panašios 
grupės) gana gerai sutiko su p. ąžuolo kilmių rajonavimu, ta-
čiau Dnr polimorfizmo sąsajos su adaptaciniais požymiais 
buvo silpnos.

Baltarusijos nacionalinės mokslo akademijos miškų 
instituto direktorius dr. V. Kovalevič pristatė jo vadovau-
jamą institutą. pagrindinės tyrimų kryptys: efektyvios 
miško tvarkymo ir naudojimo technologijos; bioįvairovės 
išsaugojimas ir miškų atkūrimas genetiniu – selekciniu pa-

Miško medžių genetinės įvairovės svarba 
keičiantis klimatui

Lietuvos miškų instituto direktorius r. ozolinčius ir Baltarusijos miškų 
instituto direktorius V. Kovalevič (dešinėje) pasirašo susitarimą
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grindu; miško atkūrimo technologijos; miško apsauga nuo 
gaisrų ir kenkėjų; miško išteklių vertinimo ir monitoringo 
metodikos, miškų reabilitacija ir ūkis radiacija užterštose 
teritorijose; miškų produktyvumo ir atsparumo geneti-
niai, biocheminiai mechanizmai; miško biologinių resursų 
išsaugojimas ir racionalus naudojimas; biotechnologijos 
miškų ūkiui ir medicinai. institutas vykdo genetinių ište-
klių ir selekcijos programas (sukurti genetiniai draustiniai, 
klonų archyvai, sėklinės plantacijos). Direktorius pabrėžė 
ženklias valstybės investicijas į genetinių išteklių moks-
linius tyrimus ir selekciją Baltarusijoje. instituto bazėje 
veikia Baltarusijos miško medžių genų bankas. Kuriami 
pagrindinių medžių rūšių klonų Dnr antspaudai (Dnr 
pasai), kurie naudojami sėklinių plantacijų inventorizaci-
joje ir selekcijoje. sukurta plantacijų genetinės struktūros 
optimizacijos kompiuterinė programa, selekcijoje ir sėk-
lininkystėje taikoma kompiuterinė biometrija. Kuriama 
miško sodinimo ir dirvos ruošimo technika, biopreparatai 
apsaugai nuo ento- ir fitokenkėjų, specialios trąšos miško 
sodmenims. institutas vykdo nederlingų žemės ūkio žemių 
apželdinimo programą bei greito medienos išauginimo 
trumpos rotacijos želdiniuose programą. atliekami mole-
kulinės fitopatologijos tyrimai. Įdomi ir komercinė veikla: 
gydomųjų savybių turinčių grybų ir uogų auginimas. 

Baltarusis Ma miškų instituto Genetikos ir biotech-
nologijos laboratorijos vedėjas dr. V. padutov pristatė p. 
ąžuolų populiacijų genetinės struktūros tyrimų rezultatus 

pagal Dnr žymenis. Minėtos laboratorijos mokslininkas 
dr. o. Baranov supažindino su medžių patogenezės tyrimais 
molekulinių žymenų pagalba: tiriamos struktūrinės anoma-
lijos (pvz., raganų šluotos), vertingų formų genotipavimas, 
karelinio beržo chimerizavimas ir somakloninis kintamu-
mas, ploidiškumo lygmuo, su ūkio požiūriu vertingais po-
žymiais susijusių genų polimorfizmo tyrimai, fitokenkėjų 
molekulinė identifikacija, grybų štamų molekuliniai pasai.

Lenkijos miškų instituto mokslininkai pristatė naują ge-
netinių išteklių ir selekcijos programą (dr. J. Matras). Lenki-
joje selekcinė programa taip pat tarnauja genetinių išteklių 
išsaugojimui. institutas pats vykdo genetinių išteklių išsau-
gojimo ir selekcijos programas ir, be įprastinių genetinių 
išteklių išsaugojimo priemonių, kuriami klonų Dnr pasai, 
kaupiamos genų banko kolekcijos. selekcija vykdoma ir po-
puliacijos lygmenyje: atrenkami ir testuojami pagal palikuo-
nis sėkliniai medynai, kur pagal palikuonių augimą šie sėkli-
niai medynai skiriami į šalies reikšmės (t.y. jų palikuonys yra 
pranašūs ir jų sėklos gali būti naudojamos visoje šalyje), re-
giono reikšmės ir vietinio sėklinio rajono reikšmės medynus 
(pvz., p. pušiai Lenkijoje išskirti 9 sėkliniai rajonai). sėklinės 
populiacijos kaupiamos sėklinėse plantacijose, o genetinės 
įvairovės monitoringas atliekamas pagal Dnr žymenis, nau-
dojamus atrenkant tolesnių selekcinių ciklų individus, kurie 
turi didesnį genetinės įvairovės laipsnį, o pagrindinių me-
džių rūšių populiacijos įvertintos genetinės įvairovės prasme 
su įvairiomis molekulinių žymenų sistemomis (rapD, ssr, 
mtDnr cpDnr ssr-rFLp). nustatytos poledynmetinės 
pagrindinių rūšių migracijos ir genų migracijos per žieda-
dulkes kryptys. Dnr žymenys naudojami nustatant nelega-
liai iškirstos medienos kilmę, maumedžio ir drebulės rūšių 
hibridų nustatymui ir patogenams atsparių genotipų identi-
fikacijai bei kiekybinių požymių lokusų tyrimui. 

Vykdomos p. pušies, p. eglės, maumedžio, paprastojo kė-
nio, paprastojo ir bekočio ąžuolo, juodalksnio, buko, beržo, 
hibridinės drebulės selekcinės programos. Kitame 20 metų 
(iki 2035) šios programos vykdymo etape planuojama įveisti 
lauko badomųjų želdinių: 160 – sėklinių medynų palikuo-
nių, 380 – pliusinių medžių sėklinių palikuonių, 110 – sėkli-
nių plantacijų palikuonių. šios programos vykdymas, kartu 
ir moksliniai tyrimai yra koordinuojami miškų instituto, o 

Baltarusijoje naudojamas paprastosios pušies klono dNr ir morfologinio 
paso pavyzdys

Trumpos apyvartos paprastosios eglės želdiniai Baltarusijoje, 
skirti greitam medienos išauginimui

Miško genetiniai draustiniai ir sėklinės plantacijos Baltarusijoje

Medžių rūšis Genetiniai draustiniai 
(skaičius/plotas, ha)

Sėklinės plantacijos 
(skaičius/plotas, ha)

Paprastoji pušis 5/1541 137/862 (1 kartos) 
79/349,1 (2 kartos)

Paprastoji eglė 2/551 63/210 (1 kartos)
23/91 (2 kartos)

Paprastasis ąžuolas 9/2622 70/263,4
Paprastasis uosis 1/114 
karelinis beržas  6/8,8
dygioji eglė  3/2,9
sibirinis kedras  2/4,2
europinis maumedis  2/3,7
europinis kėnis  1/1,1
raudonasis ąžuolas  5/5,6
lazdynas  1/1,0
Iš viso 17/4828 395/1804,5
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finansuojami urėdijų lėšomis (tai įforminta ministro įsaky-
mu ministerijos direktyvoje). paskaičiuota, kad vidutinė to-
kio bandymo 1 ha įveisimo kaina – 15000 zlotų. 

Dr. J. Kowalczyk pristatė tyrimus, kuriuose bandoma 
iuFro p. pušies kilmių perkėlimo lauko bandymus panau-
doti naujai prognozuojant galimus klimato pokyčių padari-
nius pušies augimui. idėja ta, kad ne šiltesnis klimatas pa-
siekė natūralias populiacijas, o jos pačios buvo perkeltos į 
šiltesnes sąlygas. pirminiai rezultatai parodė, kad ne visada 
vietinė populiacija yra geriausia ir temperatūros padidėjimas 
kelaiis laipsniais sukeltų medynų tūrio sumažėjimą.

Latvijos miškų instituto mokslininkai pristatė naują Latvi-
jos eglės selekcinę programą, kuri yra paruošta pagal D. Da-
nusevičiaus (Lietuvos miškų institutas) ir D. Lindgren (švedi-
jos žemės ūkio universitetas) rekomendacijas: bus išskirtos 2 
selekcinės populiacijos po 50 individų kiekvienoje, atliekami 
kontroliniai kryžminimai, sėklinių palikuonių klonų bandy-
mai ir atranka kiekvienoje šeimoje po geriausią individą. pro-

Latvijos selekcininkai kitą selekcijos ciklą pradeda kontroliniais 
kryžminimas, sukryžmindami tik geriausius tėvus

Konferencijos dalyviai Prienų miškų urėdijoje, degsnės maumedyne

Lapkričio 17 d. seimo posėdžiui seimo narė Dalia Kuodytė 
pristatė saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ir papildy-
mo įstatymo projektą nr. Xip-934. Jo rengimą, pasak seimo 
narės, paskatino saugomose teritorijose gyvenančių žmonių 
nusiskundimai dėl nepagrįsto jų ūkinės veiklos ribojimo, ap-
sunkintų galimybių atlikti nuosavų pastatų remonto ir aplin-
kos tvarkymo darbus, nekompensuojant dėl to atsirandan-
čių nuostolių. Teikiamomis įstatymo pataisomis siekiama 
sumažinti nebūtinus ūkinės veiklos ribojimus, išlaikyti pu-
siausvyrą tarp aplinkosauginių reikalavimų ir vietos žmonių 
realių poreikių. projekte siūloma nustatyti saugomų verty-
bių apsaugos principus, tikslinti veiklos saugomose teritori-
jose reglamentavimo dokumentų sąrašą. Taip pat numato-
ma tikslinti veiklos reglamentavimą draustiniuose, paveldo 
objektų teritorijose, valstybiniuose parkuose. atsižvelgiant 
į gyventojų nusiskundimus, siekiama patikslinti ir nuosta-
tas, susijusias su saugomų teritorijų steigimu, likvidavimu, 
ribų nustatymu. už šio įstatymo projekto svarstymą seimo 
posėdyje balsavo 45, susilaikė 11 parlamentarų. projektui 

Seimas tobulins Saugomų teritorijų įstatymą

gramą finansuoja valstybinė miško įmonė. Latvijos nacionali-
nio augalų genetinių išteklių centro direktorius dr. D. rungis 
papasakojo, kad centrą finansuoja žemės ūkio ministerija. 
Jį sudaro genų bankas, molekulinės genetikos laboratorija ir 
duomenų bankas. Tyrimai apima augalų genetinių išteklių 
molekulinės genetikos klausimus: genotipų ir populiacijų 
„Dnr pirštų anspaudų“ kūrimą, populiacijų genetinę struktū-
rą ir evoliucijos tyrimus pagal Dnr žymenis, buvusių legalių 
ir dabartinių nelegalių sėklų introdukcijos identifikacija. 

Konferencijos metu buvo pasirašytas susitarimas dėl 
mokslinio bendradarbiavimo tarp Lietuvos miškų instituto 
ir Baltarusijos nacionalinės mokslo akademijos miškų insti-
tuto. nutarta keistis moksline informacija tarp Baltijos šalių 
mokslo institucijų, įtraukti Baltarusijos mokslininkus į regi-
oninę veiklą.

dr. darius daNuseVičius
lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojas 

mokslinei informacijai

svarstyti pagrindiniu komitetu paskirtas aplinkos apsaugos, 
papildomais – audito, Kaimo reikalų, Valstybės valdymo ir 
savivaldybių ir Biudžeto ir finansų komitetai. 

seimo narys edmundas pupinis pateikė saugomų terito-
rijų įstatymo 5 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą 
nr. Xip-965.

aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas pateikė sau-
gomų teritorijų įstatymo 1, 2, 4, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo projektą bei saugomų teritorijų įstatymo pa-
pildymo 241 straipsniu ir priedu įstatymo projektą nr. Xip-
1333 es. šiame Įstatymo projekte numatomi pakeitimai, su-
siję su europos ekologinio tinklo „natura 2000" steigimu ir 
tvarkymu. posėdyje nutarta pritarti projektams ir pradėti jų 
svarstymo procedūrą (už balsavo 46, prieš – 3, susilaikė 25 
parlamentarai). projektui svarstyti pagrindiniu komitetu pa-
skirtas aplinkos apsaugos, papildomu – audito komitetas. 

šiuos projektus numatoma svarstyti Lr seimo 2010 m. 
pavasario sesijos metu.

mG inf.
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iki praėjusio šimtmečio vidurio didieji 
kormoranai Baltijos šalyse buvo reti, o 
dabar saugomi pagal es paukščių di-
rektyvą. per praėjusius dešimtmečius 
šie paukščiai staiga išplito kaimyninėse 
šalyse, Lietuvos pajūryje, o pastaraisiais 
metais pasklido ir mūsų krašto gilumoje. 
ornitologų teigimu, Lietuvoje pastaruoju 
metu gyvena šešios perinčios kolonijos, 
iš kurių gausiausia – Juodkrantėje. Beje, 
ši Juodkrantės kolonija kasmet grėsmin-
gai „slenka“ daugiau kaip du šimtmečius 
menančių pušų link, augančių raganų 
kalne bei šalia juodkrantiškių namų. 

Didieji kormoranai subręsta ir ima 
veistis tik trečiaisiais gyvenimo metais, 
tad jauni, dar nesubrendę paukščiai di-
desnėmis ar mažesnėmis grupėmis iki 
tol klajoja šalia vandens telkinių ir kitose 
Lietuvos vietose. peri kolonijomis nuo 
keliasdešimt iki kelių tūkstančių porų. 
pasak ornitologų, natūralių priešų kor-
moranai turi nedaug – vieną kitą kartais 
sumedžioja jūriniai ereliai, nedideles pe-
rinčias kolonijas gali užpulti varniniai 
paukščiai ir, nuviję kormoranus nuo liz-
dų, sudoroti jų kiaušinius. Gausai įtakos 
turi ir paukščių ligos. Tačiau pastaraisiais 
metais šių paukščių sparčiai gausėja viso-
je europoje. 

Baigiantis rugsėjui, Kuršių nerijos np 
organizuotame Juodkrantėje pasitarime 
„Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų 
kormoranų perimvietės dabartis ir atei-
tis“ dar kartą aptarta Kuršių nerijoje ir 
visoje Lietuvoje jau masiškai plintančių 

Kaip sureguliuoti 
didžiųjų kormoranų išplitimą? 

didžiųjų kormoranų daromas poveikis 
miškui ir žvejybos laimikiui, šių paukš-
čių gausos mažinimo reikalingumas, 
atitinkamos priemonės. pasitarime da-
lyvavo aplinkos ministerijos, Vu ekolo-
gijos instituto, biologinės įvairovės klubo 
„Gamtos namai“ atstovai, miškininkai, 
žvejai, Miško sanitarinės apsaugos tar-
nybos specialistai, kaimyninių saugomų 
teritorijų darbuotojai, kiti suinteresuoti 
asmenys. Trumpai tariant, miškininkai 
ir žvejai, remdamiesi faktais, „atakavo“ 
bandančiuosius užtarti šiuos paukščius. 

aplinkos ministerijos Gamtos apsau-
gos departamento Biologinės įvairovės 
sky riaus vedėjas s. paltanavičius iškart pa-
sisakė esąs nei vienoje, nei kitoje „pusėje“ 
ir užtikrino, kad Juodkrantėje kormora-
nai tikrai nebus šaudomi. pavyzdžiu jis 
pateikė prancūziją, kur iššaudžius keletą 
tūkstančių kormoranų, paukščių netru-
kus vėl pasipildė iš gretimų kolonijų. Be 
to, šaudymas, prancūzų nuomone, – la-
bai brangi gausos reguliavimo priemonė. 
o įstatymiškai Lietuvoje taip kolonijose 
naikinti gyvūnų neleistina. 

išklausytas „Gamtos namai“ atstovo 
s. rumbučio vaizdinis pranešimas, ilius-
truojantis pastaraisiais metais vykdytas 
kormoranų gausos reguliavimo priemo-
nes bei jų efektyvumą. ši organizacija 
prieš keletą metų laimėjo aplinkos minis-
terijos skelbtą konkursą dėl šių paukščių 
populiacijos reguliavimo įvairiais išbai-
dymo būdais. pagal vaizdinę medžiagą, 
2007-2009 m. kormoranų gausos mažini-

mas šalyje vykdytas 5 kolonijose (išskyrus 
vieną, kurioje perinčių porų gausa nevir-
šijo 100 porų): Juodkrantės, elektrėnų 
marių, Drūkšių ežero, prienų ir Lukšto 
ežero kolonijose. paukščių baidymo metu 
efektą davė tik petardų sprogdinimas. 
Galingų sprogimų ir šviesos efektų išgąs-
dinti paukščiai nuskrisdavo nuo lizdų. 
Kormoranams grįžtant, sprogdinimai 
buvo kartojami. projekto darbų vykdyto-
jai dirbo nuo 3 val. ryto, kai tik imdavo 
brėkšti, iki pat išnaktų. Liovusis sprog-
dinti, paukščiai grįždavo ir užtūpdavo at-
šaldytus kiaušinius, kuriuos vėl perėdavo, 
tačiau nesėkmingai. Kaip teigė minėtas 
šių darbų atlikėjas, paukščiai bandė perėti 
net iki rugpjūčio. Kitos prieš tai naudotos 
išbaidymo priemonės (pavyzdžiui, dide-
lių spalvotų balionų iškėlimas kolonijos 
viduje) pasirodė bevaisės. 

apibendrinant šiuos darbus, pateik-
tos tokios pagrindinės išvados: 

Juodkrantės kolonijoje sustabdytas 
kolonijos plitimas į sengirę; 2009 m. čia 
pirmąkart nuo kolonijos įsikūrimo ste-
bėtas ženklesnis perinčios populiacijos 
mažėjimas; pagerėjo būklė tų žaliuojan-
čių sengirės pušų, kuriose po paukščių 
reguliavimo darbų neliko lizdų; 2009 m., 
lyginant su ankstesniais, pastebėtas pe-
rinčių paukščių mažėjimas ir kitose Lie-
tuvos kolonijose. 

Beje, paukščių apskaitas kolonijo-
se prieš gausos reguliavimo priemonių 
naudojimą ir po to atliko patys šių darbų 
vykdytojai.
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didžiųjų kormoranų kolonija (balšvas plotas) kasmet plečiasi juodkarantės sengirėje
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Vu ekologijos instituto mokslinin-
kas M. Dagys buvo tos pačios nuomo-
nės, kad medžiokle reguliuoti paukščių 
skaičių kolonijose būtų beprasmiška, nes 
šaudymu išbaidyta kolonija pasklistų po 
kitas vietoves, kur sudarytų mažesnes 
kolonijas. Jas suvaldyti būtų dar sunkiau. 
Beje, išvarytųjų vietą jei ne tais pačiais, tai 
vėlesniais metais vėl užimtų kiti atskridę 
paukščiai. Juolab, kad kaimyninėse res-
publikose taip pat ieškoma būdų, kaip 
užkirsti kelią šiems paukščiams plisti. 
pranešėjas paminėjo pirmuosius žings-
nius, mažinant kormoranų populiacijas 
vienu metu visoje europoje. Jo nuomone, 
tik tokių darbų rezultatai bus geri.

Miškininkų nuomone, didžiausią 
įtaką miškui didieji kormoranai turi 
veisimosi vietose, kur lizdams pasiren-
ka žaliuojančius aukščiausius medžius. 
Keli ar keliolika tūkstančių paukščių ko-
lonijos užimtą teritoriją „nukloja“ balta, 
rūgščią cheminę reakciją turinčia išma-
tų mase, kuri ir aplinkinius medžius per 
keletą metų tiesiog pražudo. po kelerių 
metų toje vietoje belieka sausi medžiai 
ar virtėliai. Tada kormoranai persikelia 
perėti į šalia augančius. Kuršių nerijos 
np miškininkai bei Miško sanitarinės 
apsaugos tarnybos specialistai sakė, kad 
medžiuose, nusilpusiuose dėl kormora-
nų išmatų poveikio, veisiasi vabzdžiai – 
liemenų kenkėjai, kurie gali masiškai iš-
plisti ir į gretimus medynus. užėjus ne-
palankioms klimato sąlygomis, tai gali 
tapti rimta grėsme ir taip pažeidžia-
miems neringos miškams. Juolab, kad 
kormoranai lizdų statybai naudoja žalias 
medžių, dažniausia beržų, šakeles, o jų 
nulaužimo vietose susidaro sustorėjimai. 
Taip metai po metų vis aplaužomas me-

dis nusilpsta. Beje, didžiųjų kormoranų 
numarintos dalies Juodkrantės sengirės 
vietoje dygsta ąžuoliukai, tačiau jie, miš-
kininkų nuomone, nederlingame dirvo-
žemyje ilgai negyvuos. užtat azotu pa-
sotintame dirvožemyje puikiai jaučiasi 
šermukšniai: raudonos didžiulės uogos, 
kaip sakė vienas gamtininkas, „pačios į 
kompotą prašosi“. Tačiau šermukšniai 
tikrai nė vienam miškininkui neatstos 
šių ,,naTura 2000“ teritorijoje augu-
sių bei du šimtmečius perkopusių galiū-
nių pušų. pasisakiusieji pabrėžė, kad dėl 
susidariusios situacijos „skambina var-
pais“ jau bemaž visą dešimtmetį, tačiau 
niekas jų negirdi ar girdėti nenori.

Didieji kormoranai užsitraukė di-
džiulę ir žvejų verslininkų rūstybę, kurie 
šiame pasitarime „rėmė prie sienos“ šių 
paukščių gynėjus, reikalaudami imtis 
rimtesnių priemonių, reguliuojant gausą 
visoje šalyje. pajūrio žvejų teigimu, or-
ganizuotai žvejojantys kormoranai žuvį 
pagauna bet kokiame Kuršmarių gylyje, 
taip pat ir Baltijos jūros priekrantėje. Be 
to, jie įsigudrina išsiimti žuvis ir iš su-
dėtingų sistemų tinklų. prarydami nuo 
keliasdešimt iki kelių šimtų gramų sve-
riančią žuvį, kurių pasisotinti vienam 
paukščiui per dieną, pagal literatūros 
šaltinius, reikia beveik kilogramo, stip-
riai sumažina ir taip nykstančius žuvies 
išteklius. žvejai ir jų atstovai primygtinai 
prašė leisti medžioti kormoranus ne tik 
žuvininkystės tvenkiniuose, kaip yra da-
bar, o ir pačioje Juodkrantėje. šaudymu 
reguliuojant paukščių gausą, aplinkos 
ministerijai nereikėtų sukti galvos dėl fi-
nansavimo – tai būtų kiekvieno medžio-
tojo asmeninis reikalas – tiesiog sportinė 
medžioklė. panašiai, kaip dabar ančių. 

Jų teigimu, kasmet nušaunant po keletą 
tūkstančių šių paukščių, jau po kurio lai-
ko pasijaustų tokių priemonių rezultatai. 
o europos sąjungos fondų skiriamas lė-
šas būtų galima panaudoti kitiems dar-
bams, pavyzdžiui, seklėjančių Kuršmarių 
ar nemuno deltos dugno pagilinimui, 
nerštaviečių įrengimui ar įžuvinimui, tai 
padidintų bendrus žuvies išteklius Lietu-
voje. Juk žvejų sugautą žuvį ne kas kitas, 
o mes patys ir valgome. 

Kitų pasitarime pasisakiusiųjų gam-
tininkų nuomone, dėl klimato šiltėjimo 
reikia susitaikyti su gyvūnų atėjūnų pli-
timu į mūsų šalį, kurios nebūdingos šiai 
klimato juostai. Kaip pavyzdys paminė-
tos žuvys grundalai, kurios neseniai pa-
plito Kuršių mariose (taip pat ir kituose 
telkiniuose). Jos darančios daug didesnį 
poveikį žuvų ištekliams, kadangi suėda 
ne tik verslinių, o ir kitų žuvų ikrus bei 
mailių. šią didgalvę žuvelę Kuršmarėse 
jau visi meškerėmis pagauname vietoj 
anksčiau buvusio gerai žinomo ir įprasto 
pūgžlio.

aplinkos ministerijos atstovas s. pal-
tanavičius pasiūlė išbandyti naujas, nie-
kur iki šiol nebandytas priemones – 
Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolo-
nijos centre įrengti stulpus su dirbtiniais 
lizdais. šie stulpai paukščiams turėtų at-
stoti žaliuojančias šimtametes pušis. per 
tūkstančius metų evoliucijos prie tam 
tikrų sąlygų prisitaikę paukščiai turėtų 
persimesti perėti į dirbtinius lizdus ir 
galbūt nebeplistų į sengirę. 

 
ryTis ZiZas

lietuvos miškų instituto 
miško apsaugos ir medžioklėtyros 
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Pakruojo miškų urėdijos urėdas Kazys Gudas

Valstybiniai miškai – patikimose rankose
pastaraisiais metais valstybinių miškų 
sektoriaus veikla, jame dirbančių miš-
kininkų pasiekti rezultatai visuomenei 
žinomi. Tačiau kai kas ieško parankių 
,,argumentų“ ir žiniasklaidoje pasklei-
džia tikrovės neatitinkančią informaci-
ją, kurioje valstybinis miškų ūkis paro-
domas kaip neveiksmingas, leidžiantis 
pinigus ne ten, kur reikia. Visuomenei 
peršama „patraukli“ mintis, kad sunk-
mečiu valstybinių miškų atkūrimo, 
priežiūros ir tvarkymo darbų sąskaita 
būtų galima nemažai sutaupyti lėšų ir jas 
pervesti į valstybės biudžetą. Įgyvendin-
dami privačius verslo interesus, stambūs medienos pirkėjai ir 
perdirbėjai nori įsigyti kuo daugiau ir kuo pigesnės medienos, 
o tam reikia didinti kirtimo apimtis valstybiniuose miškuose. 
Gamtosaugininkai, šiaip gamtos mylėtojai nuolat „mato“ per 
intensyviai naudojamus šalies miškus, iškirstas plynes, o mišką 
įsivaizduoja kaip nuo pagonybės laikų neliestas sengires, jose 
ošiančius samanotus ąžuolynus. 

Bet šaliai reikia ir medienos, ir sengirių, todėl valstybiniai 
miškininkai atsiduria tarp kūjo ir priekalo.

savo mintims pagrįsti pateiksiu keletą skaičių. 2008 m. ša-
lies miškų urėdijos gavo 477,5 mln. Lt pajamų, iš jų 422,3 mln. 
Lt – už parduotą žaliavinę medieną. Į valstybės biudžetą sumo-
kėjo 115,1 mln. Lt mokesčių. privalomiesiems miškų atkūrimo, 
apsaugos ir tvarkymo darbams išleido 117,4 mln. Lt. šiuo metu 
metinės miškų urėdijų išlaidos miško atkūrimo ir įveisimo, ap-
saugos ir tvarkymo darbams vykdyti bei šiems darbams admi-
nistruoti numatytos ne mažesnės kaip 90 proc. nuo nustatytos 
iškirsti ir parduoti pagrindinių ir tarpinių miško kirtimo apim-
čių vertės, apskaičiuotos galiojančiomis nenukirsto valstybinio 
miško kainomis (skirtumas tarp medienos rinkos kainų ir jos 
pagaminimo kaštų). 

šalyje iš valstybinės reikšmės miškų kasmet iškertama po 
3,5 mln. ktm medienos. nenukirsto miško kainomis jos ver-
tė – apie 150 mln. Lt. Taupymo ,,ekspertai“ siūlo tokios sumos 
į mišką negrąžinti, manant, kad užtektų ir 70 proc. šios vertės, 
o likusią dalį pervesti į šalies biudžetą. ši mintis peršama vi-
suomenei ir per žiniasklaidos priemones. pavyzdžiui, šių metų 
spalio 5 d. žurnale ,,Veidas“ išspausdintame straipsnyje „Miš-
kininkai atskleidžia savo pačių aferas“ teigiama, kad ,, ...visiš-
kai neracionalu ir net nusikalstama išleisti 90 proc. nenukirsto 
miško vertės“.

Kam ši vertė panaudojama, pateiksiu 2008 m. miškų urė-
dijų skirtas lėšas privalomiesiems valstybinių miškų atkūrimo, 
apsaugos ir tvarkymo darbams: 

– miškų atkūrimui (miško sėklų ruoša, miško sodmenų iš-
auginimas, bandomieji želdiniai, plantacijos, miškų atkūrimas, 
įveisimas, žėlimą skatinančios priemonės, žėlinių ir želdinių 
priežiūra ir apsauga nuo žvėrių) – 66,5 mln. Lt;

– priešgaisrinei, sanitarinei miškų apsaugai – 7,8 mln. Lt;
– miškų tvarkymui (valstybinės reikšmės miškų atribojimas 

ir jų valdymo teisės įregistravimas; vidinės miškotvarkos pro-
jektų rengimas; aplinkosauginių ir rekreacinių objektų įren-

gimas ir tvarkymas; kelių statyba, prie-
žiūra ir remontas; sausinamojo tinklo 
įrengimas, priežiūra ir remontas; miško 
ugdymas) – 43,2 mln. Lt. 

Kasmet valstybiniuose miškuose at-
kuriama apie 10 tūkst. ha iškirstų kirta-
viečių, apželdoma kitos miško žemės. Be 
to, valstybiniai miškininkai vykdo keletą 
ilgalaikių privalomų programų. Lietuvos 
miškingumo didinimo programoje nu-
matyta nuo 2003 m. per du dešimtme-
čius šalies miškingumą padidinti 3 proc. 
(2003 m. miškingumas buvo 31,3 proc., 
dabar – 32,9 proc.). Vykdant šią progra-

mą, nuo 2003 m. įveista per 10 tūkst. ha naujų miškų (kasmet – 
per 1400 ha). atkuriami Lietuvos ąžuolynai. 2005 m. sausio 
1 d. duomenimis, šalies miškuose ąžuolynai užėmė tik 1,9 proc. 
Miškininkai įsipareigojo jų plotą padidinti iki 2,4 proc., arba 
47691 ha. šiemet bus atkurta per 650 ha ąžuolynų.

pernai miškų urėdijos baigė įgyvendinti miško medelynų 
modernizavimo programos paruošiamąjį etapą. Toliau tobuli-
namos miško sodmenų išauginimo technologijos, įgalinančios 
aprūpinti kokybiškais sodmenimis ir privačių miškų savinin-
kus, ne miško žemių želdintojus, naudojančius es paramą. 
Kartu su policijos, aplinkosaugos pareigūnais vykdoma miškų 
ir pagamintos medienos apsauga nuo medienos grobstyto-
jų, saugomi visi šalies miškai nuo gaisrų, vykdoma sanitarinė 
apsauga. o kur dar miško rekreacija, visuomenės švietimas, 
miškų sertifikavimas, jų įregistravimas nekilnojamojo turto 
regist re, kompleksinės miškų ūkio veiklos informacinės siste-
mos sukūrimas ir kiti reikalingi darbai. 

paskaičiavome, kad jeigu visos miškų urėdijos neaugintų 
medelynuose miško sodmenų, kurie reikalingi ir privatiems 
miškams atkurti, ir visas kirtavietes paliktume atželti, gal ir 
„sutaupytume“ apie 40 mln. Lt. Tačiau realybė yra kitokia – ne 
visur miškas atželia. Miškų urėdijose tenka želdyti vidutiniškai 
apie 60 proc. visų plynai iškirstų kirtaviečių, apie 4 tūkst. ha jų 
paliekama atželti. Vis daugiau žemių savininkų pasinaudoja es 
parama miškui veisti, todėl urėdijų medelynuose reikia jiems 
išauginti kokybiškų miško sodmenų.

šiemet miškų urėdijos visas išlaidas sumažino trečdaliu, iš-
skyrus lėšas miškų atkūrimui ir apsaugai. Bendros miškų urėdi-
jų pajamos gali sumažėti 130 mln. Lt ir sudarys apie 347 mln. Lt. 
Todėl norėčiau paklausti minėto straipsnio autorių: kokių dar 
darbų atsisakyti, kad nebūtų žalos ateities miškams?

investicijos į valstybinius miškus davė teigiamų rezultatų. 
pavyzdžiui, valstybiniuose miškuose vidutinis medienos tūris 
per dešimtmetį padidėjo nuo 201 ktm/ha iki 210201 ktm/ha, 
brandžių medynų plotai – nuo 153,3 tūkst. ha iki 181,6 tūkst. 
ha, šių medynų tūris – nuo 278 ktm/ha iki 289 ktm/ha, arba 
20 proc. 

objektyvumo dėlei pateiksiu ir pakruojo miškų urėdijos 
pastarųjų metų veiklos rodiklius. pernai Valstybinis miško-
tvarkos institutas parengė iki 2017 m. galiojantį vidinės miš-
kotvarkos projektą. urėdijos veiklos teritorijoje (miškingu-
mas – 21 proc.) inventorizuota 29,9 tūkst. ha miškų, iš jų 18,2 



21

ur
ėd

ijo
se

MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 11

tūkst. ha – valstybinės reikšmės. Vidutinis brandžių medynų tū-
ris – 273 ktm/ha, einamasis prieaugis – 6,25 ktm/ha. per 1999-
2007 m. miško žemės plotai padidėjo 728 ha, iš jos – 345 ha 
medynų. Brandžių medynų tūris padidėjo nuo 255 ktm iki 273 
ktm/ha. nuo 5 proc. iki 2,4 proc. sumažėjo blogų ir žuvusių 
per vykmetį želdinių plotas. 2008-2017 m. visų rūšių kirtimais 
kasmet projektuojama iškirsti vidutiniškai 72 tūkst. ktm likvi-
dinės medienos. projektuojama 164 ha (59 proc.) metinė miško 
želdinimo ir 111,8 ha (41 proc.) žėlimo darbų apimtis. priva-
lomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimtys 
iš esmės atitinka miškotvarkos projekte rekomenduotas. per 
2004 – 2008 m. urėdijoje savo lėšomis įveisėme 202 ha naujų 
miškų. Gerą miško ūkinių darbų kokybę liudija įvairių šalies 
institucijų tikrintojų, tarptautinių sertifikuotojų išvados. šiemet 
miško atkūrimo ir įveisimo, apsaugos ir tvarkymo darbams ski-
riame 2820 tūkst. Lt. nenukirsto miško vertė yra 2990 tūkst. 
Lt – į mišką grąžinama 94,3 proc. vertės. Jeigu išleistume, kaip 
siūloma, tik 70 proc. šios vertės, miško darbų sąskaita reikėtų 
„sutaupyti“ apie 900 tūkst. Lt. neįsivaizduoju, kokių darbų būtų 
galima neatlikti. 

Be to, miškai neapsaugoti nuo stichinių nelaimių, jų pada-
rinius reikia likviduoti. šią vasarą praūžęs uraganas Linkuvos 
girininkijoje išvertė, išlaužė apie 300 ha džiūstančių uosynų. 
praktiškai pusę šio ploto reikia kirsti plynais sanitariniais kirti-
mais, gausime tik apie 0,4 mln. Lt pajamų. paskaičiavome, kad 
šio miško sutvarkymui ir atkūrimui reikės apie 1 mln. Lt. apie 
0,3 mln. Lt tikimės gauti, pasinaudoję es parama, o kitos lėšos – 
iš urėdijos biudžeto...

populistiškai kalbant apie visuotinį taupymą miškų atkūri-
mo sąskaita, kyla klausimas: ar mes norime turėti produktyvius, 
tvarius miškus, ar tik juos iškirsti, pildyti stambių medienos 
perdirbėjų kišenes ir kažkiek dar valstybės biudžetą bei būti vi-
suomenės apkaltintais už prastą miškų tvarkymą ir jų būklę? 

sunkmečiu valstybiniai miškininkai taip pat gyvena susiver-
žę diržus. pasiteisino dar 2008 m. rugpjūčio 29 d. generalinio 
miškų urėdo įsakymu nr. 1B-214 patvirtintas veiksmų planas, 
esant ekstremalioms ekonominėms sąlygoms šalyje. Jame buvo 
nurodyta, kai pajamos už apvaliąją medieną sumažėja 35 proc., 
miškų urėdijos specialistų darbo užmokestį sumažinti tuo pačiu 
procentu, investicijas medienos ruošai, transportui – 90 proc., 
tarnybinio transporto išlaidos mažinamos 30 proc. palyginus 
su 2008 m. faktinėmis išlaidomis, visos išlaidos mažinamos 
38 proc. 

pakruojo miškų urėdijoje 2008-2009 m. dirbo 80 darbuoto-
jų, iš jų 40 specialistų. šių metų pradžioje specialistų atlygini-
mai sumažėjo 34,4 proc. ir dabar vidutiškai yra 2184 Lt. pernai 
miškų urėdija sumokėjo 2 mln. Lt įvairių mokesčių. šiemet bus 
sumokėta ta pati suma: sumažėjo sodros mokesčiai, bet padi-
dėjo privalomieji mokesčiai už žaliavinę medieną ir nenukirstą 
mišką (nuo liepos 1 d. nuo 5 iki 10 proc.), 4 kartus padidėjo 
turto mokestis. Bendros pajamos urėdijoje sumažėjo trečdaliu. 
paskaičiavome, kad miškų urėdija šiuos metus baigs pelningai, 
nors ir su minimaliu pelnu. o kai kas labai nori, kad miškų urė-
dijos dirbtų nuostolingai ir būtų pretekstas jas reformuoti, keis-
ti miško naudojimo ir medienos prekybos tvarką. Minėtame 
,,Veido“ straipsnyje teigiama, ,,.. bent kokių manipuliacijų asor-
timentu ir kalbų apie vagystes išvengtume, jei būtų grįžta prie 
anksčiau buvusios tvarkos – parduodama ne nukirsta mediena, 
o stačias miškas“. 

nežinantiems priminsiu, kad Lietuvoje tik tarpukario me-
tais (1919-1940 m.) ir atkurtos nepriklausomybės pradžioje da-

lis nerentabilių biržių valstybiniuose miškuose (urėdijoje – iki 
30 proc.) buvo parduodama pirkėjams nekirstu mišku, vykdant 
aukcionus. susidurta su virtine problemų – kelių gadinimas, blo-
gai iškirstos kirtavietės (nesilaikoma technologinių reikalavimų), 
ne laiku išvežama mediena ir dėl to vėluota paruošti dirvą, atkur-
ti kirtavietėse mišką. nekirsto miško pirkėjus bausti už tai buvo 
sudėtinga dėl teisinių normų trūkumo. Tikras šeimininkas nuo 
seno pats derlių nuima, pats jį ir parduoda. Grįžimas prie bir-
žių pardavinėjimo nenukirstu mišku – žingsnis atgal, griaunantis 
kompleksinio miškų ūkio sampratą ir visą miškų sistemą.

užtikrinti subalansuotą valstybinio miškų kompleksinio 
ūkio vedimą, tenkinti įvairių visuomenės grupių ne mažiau 
svarbius ekologinius ir socialinius poreikius, užtikrinti tvarių 
miškų išsaugojimą ateities kartoms ir gauti maksimalią eko-
nominę naudą, manau, galima ir nedarant skubotų, radikalių 
pertvarkymų esamoje valstybinių miškų valdymo sistemoje, 
nekeičiant miškų urėdijų teisinio statuso. sutinku su valstybi-
nių miškų valdymo pertvarkymo koncepcijos taip vadinama 
pirmąja alternatyva – dalį miškų urėdijų funkcijų (elektroninė 
vieninga medienos prekybos sistema, vidaus auditas, ekonomi-
nių rodiklių nustatymas ir valdymas) centralizuoti Generalinė-
je miškų urėdijoje ir sudaryti sąlygas teritoriniu principu teikti 
miško darbų ir kitas paslaugas privačių miškų savininkams. 

o visos krizės, dėl privačių ekonominių interesų atsiradęs 
valstybinių miškų sistemos menkinimas bei juodinimas vieną 
kartą praeis, jei būsime vieningi, jausime atsakomybę už šalies 
turtą – valstybinius miškus, kurie turi priklausyti ir tarnauti vi-
sos šalies gyventojams.

dr. kaZys Gudas
Pakruojo miškų urėdijos urėdas 

Pakruojo miškuose atkuriami ąžuolynai
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Biologinės įvairovės konvenciją 1995 m. 
pasirašiusios šalys įsipareigojo neleisti 
savo teritorijose veisti introdukuotų sve-
timžemių augalų rūšių, kurios kelia grės-
mę vietinėms ekosistemoms, augalų 
buveinėms ir rūšims; o esant ar ateityje 
atsiradus tokių invazinių augalų, stabdyti 
jų plitimą ir juos naikinti. Įgyvendinant 
Lietuvoje šiuos įsipareigojimus, aplinkos 
ministras a. Kundrotas 2004 m. rugpjū-
čio 16 d. patvirtino invazinių organizmų 
rūšių sąrašą Lietuvoje ir įpareigojo minis-
terijos Gamtos apsaugos departamentą 
organizuoti ir koordinuoti šių rūšių stebė-
jimą ir kontrolę. Į šį sąrašą iš augalų pa-
teko uosialapis klevas, sosnovskio barštis, 
gausialapis lubinas, smulkiažiedė sprigė, 
iš žvėrių – mangutas ir kanadinė audinė. 
Vykdomas invazinių augalų ir gyvūnų po-
puliacijų monitoringas. 2007 m. pradžioje 
aplinkos ministerijoje suformuota invazi-
nių rūšių kontrolės taryba, į kurią įtraukta 
14 specialistų iš aplinkos, žemės ūkio mi-
nisterijų, Vilniaus, Klaipėdos universitetų, 
ekologijos, Botanikos, Miškų institutų, 
Valstybinės augalų apsaugos bei Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybų, Vil-
niaus universiteto botanikos sodo ir kitų 
institucijų (tarybos pirmininku paskirtas 
aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės 
skyriaus vedėjas selemonas paltanavičius, 
sekretore – šio skyriaus vyr. specialistė 
Kristina Klovaitė).  

Dar 2002 m. lapkritį buvo sudaryta 
Miško genetinių išteklių, sėklininkys-
tės ir miško atkūrimo ekspertų komisi-
ja, patvirtinti jos veiklos nuostatai. šių 

metų vasario 24 d. patvirtinta naujos 
sudėties komisija iš 15 įvairių instituci-
jų miškininkų (pirmininkas – aplinkos 
ministerijos Miškų departamento Miš-
kininkystės skyriaus vedėjas stanislovas 
žebrauskas). 

Bendrai veiklai koordinuoti lapkričio 
3 d. organizuotas invazinių rūšių kontro-
lės tarybos ir Miško genetinių išteklių, 
sėklininkystės ir miško atkūrimo eksper-
tų komisijos narių išvažiuojamasis posė-
dis į alytaus, prienų ir Kėdainių urėdijų 
miškus, kur praktiškai susipažinta su in-
trodukuotų medžių rūšių platinimu miš-
ko želdiniuose ir diskutuota apie galimą 
invazinių augalų grėsmę miškams, ypač 
saugomose teritorijose.

NuoMoNėS
Botanikų, gamtosaugininkų manymu, 
viena iš didžiausių grėsmių biologinei 
įvairovei yra svetimžemių augalų rūšių 
skverbimasis į miškus, kai dėl žmonių 
ūkinės veiklos suardomi natūralūs gam-
tiniai barjerai šioms rūšims plisti ir kai 
žmonės neapdairiai juos išplatina. Be to, 
invazinių augalų plitimą skatina ir klima-
to kaita. 

internete paskelbtais botanikų duo-
menimis, Lietuvoje įveista apie 570 sve-
timžemių augalų rūšių, iš jų 44 laikytinos 
invazinėmis, dar apie 70 rūšių (kitais 
duomenimis – 53) – galinčios ateity-
je tapti invazinėmis ir kelti ekologinių 
prob lemų šalies augmenijai. 

aplinkos apsaugos agentūros užsa-
kymu, Botanikos instituto darbuotojai 

atliko tiriamąjį darbą apie invazinių au-
galų rūšių paplitimą įvairiuose Lietuvos 
regionuose (tirtos 8 rūšys: sosnovskio 
barštis, gausialapis lubinas, šluotinis sau-
sakrūmis, ilgakotis lakišius, tankiažiedė 
rūgštynė, muilinė guboja, rytinė engra, 
smulkiažiedė sprigė). pavyzdžiui, Lie-
tuvos pajūryje, kopose auganti muilinė 
guboja anksčiau buvo saugomas augalas, 
dabartiniu požiūri ji – piktžolė...

Į neoficialų invazinių augalų sąrašą 
iš sumedėjusių augalų pateko raudona-
sis ąžuolas, paprastasis bukas, europinis 
maumedis, uosialapis ir platanalapis kle-
vai, baltoji ir juodoji tuopos, vėlyvoji ieva, 
Bankso pušis, baltažiedė robinija, juo-
dauogis ir raudonuogis šeivamedis, raukš-
lėtasis erškėtis, raudonasis serbentas...   

alytaus miškų urėdijos miškinin-
kai pristatė posėdžio dalyviams pokario 
metais alytiškio miškininko stasio Tumi-
nausko ir vėliau kitų entuziastų pastan-
gomis apie alytų įveistus introdukuotų 
medžių (raudonojo ąžuolo, europinio ir 
plačiažvynio maumedžių, pocūgių) žel-
dinius, dabar tapusius miesto apylinkių 
puošmena, sėkline baze bei mokomąja 
laboratorija studentams.

Miško genetinių išteklių, sėklininkys-
tės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos 
nariai, Lietuvos miškų instituto mokslinin-
kai dr. Julius Danusevičius ir dr. rimvydas 
Gabrilavičius supažindino su dekoraty-
vaus, sparčiai augančio, ne ką prastesnę už 
paprastojo ąžuolo medieną subrandinan-
čio raudonojo ąžuolo kilme, biologinėmis 
savybėmis ir ūkine reikšme. Į Lietuvą šis 
svetimžemis medis įvežtas iš Kaliningra-
do srities. pasak dr. J. Danusevičiaus, rau-
donasis ąžuolas yra našesnis už paprastąjį 
(per metus priauga po 5-10 m3/ha). aly-
taus girininkijoje (nc augavietė) grynas 
šio ąžuolo 50 metų (i a boniteto) medynas 
subrandino 210 m3/ha tūrį (medžių vid. 
aukštis – 20 m, vid. skersmuo – 22 cm). 
raudonieji ąžuolai atsparesni ligoms, juos 
mažiau pažeidžia žvėrys, o kirsti galima 
60-70-ies metų. Medienos kokybė nuo 
paprastojo ąžuolo skiriasi tik tuo, kad turi 
stambesnius vandens indus (iš jų medie-
nos negamino statinių). Todėl ūkiniu po-
žiūriu jis galėtų būti miško medžiu, be to, 
patrauklus ir kraštovaizdžio architektūro-
je, dekoratyviniuose želdynuose. 

Ar kelia grėsmę Lietuvos miškams 

invaziniai augalai?

Pasitarimo dalyviai Alytaus miškuose 
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Deja, dabartiniuose teisės aktuose 
raudonasis ąžuolas nėra įtrauktas į miš-
kų atkūrimui rekomenduojamų tiksli-
nių medžių rūšių sąrašą, neapibrėžtas jo 
statusas miške, neremiamas veisimas es 
paramos programose. Gamtosauginiu 
požiūriu, miške juos galima iškirsti kaip 
menkaverčius.    

invazinių rūšių kontrolės tarybos na-
rys, Botanikos instituto Floros ir geobo-
tanikos laboratorijos vyresnysis mokslo 
darbuotojas dr. zigmantas Gudžinskas 
pažymėjo, kad botanikai invazine rūšimi 
laiko tokį augalą, kuris daugindamasis iš 
sėklų per 50 metų išplinta iki 100 m ats-
tumu nuo pradinės augimo vietos. rau-
donieji ąžuolai neblogai želdosi iš gilių, 
o jas paukščiai išplatina ir nepageidauja-
mose vietose. iš didelės meilės raudona-
jam ąžuolui ar nežinojimo jų prikaišiotos 
retmės Dūkštų ąžuolyne. Tai daryti sau-
gomoje teritorijoje neleistina. 

nemažai introdukuotų svetimžemių 
augalų sodmenų išauginama alytaus, 
kitų miškų urėdijų medelynuose. Kur 
juos dėti, jei daugumą priskirtume prie 
agresyvių invazinių augalų? 

Dendrologas dr. Laimis Januškevičius 
sakė, kad ne viena atvežtinė medžių rū-
šis, natūraliai augdama parkuose, sody-
bose ar miške, per šimtmečius sulaukėjo, 
aklimatizavosi ir nekelia kitoms medžių 
rūšims grėsmės. Dr. Julius Danusevičius 
jam paantrino, kad, praėjus trims medžių 
rūšies rotacijoms tam tikroje teritorijo-
je, tą rūšį galima laikyti vietine medžių 
rūšimi. Tai pasakytina ir apie raudonąjį 
ąžuolą: per 100 metų jis išplatintas tik 
117 ha plote. 

analogiška diskusija kilo ir apžiūrint 
alytaus girininkijoje įveistus europinio 
maumedžio želdinius, 120 metų europi-
nio maumedžio medyną Vidzgirio bota-
niniame draustinyje bei šalies miškininkų 
pasididžiavimą – 2,7 ha Degsnės maume-
dyną prienų miškų urėdijos Balbieriškio 
girininkijoje. pastarasis – vienas našiausių 
medynų Lietuvoje – per metus 1 ha priau-
ga per 10 m3 medienos, 1 ha jau subrandi-
no 1237 m3 medienos. aukščiausias Degs-
nės maumedis ošia savo viršūnę pašlaitėje 
iškėlęs į 46 m aukštį. nuo 1960 m. šis uni-
kalus, 1849 m. sėjinukais įveistas Degsnės 
maumedynas yra saugomas. 

šaltiniuose rašoma, kad XiX a. pir-
moje pusėje užnemunės miškus tvarkę 
lenkų miškininkai čionykščių miškų na-
šumui ir įvairovei plėsti 1842 m. iš pietų 
Lenkijos atvežė europinio maumedžio 
sėklų ir iš jų augintus sodinukus sodino 
derlingesnėse augavietėse. 1911 m. miš-

kotvarkos planuose rusų miškininkai 
įtaksavo šiame krašte ir daugiau maume-
džių medynų. 

invazinių rūšių kontrolės tarybos na-
rius vargu ar įtikino dr. J. Danusevičiaus 
ir dr. r. Gabrilavičiaus pristatyta šio 
maumedyno kilmė, svarba miško medy-
nų rūšinei įvairovei, tūrio prieaugiui bei 
pateikti argumentai apie europinių mau-
medžių natūralų išplitimą užnemunėje 
ir kituose šalies regionuose (archeologai 
jų žiedadulkių rado ir anykščių r. ato-
dangose). 

prienų miškų urėdo pavaduotojas Jo-
nas Koklevičius pastebėjo, kad panašios 
nuomonės 2002 m. laikėsi ir miškų serti-
fikatoriai, nenorėję Degsnės maumedyno 
pripažinti miško medynu. Mat, maume-
dis buvo tuo metu išbrauktas iš tikslinių 
miško medžių rūšių sąrašo. 

alytaus, prienų miškų urėdijose dau-
gumą įveistų maumedynų matome kaip 
grynus medynus, našiai augančius jiems 
tinkamose augavietėse, vėjo prapučiamo-
se vietose. ar europiniai maumedžiai gali 
našiai augti ir kituose regionuose? Miško 
genetinių išteklių, sėklininkystės ir miš-
ko atkūrimo ekspertų komisijos narys, 
Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas 
pakvietė posėdžio dalyvius į Dotnuvos 
girininkiją apžiūrėti buvusiose žemės 
ūkio plotuose 1951 m. įveistus mišrius 
europinio maumedžio (į 1 ha sodinta 
1100 dvimečių maumedukų), eglės ir 
kanadinės tuopos želdinius. Dabar 58 m. 
medynas brandina apie 400 m3 medienos 
1 ha. sparčiau augančių maumedžių kai-
mynystėje išliko tik paskiros tuopos (me-
džio tūris – iki 3,5 m3), savaiminiai beržai 
ir viena kita eglė antrame arde. Tikėtina, 
kad brandos amžiuje medyno pagrindą 
sudarys maumedžiai. 

Kėdainių miškų urėdijos miškininkai 
pastebėjo, kad Kėdainių rajone, pašušvio 
parke sėkmingai auga šimtamečiai įspū-
dingi platanalapiai klevai, nors jų natūra-
laus išplitimo šiaurinė riba yra Kalinin-
grado sritis. šie klevai introdukuoti Da-
nijoje, švedijoje. Jų mediena naudojama 
muzikos instrumentų, baldų ir parketo 
gamybai, todėl Vakarų europos rinkoje ji 
viena iš brangiausių (pjautinių rąstų 1 m3 

kainuoja iki 600 eur). 
eksperimentuoti mėgstantis Kėdai-

nių miškų urėdas J. Girinas įdėjo nemažai 
pastangų, kad Labūnavos girininkijoje, 
nevėžio slėnio šlaite 2007 m. iš daugiau 
kaip 90 platanalapio klevo klonų būtų 
įveistas jų rinkinys 2,4 ha ploto. Klonai 
išauginti urėdijos medelyne, į vietinius 
platanalapių klevų sodinukus įskiepijus 

atsivežtus iš Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, 
ukrainos, Danijos šių medžių įskiepius. 
planuojama šį klonų rinkinį papildyti 
dar švediškos kilmės klevais (medelyne 
auginami parsivežti jų sėjinukai). Kokia 
šio klonų rinkinio palikuonių ateitis?

Miškų urėdas J. Girinas mano, kad 
ateityje iš klonų rinkinio surinktų sėklų 
per 2-3 bandomųjų želdinių kartas būtų 
galima išauginti greitai augančius ir daug 
vertingos medienos brandinančius plata-
nalapių klevų palikuonis, kuriuos vertėtų 
veisti miškuose pramoniniais medynais. 
Jo pastebėjimu, šių klevų sodinukai ne-
sunkiai pakenčia persodinimą, miške 
juos mažiau apgraužia kiškiai. Tiesa, pa-
vasarį juos kiek apniokoja geniai, prakirs-
dami žievę atsigerti saldžios sulos (žievė 
būna nusėta mažais įkirtimų taškeliais). 

Europinio maumedžio želdiniai 
Alytaus girininkijoje

Našus raudonojo ąžuolo medynas 
Alytaus girininkijoje
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Tačiau botanikai platanalapį klevą 
europos mastu laiko invazine rūšimi, 
nors Lietuvoje dar nepriskyrė šių auga-
lų kategorijai. Botaniko dr. z. Gudžins-
ko teigimu, iš Kaliningrado srities jie su 
dekoratyvine želdininkyste ar ir savaime 
išplito Klaipėdos krašte, savaime želia 
Veiviržos upės pakrantėse ir kitose vie-
tose. Miškininkų pastebėjimu, derlin-
gesnėse miškų augavietėse sparčiai plinta 
ir daug sėklų subrandinantys paprastieji 
klevai, skverbdamiesi net į eglės, pušies 
augavietes. Juos veisiame laukų želdinių 
mišrinimui. Todėl vienpusiškai teigti, 
kad svetimžemis klevas yra agresyvesnis, 
gyvybingesnis ir stelbs kitus medžius, be 
ilgalaikių tyrimų, būtų neatsakinga. 

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės 
ir miško atkūrimo ekspertų komisijos na-
riai – Lietuvos miškų instituto mokslo dar-
buotojas, dr. (Hp) alfas pliūra ir Kėdainių 
miškų urėdas J. Girinas pristatė hibridinės 

drebulės, padaugintos in vitro metodu, 
bandomuosius želdinius Lančiūnavos ir 
Dotnuvos girininkijose. Jie įveisti 2005-
2008 m. į ruoštą ir neruoštą žemę kirtavie-
tėse bei buvusiose žemės ūkio naudmeno-
se. Miško genetikas a. pliūra akcentavo šių 
želdinių reikšmę ir perspektyvą ūkiniuose 
miškuose: tikimasi, kad po 20-ies metų 
kiekviena hib ridinė drebulė brandins apie 
1 m3 , o gal ir didesnį tūrį. pastebėta, kad 
šie medžiai sparčiau auga už baltalksnius, 
todėl tiktų baltalksnynų rekonstrukcijai.

Botanikų nuomone, nėra garantijos, 
kad našios hibridinės drebulės nesikryž-
mins su paprastosiomis miško drebulėmis 
ir sparčiai augdamos netaps agresyviomis 
kitų medžių atžvilgiu. Jiems nerimą kelia 
ir pokaryje Varėnos, Trakų miškuose smė-
lynų sutvirtinimui sodintos Bankso pušys, 
kurios, pasak dr. z. Gudžinsko, užsisėja 
aplink ir savaime plinta.

pastaruoju metu miškininkai entu-
ziastai norėtų miškuose veisti ir bukus, 
šiaulių krašte – skroblus, vinkšnas. Dot-
nuvos akademijos parke auga tarpukario 
miškininkų pasodintas apie 70 metų pa-
prastojo buko medynas, kuris yra našes-
nis nei greta augantys to paties amžiaus 
paprastieji ąžuolai. 

SIūLyMAI Ir KoMProMISAI 
esant skirtingiems požiūriams į augalų 
invaziškumą, abiem komisijoms buvo 
keblu suderinti siūlymus ir surasti kom-
promisinį sprendimą.

Botanikų nuomone, reikėtų sukurti 
efektyvią invazinių augalų plitimo kont-
rolę, kuriai įgyvendinti būtinos išsamios 
žinios apie kiekvienos invazinės rūšies 
populiacijų sudėtį, buveines, poveikį 
aplinkai ir plitimo būdus. Turinčius inva-
zinių savybių augalus (medžius) jie siū-
lo veisti tik kontroliuojamoje aplinkoje, 

dotnuvos girininkijoje 1951 m. įveisti mišrūs 
europinio maumedžio želdiniai po 58 metų 
konkuruoja su pavieniais beržais

Platanalapio klevo 90 klonų rinkinys 
Labūnavos girininkijoje

Pristatomi hibridinių drebulių, padaugintų in vitro metodu, želdiniai Lančiūnavos girininkijoje
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netoleruotini invazinių savybių turintys 
svetimžemiai medžiai ir krūmai saugo-
mų teritorijų želdiniuose. 

Miškininkai siūlė ieškoti kompromi-
so: europinį ir plačiažvynį maumedį pri-
pažinti vietine, neinvazine medžių rūšimi 
ir leisti veisti ūkiniuose miškuose, išskyrus 
saugomas teritorijas; paprastąjį buką, rau-
donąjį ąžuolą laikyti nevietinėmis medžių 
rūšimis ir veisti miško želdiniuose tik kaip 
kitų rūšių priemaišą, prižiūrint jų plitimą; 
pritarti platanalapio klevo įvairių klonų 
naudojimui, veisiant iš jų bandomuosius 
želdinius; miškininkai sutiko neveisti miš-
ko želdiniuose kanadinės tuopos, o hibri-
dinę drebulę auginti ūkiniuose miškuose 
ir žemės ūkiui naudotose plotuose.

Tačiau invazinių rūšių kontrolės ta-
rybos narys, botanikas z. Gudžinskas 
laikėsi kategoriškos pozicijos, teigdamas, 
kad niekada nepritarsiąs raudonojo ąžuo-
lo veisimui bet kokiuose miškuose; abe-
jojantiems šio ąžuolo keliamu pavojumi 
botanikas siūlė pasikonsultuoti su lenkų 
specialistais. Jo manymu, ir medynus iš 
hibridinių medžių rūšių reikėtų veisti 
tik paskiruose kont roliuojamuose greito 
naudojimo plantaciniuose laukuose, kad 
nebūtų galimybės kryžmadulkai su miško 
medžiais; būtina moksliškai įvertinti pla-
čiažvynio maumedžio potencialų invazy-
vumą.

Kai išsiskiria paskirų specialistų kate-
goriškas požiūris į tą patį medį, norėtų-
si išgirsti ir nešališkų, ilgametę praktinę 
patirtį turinčių dendrologų, miškininkų, 
aplinkosaugininkų nuomonę apie akli-
matizavusiųjų svetimžemių medžių iš-
plitimą miškuose, galimą jų veisimą me-
dynų bioįvairovei bei tariamas grėsmes 
vietinėms medžių rūšims. 

   
VaCloVas TrePėNaiTis
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laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
TV3, 9.30 val., šeštadieniais. Žiūrėkite
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Nauja medkirtė retinimo kirtimams

a
u

To
ri

a
u

s 
nu

ot
ra

uk
os

Naujoji medkirtė Ponsse Fox

Apie medkirtės Ponsse Fox darbą diskutuoja (iš kairės): Šilutės, Telšių, Kretingos miškų urėdai 
S. Bairašauskas, B. Banys, A. Baranauskas, Konekesko Lietuva Statybinės technikos departamento 
direktorius G. Cicėnas, koncerno Ponsse pardavimo vadovas Peteri Miella, Telšių miškų urėdo 
pavaduotojas A. Stankus

spalio pabaigoje viena pirmaujančių pa-
saulyje miško technikos gamintoja – suo-
mijos kompanija Ponsse – Latvijos vieto-
vėje Garkalnė organizavo jos gaminamų 
mašinų parodą bei naujos medkirtės 
Ponsse Fox pristatymą. išvyką į kaimyninę 
Latviją ruošė oficialusis Ponsse technikos 
pardavimo atstovas Lietuvoje – bendrovė 
Konekesko Lietuva, todėl su šios kompani-
jos naujovėmis susipažinti atvyko nemaža 
mūsų šalies miškų urėdijų ir medienos 
ruošos įmonių darbuotojų grupė.

Kaip teigė Konekesko Lietuva statybi-
nės technikos departamento direktorius 
Giedrius Cicėnas, kompanija Ponsse net  
pasaulinės krizės akivaizdoje kuria ir pri-
stato naujoves bei gerina iškovotas pozi-
cijas pasaulio rinkose. Latvijoje pristatyta 
Elmia Wood 2009 (švedija) parodos nau-
jovė – medkirtė Ponsse Fox. 

šalia greitkelio miške improvizuotoje 
parodų aikštelėje savo gaminius demons-
travo kompanijos Ponsse bei Scania. nors 
abi firmos pateikė miško techniką – Pons-

se medkirtes ir medvežes, o Scania – me-
dienvežius, vis dėlto didesnio žiūrovų 
susidomėjimo susilaukė medienos ruošos 
mašinos.

čia buvo eksponuojamos daugeliui 
miško ruošos įmonių žinomos medve-
žės: Ponsse Wisent, Ponsse Buffalo, Ponsse 
Gazelle, medkirtė Ponsse Ergo bei ekska-
vatorius New Holland su Ponsse kirtimo 
galvute. Didžiausio žiūrovų dėmesio 
susilaukė naujasis kompanijos produk-
tas – aštuonių ratų medkirtė Ponsse Fox. 
naujos mašinos privalumus sumaniai de-
monstravo specialiai į šį renginį atvykęs 
patyręs operatorius iš suomijos.  

nauja aštuonių ratų medkirtė Ponsse 
Fox, skirta retinimo kirtimams, nesun-
kiai gali judėti sudėtingo reljefo žemės 
paviršiumi, beveik nepažeisdama miško 
paklotės.

nors ši mašina sukonstruota jau ži-
nomos ir patikimos medkirtės Ergo ba-
zėje, tačiau Fox medkirtėje įdiegta keletas 
naujovių, suteikiančių galimybę pasiekti 
dar didesnį našumą. atsižvelgdama į var-
totojų pageidavimus, kompanija Ponsse 
mašinoje Fox manipuliatorių sumontavo 
arčiau kabinos – taip užtikrinamas ge-
resnis matomumas ir optimalus svorio 
paskirstymas. Ponsse Fox turi 8 ratus, 
todėl savo svoriu (18, 2 t) ne taip slegia 
miško paklotę ir gali sėkmingai dirbti pa-
kankamai šlapiose augavietėse. Mercedes 
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Prie medvežės Ponsse Wisent

Ekskavatorius New Holland su Ponsse kirtimo galvutePonsse Fox tinka ir lapuočiams 

Benz 145 kW galios 4 cilindrų dyzelinis 
variklis Ponsse Fox medkirtei užtikrina 
dar didesnį produktyvumą ir mažesnes 
kuro sąnaudas. Joje įrengtas patikimas 
rėmo hidraulinis blokatorius. Be to, šioje 
mašinoje sumontuotas naujos konstruk-
cijos manipuliatorius Ponsse C22 arba 
lygiagretaus kėlimo manipuliatorius C2. 
šių manipuliatorių konstrukcinis priva-
lumas – didelė kėlimo galia bei lengvas 
ir greitas valdymas. Dirbant su šiais ma-
nipuliatoriais vieno medžio nupjovimas 
gali užtrukti 6-8 sekundėmis mažiau nei 
įprastai. Hidraulikos ir dviejų posūkius 
reguliuojančių variklių dėka manipulia-
torius užtikrina greitą ir lengvą valdymą 
bei siekį net iki 11metrų. 

Kompanija Ponsse rinkai pateikė dar 
vieną gerokai patobulintą medkirtės 
Ponsse Ergo variantą. Ponsse Ergo medkir-
tė – labiausiai visame pasaulyje perkamas, 
dideliu patikimumu ir ekonomiškumu 
pasižymintis modelis. šio tipo medkirtės 
užsirekomendavo kaip labiausiai ergo-
nomiškos ir našios kirtimo mašinos, bet 
sunkokai dirbo sudėtingesnėmis sąlygo-
mis, ypač šlapiose augavietėse ir stačiose 
nuokalnėse. Todėl Ponsse konstruktoriai 
visai neseniai rinkai pateikė modifikuo-
tą medkirtę Ponsse Ergo 8w. Tai aštuonių 
ratų modelis, užtikrinantis pakankamai 
efektyvų mašinos darbą sudėtingo grunto 
miškuose. šioje mašinoje 12 proc. padi-
dinta traukos jėga (dyzelinis variklis Mer-
cedes Benz 205 kW), o tinkamai suba-
lansuota važiuoklė padeda įveikti stačias 
nuokalnes. pakaboje sumontuoti 8 ratai 
sumažina slėgį į gruntą ir padidina maši-
nos keliamąją galią. 

Koncerno Ponsse sukurta ir nauja in-
formacinė sistema Opti4G. nesudėtingo 
modulio dėka sistema 4G padeda opera-
toriui vieno milimetro tikslumu sužymėti 
ir išmatuoti rąstus. Ji dirba operacinės sis-
temos Windows aplinkoje, todėl visai ne-

sudėtinga vykdyti duomenų perdavimą 
abiejomis kryptimis. sistemoje Opti4G 
veikia lietuviškas meniu.

Didelė kompiuterio atmintis, greitas 
duomenų apdorojimas, tinkamai sude-
rintas su kirtimo galvutės davikliais, ga-
rantuoja tikslų medienos paruošimą bei 
aukštą darbo našumą.

pagalbinėje Opti Control programo-
je, kuri veikia pačioje sistemoje Opti4G, 
integruoti visi mašinos valdymo elemen-
tai: manipuliatoriaus, kirtimo galvutės, 
transmisijos, dyzelinio variklio, matavimo 
įrenginių. Darbo pradžioje kiekvienas ope-
ratorius įveda į sistemą OptiG4 savo nusta-
tymus, kurie veikia visą jo darbo pamainą. 
Toks mechaninių, hidraulinių, elektroninių 
ir programinių technologijų integravimas į 
vieną visumą užtikrina miško technikos 
valdymo tikslumą bei sumažina galimus 
nuostolius iki minimumo. 

Ponsse medkirtėse taip pat naudojami 
naujos kartos kompiuteriai Ponsse Opti5. 
Tvirtas kompiuterio aliuminio korpusas 
ir įmontuotas amortizatorius sumažina 
vibraciją ir apsaugo nuo mechaninio po-
veikio, dulkių ir drėgmės. Jame įmontuo-
ta pašildymo sistema užtikrina savalaikį 

kompiuterinės sistemos paleidimą šaltuo-
ju metu laiku. pašildymo sistema įsijungia 
automatiškai, įjungus degalų šildytuvą.

Kompanija Ponsse pirmoji pasaulyje 
pristatė unikalią diagnostikos sistemą, ku-
ria miško ruošos mašinų matavimo prie-
taisai ir valdymo sistema nuotoliniu būdu 
diagnozuojami iš aptarnavimo stoties. spe-
cialistai nesunkiai galės nustatyti galimus 
sutrikimus ir eksploatacinius gedimus bei 
kartais juos pašalinti.

■  ■  ■
oficialus Ponsse miško technikos atstovas 
Lietuvoje uaB Konekesko Lietuva ne tik 
prekiauja moderniomis Ponsse medkirtė-
mis, medvežėmis bei kitomis šio gamin-
tojo mechanizmais, bet užtikrina savalaikį 
jų aptarnavimą bei servisą, organizuoja 
operatorių apmokymus. Klientų pato-
gumui įkurti keturi aptarnavimo centrai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir panevėžyje. 
„iškilusias problemas stengiamės spręs-
ti, operatyviai aprūpindami atsarginėmis 
dalimis, konsultuodami, remontuodami 
techniką Konekesko Lietuva servisuose ar 
tiesiog miške“, – sakė G. Cicėnas.

Julius adomaiTis
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Lietuvos medkirčių komanda (iš kairės): Povilas Penkaitis, 
Gediminas Stasiūnas, romas Balčiūnas, Gintaras Karpavičius

Baltarusijos atvirame medkirčių čempi-
onate, vykusiame rugsėjo 9-11 d., tarp 
18 komandų varžėsi ir Lietuvos rink-
tinė. Jai atstovavo šalyje žinomi med-
kirčiai: romas Balčiūnas iš Kupiškio, 
Gintaras Karpavičius iš prienų, povilas 
penkaitis iš Vilkaviškio ir Gediminas 
stasiūnas iš Girionių (KMai kolegijos 
studentas). Į čempionatą buvo kviestos 
visos Baltarusijos kaimynės, tačiau at-
vyko tik trijų šalių rinktinės: Latvijos, 
rusijos (Karelijos) ir Lietuvos. 

Varžybos, kuriose varžėsi net 63 daly-
viai, praėjo labai sklandžiai, nes šis rengi-
nys buvo kaip parodomasis, siekiant gau-
ti leidimą 2012 m. organizuoti pasaulio 
medkirčių čempionatą Baltarusijoje.

Kad medkirčiai nusiteikę siekti 
aukštų rezultatų, paaiškėjo jau po pir-
mos rungties – medžių pjovimo. čia 

Baltarusijoje 
rungėsi ir lietuviai

kų, tarp jaunių užėmė ketvirtą vietą, o 
bendroje įskaitoje liko 28. p. penkaitis 
buvo 33-čias, G. Karpavičius 53-čias. 

surinkęs 1606 taškus nugalėtoju tapo 
2004 m. pasaulio čempionas rusas i. švet-
sov, kuriam buvo įteiktas pagrindinis pri-
zas – 4 milijonai baltarusiškų rublių (apie 
4000 Lt), antras – baltarusis a. abram-
čiuk, trečias – latvis G. Brencis.

artimiausios varžybos vyks 2010 m.: 
pavasarį – atviras Lietuvos medkirčių 
čempionatas (Girionyse); gegužę – eu-
ropos šalių mškininkystės studentų pro-
fesinio meistriškumo varžybos (Liuk-
semburge); rudenį – pasaulio medkirčių 
čempionatas (Kroatijoje).

arūNas JurkoNis 
kmai kolegijos lektorius 

Mūsų šalies delegacija varžybų atidarymo metu Priešais medžių pjovimo aikštelę įrengtoje scenoje vyko koncertas

Gediminas Stasiūnas pasitikrina vertimo kryptį

net 2 Baltarusijos medkirčiai medį pa-
guldė 2 cm tikslumu nuo gairelės, o 
mūsų r. Balčiūnas su 8 cm paklaida liko 
penktas.

Kitą dieną stadione taip pat buvo 
parodyti puikūs rezultatai: grandinės 
keitimo rungtyje pakartotas pasaulio 
rekordas, o kombinuoto, tikslaus pjaus-
tymo ir šakų genėjimo rungtyse tik po 
du taškus pritrūko iki geriausių pasieki-
mų. puikiai pasirodė baltarusių jaunasis 
pjovėjas D. Karatkevič, surinkęs 1557 
taškus ir užėmęs pirmą vietą tarp jaunių 
(iš 17). Beje, šakų genėjimo rungtyje jis 
aplenkė visus 62 dalyvius (454 taškai).

iš lietuvių geriausiai sekėsi r. Bal-
čiūnui (24 vieta) ir G. stasiūnui. Įpu-
sėjus varžyboms Gediminas buvo tarp 
lyderių, tačiau suklydęs tikslaus pjaus-
tymo rungtyje ir praradęs apie 70 taš-
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Kaip pelningiau ūkininkauti savo miške

artėjant žiemai – medžiapjūtės sezonui – daugeliui miško savi-
ninkų 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 vedėjas Nerijus 
KuPsTAiTis.
(Tęsinys, pradžia – 10 numeryje)

Kaip, kertant medžius, apytiksliai nustatyti galimų paga-
minti rąstų, kitų sortimentų kiekį?

Jaunuolynų ugdymo kirtimais galima pasigaminti nebent 
smulkios malkinės medienos. retinimo kirtimais dažniausiai 
gaminami popiermedžiai ir malkos, einamaisiais – apie pusė 
iškirstos medienos tūrio gali būti smulkūs rąsteliai, kita da-
lis – popiermedžiai ir malkos, nes ugdymo kirtimais dažniausiai 
kertami prasčiausi ir ploniausi medžiai. pagrindiniais kirtimais 
kertant brandžius medynus, priklausomai nuo medžių rūšies, 
apie pusę arba kiek daugiau tūrio sudarys rąstai, kita dalis bus 
smulkūs rąsteliai, popiermedžiai ir malkos. Lapuočių medy-
nuose malkų gali būti daugiau nei trečdalis viso tūrio. 

Kur galima sužinoti medienos kainas?
Brangiausia yra ąžuolo mediena, po jos – eglės, pušies, beržo, 

uosio, juodalksnio. pigiausiai kainuoja drebulės ir baltalksnio 
mediena. Įvairių sortimentų kainas (jos kas mėnesį rinkoje gali 
būti kitokios) galima sužinoti miškų urėdijose, miško savininkų 
kooperatyvuose, miško savininkų asociacijų skyriuose, taip pat 
apsilankius internetinėse svetainėse: www.miskobirza.lt, www.
lietuvosmiskai.lt, www.gmu.lt arba iš skelbimų spaudoje. reikia 
pasidomėti, ar kainos skelbiamos miško kelkraštyje išvežtai me-
dienai, ar jau pirkėjo sandėlyje. iš skelbiamos sortimentų kainos 
reikia atimti miško ruošos ir medienos ištraukimo į kelkraštį iš-
laidas ir medienos pakrovimo bei transportavimo iki pardavėjo 
kaštus, kurie priklauso nuo atstumo. Dar reikėtų įvertinti laiko 
miško darbų organizavimui sąnaudas ir pirkėjų neatsiskaitymo 
su miško savininku riziką. 

Kas ir kokį turi sumokėti pajamų mokestį už parduoda-
mą medieną ar mišką?

Kas turi sumokėti pajamų mokestį (15 proc. gyventojų pa-
jamų ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmokos) už 
parduodamą medieną, priklauso nuo pirkėjo. Jeigu pirkėjas yra 
juridinis asmuo, mokesčius sumoka jis (išskaičiavęs tą sumą iš 
pardavėjui išmokamos sumos). Jei miškas parduodamas fizi-
niam asmeniui, prievolė sumokėti mokesčius tenka pardavėjui.

Kur kreiptis dėl kompensacijos už miškų ūkio veiklos ap-
ribojimus saugomose teritorijose?

prašymas išmokėti kompensaciją už miškų ūkio veiklos 
apribojimus saugomose teritorijose pateikiamas pagal miško 
valdos buvimo vietą regiono aplinkos apsaugos departamentui. 
Kartu su prašymu išmokėti kompensaciją miško savininkas ar 
valdytojas turi pateikti nekilnojamojo turto registro informa-
cinį išrašą, miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir 
patvirtintą miško valdos, kurioje nustatyti veiklos apribojimai, 
miškotvarkos projektą. Kompensacijų privataus miško savinin-
kams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma 
teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba 
nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą 
arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir iš-

mokėjimo tvarka patvirtinta Lr Vyriausybės 2004 m. gruodžio 
3 d. nutarimu nr. 1578 (žin., 2004, nr. 177-6554).

Kokiai veiklai privačiame miške galima gauti europos 
paramą?

europos sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 metų programą pirmiausia orientuota į tokią veiklą 
miškuose, kuri tiesiogiai neatneša pelno ar pajamų miško savi-
ninkui, tačiau būtina miškams išsaugoti ir gerinti. Tai pirmiau-
sia parama jaunuolynų ugdymui ir menkaverčių jaunų medynų 
ar krūmynų rekonstrukcijai, be to, remiamas gaisrų ir stichinių 
nelaimų pažeistų miškų atkūrimas, miško kelių ar sausinimo 
sistemų įrengimas ar pagerinimas, viešo naudojimo rekreacinių 
miško infrastuktūros objektų įrengimas, pamiškių formavimas, 
medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais, bio-
loginės įvairovės išsaugojimui ir gausinimui skirtų mažų kūdrų 
miške įrengimas ir t.t.  

Miškų aplinkosaugos bei NATurA 2000 išmokos. pirmo-
sios yra skirtos už savanorišką aplinkosaugą, kai miško savinin-
kas, neverčiamas teisės aktų reikalavimų, savo noru įsipareigo-
ja išsaugoti valdoje esančią, bet saugomai teritorijai nepriskirtą 
kertinę miško buveinę arba vietoj teisės aktais leidžiamo plyno 
pagrindinio miško kirtimo savo valdoje vykdyti neplyną kirtimą. 
esminė sąlyga šiai paramai gauti – reikia turėti brandų mišką, 
kuriame būtų inventorizuota kertinė miško buveinė arba tame 
miške būtų leidžiama vykdyti plynus pagrindinius miško kir-
timus. pavyzdžiui, es parama teikiama už iii-iV grupės miške 
išskirtą ne mažesnę kaip 1 ha dydžio kertinę miško buveinę, kai 
medynas, kuriame nustatyta buveinė, yra pasiekęs tai miškų gru-
pei nustatytą minimalų pagrindiniams kirtimams amžių. Miško 
savininkas privalo įsipareigoti tame medyne 7 metus nevykdyti 
pagrindinių miško kirtimų. už tai jam 7 metus kasmet mokama 
kompensacija (nuo 2009 m. birželio 15 d. – 963,33 Lt/ha).

naTura 2000 išmokas gali gauti tų miškų savininkai, ku-
rių miško valdos patenka į naTura 2000 saugomų teritorijų 
tinklo teritorijas ir šioms valdoms nustatyti tam tikri veiklos 
apribojimai, už kuriuos kompensuojama. pavyzdžiui, uždrausti 
pagrindiniai miško kirtimai, jų vykdymas atidėtas tam tikram 
laikotarpiui (lyginant su nesaugomose teritorijose esančiais 
analogiškais miškais), uždrausti plyni kirtimai, kirtimų metu 
reikalaujama palikti sausuolius ar papildomus medžius bio-
loginei įvairovei. Taigi remiama labai įvairi veikla miškuose, 
o paski rais atvejais priešingai – mokamos išmokos už ūkinės 
veik los nevykdymą. 
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seniau nei prieš dešimt metų vienas švedijos medikas su-
laukė paciento, kuris, dirbdamas su grandininiu pjūklu, 
griuvo ir susižalojo vei-
dą. šis įvykis gydytojui 
labai įsiminė ir jis pra-
dėjo galvoti, ką ga-
lima padaryti, kad 
ateityje tokių nelai-
mingų atsitikimų 
būtų išvengta. Taip 
gimė idėja sukurti 
trečiajį grandinės 
stabdį, aktyvuoja-
mą dešiniąja ranka. 

šią idėją perėmė, išplėtojo ir pateikė vartotojams didžiau-
sias pasaulyje grandininių pjūklų gamintojas Husqvarna, pa-
vadindamas jį – TrioBrakeTM.

TrioBrakeTM – tai unikali grandinės stabdžio sistema, 
kurios dėka galima aktyvuoti grandinės stabdį dešine ran-
ka. Tai padeda išvengti nelaimingų atsitikimų bei skatina 
išmokti taisyklingai naudoti grandininį pjūklą. 

Įprastuose grandininiuose pjūkluose grandinės stab-
dys gali būti aktyvuojamas dviem būdais: kaire ranka bei 
suveikus inerciniam mechanizmui. 

Įprastuose grandininiuose pjūkluose jau daug metų 
montuojamos apsaugos priemonės, be kurių dabar net 
negalėtume įsivaizduoti pilnaverčio įrankio panaudoji-
mo. Tačiau kai tik jos atsirado rinkoje, tarp profesiona-
lų dėl to, kad jie nesuprato, kam reikalingos papildomos 
apsaugos priemonės, buvo net mėginimų nupjauti gran-
dinės stabdį, kad pjūklas taptų toks kaip anksčiau. Taip 
jau yra – dauguma vartotojų vengia naujovių. Tačiau tik 

todėl, kad nežino, kokiu tikslu jos sukurtos. šiandien 
draudžiama prekiauti grandininiais pjūklais be įprastinių 
apsaugos priemonių.

pažvelgus į pjūklą su TrioBrakeTM ir be, labai paprasta at-
skirti, kuo jie skiriasi. 

pjūklas su TrioBrakeTM turi papildomą rankenėlę, 
įmontuotą prie akseleratoriaus ir aktyvuojamą dešine 
ranka. paprasčiau tariant, pjūklus, kuriuose įdiegtas Trio-
BrakeTM, galima vadinti „kalbančiais“ pjūklais. Tik reikia 
išmokti jų klausytis. Jeigu jūs, dirbdami grandininiu pjū-
klu su TrioBrakeTM, stovite neteisingai ar nesaugiai laikote 
įrankį, rizikuojate savo sveikata. suveikęs grandinės stab-
dys jus perspėja, kad elgiatės nesaugiai. 

Trečiasis būdas aktyvuoti grandinės stabdį – 

TrioBrakeTM

TrioBrakeTM – 
trečiasis būdas 
aktyvuoti 
grandinės stabdį

TrioBrakeTM yra lankstus ir pritaikytas kasdieninaim naudojimui miške Kai pjaunate, neteisingai stovėdamas, aktyvuojamas TrioBrakeTM
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TrioBrakeTM yra naudingas ne tik 
mėgėjams, bet ir profesionalams, ku-
rie grandininį pjūklą naudoja kiekvie-
ną dieną. Trečiojo grandinės stabdžio 
dėka, taisyklingai naudodami gran-
dininį pjūklą, medkirčiai darbe ilgiau 
išlieka žvalūs ir nepavargę, išvengia 
nugaros skausmų ir traumų, o kartu ir 
gali atlikti daugiau darbo. 

TrioBrakeTM sukurtas tam, kad per-
spėtų pjūklo naudotoją, kada jis dirba 
netaisyklingai ir kelia pavojų savo svei-
katai. Jeigu pjaunate pasilenkę ištiesto-
mis rankomis, TrioBrakeTM aktyvuoja-
mas, nes jūs žalojate savo nugarą, todėl 
taisyklingai pjaunant reiktų tiesiog pri-
tūpti.

TrioBrakeTM grandinės stabdys pa-
sitarnauja kiekviename pjūklo nau-
dojimo etape, pradedant nuo saugaus 
laikymo užvedant pjūklą, taisyklingos 
stovėsenos pjaunant, bei apsaugos, kad 
pjūklas nebūtų naudojamas, iškėlus 
veido lygmenyje.

TrioBrakeTM – trečiasis būdas ak-
tyvuoti grandinės stabdį – ne vien tik 
saugo ir moko taisyklingos laikysenos, 
bet ir suteikia galimybę sparčiau dirbti. 
Genėjimo metu, jeigu prireikia sustoti ir 
patraukti nupjautas šakas, pjaunančia-
jam nereikia atlikti nepatogių judesių, 
aktyvuojant priekinį grandinės stabdį 
dešine ranka ir tik tada patraukiant ša-
kas. naudodami pjūklą su TrioBrakeTM, 
jūs aktyvuojate grandinės stabdį dešinės 
rankos judesiu, neatitraukdami jos nuo 
akseleratoriaus, taip išvengdami rizikos 
laikyti pjūklą su besisukančia grandine.

Trečiasis būdas aktyvuoti grandinės 
stabdį Lietuvoje yra naujiena, tačiau 
dėl savo paprastumo ir naudos jį jau 
įvertino miškininkai profesionalai, pri-
pažindami, kad pjūklai su TrioBrakeTM 
ypač tinka, mokant naujus darbuotojus 
saugiai ir taisyklingai dirbti. 

Kas žino, gal visai ne už ilgo Trio-
BrakeTM taps įprastu įrengimu, privalo-
mu visuose parduodamuose grandini-
niuose pjūkluose.Taisyklingai pjaunant, reikėtų tiesiog pritūpti

TrioBrakeTM palengvina darbą ir genėjimo metu
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Žo dis skai ty to jui
Kaip gintis nuo durnų minčių, kurias į 
mūsų makaules nuo ankstaus ryto iki 
vėlyvo vakaro brukte bruka begalės 
šiuolaikinių informacijos trubadūrų? 
Pasaulinis klimato atšilimas, pasauli-
nė ūkio krizė, tarptautinis terorizmas, 
kiauliško gripo pandemija, Lietuva – 
,,lūzerių lūzerė“, Vilnius – bankrutavu-
si Europos kultūros sostinė, žiemos ne-
bus, Kalėdų irgi, ir taip toliau, ir pana-
šiai, , ir dar blogiau. Nors imk ir gyvas 
į kapą lįsk. 
Išgraužkit! Nesulauksit! Šauniai pami-
nėjome medžiotojų patrono, šventojo 
Huberto dieną, o nuo gruodžio šeštos 
dienos visus kviečiame į (ne)eilinę Lie-
tuvos medžioklės trofėjų parodą. Eili-
nę todėl, kad jau įpratome kas trejus 
metus tokiose parodose pasipuikuoti 
savo laimikiais. Neeilinę todėl, kad ly-
giai prieš 110 metų Lietuvos medžio-
tojai pirmą kartą viešai savo trofėjus 
demonstravo visuomenei.
Pirmoji žinoma Lietuvoje medžio-
klės trofėjų paroda vyko Panevėžyje, 
o savo trofėjus joje pristatė Taujė-
nų dvaro medžiotojai. Simboliška, 
kad šių metų parodos vieta – Bis-
trampolio dvaras Panevėžio rajone. 
(www.bistrampolis.lt) 
Viliuosi, kad ta proga skaitytojus su-
domins ir A. Kamičaičio straipsnis apie 
medžioklės trofėjų parodų istoriją.

euGeNiJus TiJuŠas
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Daugelį tūkstantmečių trofėjus – pergalės ženklas – buvo neatskiriama mūsų pro-
tėvių besiformuojančios materialinės ir dvasinės kultūros dalis, nes tik medžioklė, 
kaip ir kova dėl geriausių medžioklės plotų, užtikrino žmogaus egzistavimą vidu-
tinio klimato zonoje. šį sąryšį puikiai iliustruoja paveikslėlis iš amerikos indėnų 
buities, reprodukuotas žinomo biologo knygoje: prieš kario palapinę išdėstyta dvi 
eilės kaukolių, viena – sumedžiotų bizonų, antra – nugalėtų priešų.

Trofėjai, tiek karo, tiek ir medžioklės, turėjo ir mistinę reikšmę – juos nešė į 
šventyklas, aukojo dievams. Tiems, kurie tik pradėję skaityti šį straipsnelį, pasipik-
tins tokiomis aliuzijomis į priešistorinę praeitį, patariu nueiti į šv. petro ir povilo 
bažnyčią Vilniuje – ten tikriausiai tebestovi turkiški būgnai, kaip karo grobis patekę 
į Lietuvą… Tik žemdirbystei ir gyvulininkystei vystantis, medžioklė neteko ankstes-
nės reikšmės, nustojo buvusi gyvenimo pagrindu, tačiau karo ir medžioklės sąsajos 
išliko daug ilgiau, – medžioklė tapo kaip ir kario pasiruošimo dalis. ilgai išsilaikė ir 
medžioklės, kaip žvėrienos atsargų paruošimo karo žygiams, reikšmė. Tiesa, greitai 
geriausiu medžiotoju tapo ne narsus karys, sugebantis sėkmingai medžioti, bet to 
kario valdovas, kuriam priklausė medžioklės plotai ir medžiojamieji žvėrys. Me-
džioklė tapo savotišku visuomenėje užimamos padėties simboliu. apie tai primenu 
todėl, kad šie reiškiniai išsilaikė iki, galima sakyti, šių dienų.

Karo trofėjais tapo nugalėtų priešų vėliavos, ginklai, karinės paskirties turtas, o 
medžioklės trofėjais – sumedžiotų gyvūnų „ginklai“ – ragai, dantys, kaukolės, kai-
liai. ištisus šimtmečius jie puošė didikų pilis, karalių rūmus. europos šalyse išliko 
daug tokių rinkinių pilyse bei dvaruose, gaila tik, kad Lietuvoje šį vertingą paveldą 
sunaikino karai, išgrobstė okupantai.

Karai, revoliucijos, visos sumaištys visuomet sukelia grėsmę medžiojamųjų žvė-
rių išlikimui, sukelia savavaliavimo, brakonieriavimo bangą. ir po pirmojo, ir po 
antrojo pasaulinių karų Lietuvoje liko beveik tušti miškai – stambesnius žvėris skai-
čiavome vienetais. reikėjo didelių pastangų reguliuojant plėšrūnų skaičių (dabar 
apie tai nemadinga kalbėti), saugant, atkuriant, gausinant kanopinių žvėrių kaime-
nes. Jau tarpukaryje Lietuvoje buvo žinoma svarbiausia medžioklės trofėjų, kaip gy-
vūnų populiacijų kokybės rodiklio reikšmė, atspindinti tuo pačiu ir medžioklės ūkio 
tvarkymo (bei pačių medžiotojų) kultūros lygį. 

Medžioklės trofėjų parodas pradėta rengti dar XiX a. Jose ir išryškėjo būtinybė 
palyginti tos pačios rūšies žvėrių ragus, iltis, kaukoles bei kailius. nors jau 1881 m. 
Budapešto parodoje buvo naudojama tauriojo elnio ragų vertinimo formulė su ragų 
ilgio, apimčių, masės rodikliais, tačiau pirmosiose didesnėse parodose: 1873 m. – 
Vienoje, 1891 m. – prahoje, 1900 m. – paryžiuje, 1904 m. – Berlyne, kurioje buvo 
eksponuojama 1166 europoje ir 30 afrikoje įgytų medžioklės trofėjų, vertinama 
buvo tik vizualiai. 

itin respektabili buvo 1910 m. nuo gegužės 6 iki birželio 18 dienos trukusi Vie-
nos medžioklės trofėjų paroda, kurioje eksponuoti medžioklės trofėjai iš beveik visų 
ano meto europos valstybių, JaV, Kanados, rusijos. ši paroda akivaizdžiai parodė 
būtinybę sudaryti medžioklės trofėjų palyginimo, jų įvertinimo formules.

Dvidešimto amžiaus pradžioje susiformavo atrankinės medžioklės teorija, iš-
aiškėjo, kad įspūdingi medžioklės trofėjai – ne vien tik medžiotojo sėkmės, bet ir 
ilgalaikės rūpestingos žvėrių atrankos rezultatas. Todėl 1930 m. susikūrusi Tarptau-
tinė Medžioklės Taryba (CiC) vienu iš pirmųjų uždavinių laikė medžioklės trofėjų 
vertinimo sistemų sudarymą. Jau 1930 m. Leipcigo mugėje buvo įvertinta 3141 me-
džioklės trofėjus (iš Bulgarijos, Lenkijos, Danijos, austrijos, Vengrijos, Vokietijos, 
čekoslovakijos) pagal naujai sudarytas vertinimo formules, kurios buvo toliau to-
bulinamos ir 1937 m. prahoje CiC patvirtintos.

pirmoji pasaulinė medžioklės trofėjų paroda, kurioje visi pateikti trofėjai buvo 
įvertinti pagal naujas vertinimo formules, įvyko Berlyne 1937 m. parodoje dalyvavo 
25 šalys, buvo įvertinta 176 žvėrių rūšių 2480 medžioklės trofėjų.

Medžiotojų veiklos įvertinimas – 

medžioklės trofėjų parodos
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nuo šios parodos visose sekančiose medžioklės trofėjai 
buvo vertinami pagal CiC vertinimo formules, kurios, jei ir 
būdavo nežymiai patobulinamos, tai tik tiek, kad įvertinimų 
rezultatus būtų įmanoma palyginti. 

Karas ir pokario permainos ne tik smarkiai apnaikino eu-
ropos medžiojamuosius žvėris, bet ir ilgam sustabdė medžio-
klės trofėjų parodų organizavimą. Tik 1954 m. Vakarų Vokie-
tijoje Diuseldorfe įvyko pirmoji pokarinė tarptautinė medžio-
klės trofėjų paroda, kurioje 17 šalių pateikė įvertinti 148 žvėrių 
rūšių 2907 trofėjus. 1960 ir 1964 m. nedidelės tarptautinės 
parodos įvyko italijoje, Florencijoje, kiek didesnė – Jugosla-
vijoje, novi sade 1967 m., kurioje 16 šalių medžiotojai pateikė 
vertinimui 60 žvėrių rūšių 2263 trofėjus. ši tarptautinė paroda 
Lietuvos medžiotojams pirmoji, kurioje buvo įvertinta „net“ 
5 lietuviški medžioklės trofėjai. Tai dar nebuvo tikras išėjimas 
už „geležinės uždangos“ – Jugoslavija bent formaliai priklausė 
socialistiniam lageriui. Tada tebuvome didžiulės šalies maža 
dalelė, todėl nei Maskvoje vykusios sąjunginės, nei Baltijos ša-
lyse nuo 1970 m. organizuotos parodos tarptautinėmis nelai-
komos. Tik tada, kai medžioklės trofėjų vertinimui vadovauja 
tarptautinė, CiC komisijos „parodos ir trofėjai“ sudaryta ko-
misija, įvertinimas laikomas galutiniu.

1970 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija suorgani-
zavo pirmąją pabaltijo respublikų medžioklės trofėjų parodą. 
Joje eksponuoti 67 medžioklės trofėjai: Lietuvos – 28, Latvi-
jos – 11, estijos – 28. šia paroda prasidėjo graži tradicija – kas 
keletą metų organizuoti paeiliui Baltijos valstybėse parodas. 
per 30 metų įvyko dešimt tokių parodų.

pokarinis europos padalijimas savotiškai paveikė medžio-
klės ūkio vystymąsi. Vadinamose socialistinėse šalyse, prieš 
karą turėjusiose aukšto lygio medžioklės ūkį, privačios nuosa-
vybės panaikinimas ar bent nustūmimas į antrą vietą, skatino 
spartų žvėrių gausėjimą. iš kitos pusės šių šalių ūkio vystymui 
reikėjo užsienio valiutos, kurios gana svarbiu šaltiniu tapo me-
džioklės turizmas. Vakarų šalių medžiotojai už nemažus pinigus 
sėkmingai medžiojo čekoslovakijoje ir Bulgarijoje, Lenkijoje ir 
Jugoslavijoje. Flagmanu šioje veikloje buvo Vengrija su savo tau-
riųjų elnių ir danielių kaimenėmis, stirninais ir šernais, aukštai 
išvystyta infrastruktūra, kvalifikuota medžioklės tarnyba.

Todėl kaip tik Vengrija suorganizavo pasaulinę medžioklės 
parodą Budapešte 1971 m. šios parodos vertinimo komisijai iš 
30 šalių buvo pateikta 178 žvėrių rūšių 5779 medžioklės trofėjai. 
Į šią parodą iš Lietuvos pateko jau daugiau medžioklės trofėjų. 
Įdomu, kad pagrindiniam darbui, organizuojant ir vedant šį 
grandiozinį renginį, anuometinė komunistinė Vengrijos valdžia 
pakvietė profesionalų medžiotoją, kilusį iš vengrų aristokratų 
šeimos, vakarietiško išsilavinimo ir pasaulėžiūros žmogų, ku-
riam ilgą laiką net nedavė teisės… turėti medžioklinį šautuvą – 
Laslo studinką. Taigi kompetencija buvo aukštai vertinama. 

susidomėjau šio žmogaus veikla, perskaičiau ką tik radęs 
apie jį periodikoje, įsigijau jo knygų daug vėliau, bet prie šios 
temos dar grįšime…

per dešimtmetį įvyko 8 tarptautinės, Jugoslavijos naciona-
linė, 2 sąjunginės ir 3 pabaltijo parodos. o štai 1981 m. Bul-
garija suorganizavo pasaulinę medžioklės trofėjų parodą plo-
vdive. Dalyvavo 38 šalys, buvo įvertinta 142 žvėrių rūšių 6971 
medžioklės trofėjus. Lietuvos medžiotojų trofėjai tarp sssr 
pateiktų trofėjų sudarė gana žymią dalį. net mūsų medžioklės 
ūkio specialistai, dirbę įrengiant ekspoziciją, atskirą paviljono 
salę padarė tikrai lietuviška ne tik dėl trofėjų priklausomybės, 
bet ir estetiniu požiūriu.

1981 m. CiC išleido vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis 
medžioklės trofėjų vertinimo formules su matavimo, svėrimo, 
tūrio nustatymo instrukcijomis. šiame leidinyje, remiantis 
amerikoje taikomomis „Boone and Crockett Club“ formu-
lėmis, buvo sudaryta daugelio amerikinių bei azijinių žvėrių 
trofėjų vertinimo sistemos. ši knyga iki šiol tebėra pagrindi-
nė oficiali priemonė, vertinant medžioklės trofėjus pagal CiC 
formules.

1982 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija išlei-
do kuklų leidinėlį, pavadintą gal ne visai tiksliai „Lietuvos 
Tsr medžiotojų trofėjai KaTaLoGas“. sudarytojai – dr. 
rimantas Baleišis ir alfonsas Matuzevičius – surašė visus 
iki tol įvertintus pagal CiC formules medžioklės trofėjus. 
nors jų buvo tik 1282, tačiau tai – pirmas žingsnis sudarant 
visų įvertintų Lietuvos medžiotojų trofėjų rejestrą, kurį to-
liau veda dr. r. Baleišis. 1997 m. išleistame rejestre jau buvo 
4089, 2002 m. – 4768 trofėjai.

Šv. Huberto dienos minėjimo akimirkos Vilniuje, rotušės aikštėje
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iš didesnių tarptautinių parodų pažymėtina 1985 m. 
Brno – 11 šalių, 21 žvėrių rūšies 6526 trofėjai,1986 m. niurn-
bergo – 15 šalių, 33 žvėrių rūšių 3336 trofėjai.

iš visų pabaltijo medžioklės trofėjų parodų pažymėtina 
septintoji 1989 m. Vilniaus paroda. nors LMžD narystė CiC 
buvo atkurta tik 1991 m., tačiau į trofėjų vertinimą šiai paro-
dai buvo pakviesta CiC ekspertų komisija. Jai vadovavo tuo-
metinis CiC komisijos „parodos ir trofėjai“ prezidentas Veljko 
Varičak (Jugoslavija), dalyvavo dr. Josef Lochman (čekoslo-
vakija), Laszlo szidnaj (Vengrija), Vitold sikorski (Lenkija). 
Taip paroda įgavo tarptautinės parodos statusą. iš viso buvo 
įvertinta 2735 medžioklės trofėjai. 

Kitais, 1990 m., Lietuva pirmą kartą kaip savarankiška 
valstybė dalyvavo tarptautinėje medžioklės trofėjų parodoje 
nitroje (čekoslovakija). šioje parodoje buvo įvertinta iš 8 ša-
lių 23 žvėrių rūšių 8998 medžioklės trofėjai. 

Lietuvai tai – tikrai istorinė paroda, tačiau ne tik jai: tai 
buvo paskutinė paroda vieningoms čekoslovakijos ir Jugosla-
vijos valstybėms. paskutinė paroda atskirai Vokietijos demo-
kratinei respublikai.

Lietuvos ekspozicija buvo puikioje strateginėje vietoje – 
pirmame paviljone prie pat įėjimo, todėl lankytojų domėjimo-
si tikrai netrūko. Dirbant ekspozicijoje teko pabendrauti su 
daugeliu žinomų medžiotojų. ne vienas iš jų domėjosi, kokios 
galimybės pamedžioti Lietuvoje… Tada net nenujautėme, kad 
ateinantis dešimtmetis atneš daug permainų, deja, ne visada į 
gerąją pusę…

ruošdamas šį straipsnį, susiradau savo archyve gražų 
lankstinuką – kvietimą dalyvauti jubiliejinėje pasaulinėje 
medžioklės parodoje 1996 m. Budapešte. Jubiliejinė, kadangi 
nuo ankstesnės Budapešto parodos praėję 25 metai. Lanksti-
nukai buvo platinami metiniame Tarptautinės medžioklės ir 
gyvūnijos išsaugojimo tarybos (CiC) suvažiavime Krokuvoje 
1993 m. prisipažįstu, nuo tada pradėjau kiekviena proga, kai 
tik tekdavo bendrauti su LMžD vadovais ar su aplinkosau-
gos bei Miškų ūkio ministerijos darbuotojais, vadovaujančiais 
medžioklės reikalams, kalbėti apie būsimą pasaulinę parodą ir 
būtinybę joje dalyvauti. iniciatyvos ėmėsi miškininkai – buvo 
parinkti geresni medžioklės trofėjai, išsiaiškintos sąlygos, iš-
spręstas ekspozicijai skirto ploto architektūrinis apipavidali-

nimas. Visa tai, suprantama, kainavo nemažai pinigų. Tie pi-
nigai viską ribojo, todėl ekspoziciją buvo nuspręsta ruošti kuo 
mažesnę, bet kiek įmanoma turiningesnę.

Tik atkeliavusius į Budapešto parodų centrą mus sutiko se-
nas pažįstamas – medžioklės trofėjų ekspertas Laszlo szidnaj, 
jo entuziastiškas pasveikinimas nuteikė gerai, bet žodžiai, kad 
„…trofėjai vežami, paroda įvyks…“ kiek suneramino. Tik pa-
darę didelį ir nelengvą darbą – įruošę ekspoziciją, iškabinę 
visus trofėjus, apsidairėme po apytuščius paviljonus… taip, 
šiokia tokia tarptautinė parodėlė, bet ne prieš keletą metų pra-
dėta reklamuoti pasaulinė paroda.

Jau po oficialaus atidarymo tuščiuose plotuose ėmė kurtis 
parduotuvėlės, kioskeliai. Gretimai išsidėstė tikrai gero resto-
rano iš Vienos staliukai; šaltas alus, geras vynas, tikra kava – 
nebloga kaimynystė.

na, o medžioklės trofėjų tebuvo įvertinta iš 9 šalių 30 žvė-
rių rūšių 729.

ypač piktinosi mūsų kaimynai – didelio ir turtingo čekijos 
paviljono, kurio įruošimas ir vietos nuoma kainavo pusmili-
jonį dolerių, vadovai. Kaip mums sakė, jie ruošėsi pareikšti 
oficialų protestą diplomatiniais kanalais.

Viskas išaiškėjo vėliau. Baigiantis pirmai parodos savai-
tei mus aplankė pažįstamas ne tik man, bet ir nemažam bū-
riui Lietuvos medžiotojų, vokiečių žurnalistas Hans Joachim 
steinbach. Tuomet, dirbdamas žurnale „Deutsche Jagd zei-
tung“, buvo pasiėmęs ketvertui dienų komandiruotę, lėktuvo 
bilietą ir tiesiog neturėjo ką veikti, todėl džiaugėsi radęs su 
kuo paplepėti. Vėliau jis man atsiuntė žurnalo, kuriame aprašė 
savo įspūdžius, numerį. Būdamas landus, žurnalistas susirado 
parodos organizatorius, išsiaiškino visas parodos organizavi-
mo peripetijas, viską aprašė.

primindamas neeilinį medžiotoją, mokslininką, organiza-
torių Laslo studinką, galiu tik atsidusti – šiandieninės valdžios 
viską sprendžia paprasčiau – konkurso tvarka. Taigi konkursą 
laimėjo vengriškos kilmės amerikietis, Vengrijoje sėkmingai 
įgyvendinęs mobilųjį telefono ryšį. na, o kad jis nieko nenu-
tuokia nei apie europos medžioklės kultūrą ir tradicijas, nei 
apie medžioklę iš viso – niekam nebuvo svarbu. Jis, užsimojęs 
valstybei (ir sau) uždirbti didelius pinigus, taip iškėlė paviljo-
nų nuomos kainas, kad ir turtingiausių valstybių medžiotojai 
neįstengė dalyvauti, o kadangi įnirtingos derybos malonios 
nebuvo – dalyvauti beveik visi atsisakė paskutinę dieną. Keis-
čiausia, kaip rašė H. J. steinbach, kad organizatorius tebema-
no, jog viskas puikiai pavyko, viskas gerai. 

pinigų, o ir organizacinio darbo trūkumas, kartais paska-
tina imtis gana juokingų priemonių, pavyzdžiui, parodą prira-
šyti (čia tikrai be kabučių). 

reikia prisiminti gana įdomią parodą, skirtą profesoriaus 
Tado ivanausko 100 gimimo metinėms, LMžD 1992 m. suor-
ganizuotą Kaune, zoologijos muziejuje. Dalyvavo Baltarusija, 
Bulgarija, estija, Lenkija. Trofėjų vertinimui vadovavo oficiali 
CiC komisija. Įdomią parodą, kurioje buvo įvertinta beveik 
tūkstantis medžioklės trofėjų, 1997 m. suorganizavo Vilniuje 
Generalinė miškų urėdija.

Tiesa, būtina priminti, kad 1993 m. Taline įvyko eilinė 
Viii-oji Baltijos šalių medžioklės trofėjų paroda, kurioje taip 
pat dalyvavo CiC ekspertų komisija. Taigi, kaip besisuktum, 
kaimynams latviams atėjo eilė organizuoti iX-ąją parodą. ir 
paroda įvyko – yra ir gana solidus katalogas, kuriame tačiau 
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trūksta dviejų smulkmenų: organizacinio komiteto sudė-
ties ir parodos datos. Tiesa, vieta nurodyta; Babitėje, rygos 
rajone. Į šį katalogą gražiai perrašytas 1997 m. Vilniaus 
parodos katalogas. Tiesa, yra ir medaliai – ačiū, kaip sako-
ma, ir už tiek… Mano kalbinti kataloge surašytos ekspertų 
komisijos nariai apie šią parodą nieko neprisiminė. 

paskutinė, šį kartą tikra, Baltijos šalių medžioklės trofė-
jų paroda, taip pat su CiC komisija, įvyko Kaune 2000 m.

Buvo gražiai pakalbėta, kad dabar tik trijų Baltijos šalių 
bendros parodos jau atgyveno – atsivėrė galimybės organi-
zuoti bendras apie Baltijos jūrą esančių šalių parodas, deja, 
šie žodžiai kūnu netapo, ir vargu, ar kada nors taps. reika-
las tas, kad mūsų kolegos skandinavai, kaip ir visos šiaurės 
tautos, medžioklėje domisi, visų pirma, mėsa… 

Tai gal jau nėra taip aktualu, kaip prieš 40 metų – patys 
Lietuvos medžiotojai įstengia suorganizuoti gana įspūdin-
gas parodas, kaip 2003 m. Klaipėdoje ar 2006 m. Trakuose. 
apie jas nėra reikalo rašyti – visi puikiai prisimename.

atsirado naujų reiškinių: tai visų pirma regioninės par-
odos – pietų Lietuvoje 1995 m. įvyko paroda Druskinin-
kuose, 2002 m., 2005 m., 2008 m. – parodos alytuje, or-
ganizuojamos parodos Kaune, Klaipėdoje, šiauliuose, pa-
nevėžyje, anykščiuose, Kupiškyje, rokiškyje, Vilkaviškyje, 
zarasuose ir kituose miestuose bei rajonuose. ukmergės 
rajono Veprių apylinkių medžiotojai yra surengę net 2 
medžioklės trofėjų parodas Veprių seniūnijos salėje. Į šių 
parodų atidarymus sugužėdavo būriai vepriškių. 1994 m. 
Kauno T. ivanausko zoologijos muziejuje įvyko asmeni-
nė žinomo medžiotojo algimanto šeškausko medžioklės 
trofėjų paroda, kurios kataloge – 152 medžioklės trofėjai. 
Keletą metų dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
Trakų pilies lankytojai galėjo susipažinti su turtinga anta-
no Truskausko medžioklės trofėjų kolekcija.

Vertinant medžioklės trofėjus parodų komisijose, ypač 
dirbant kartu su CiC tarptautinės kategorijos ekspertais, 
dirbant kasmetinėse medžioklės trofėjų apžiūrose, išugdy-
tas gausus medžioklės trofėjų ekspertų būrys. Tai visų pir-
ma šio darbo pradininkai, vilniečiai dr. rimantas Baleišis, 
dr. petras Bluzma, šv. a. alfonsas Matuzevičius, kaunietis 
algimantas šeškauskas, šiaulietis doc. dr. Viktoras zažec-
kis. nuo 1989 m. į šią veiklą įsitraukęs doc. dr. Kęstutis pė-
telis suspėjo nuveikti tikrai nemažai – būdamas Lietuvos 
medžioklės trofėjų ekspertų Tarybos pirmininku, jis suda-
rė ekspertų mokymo programą ir 1995 m., Dainavos kraš-
to medžioklės trofėjų parodos metu, pravedė pirmuosius 
egzaminus. 

Jo paruošta 1995 m. medžioklės trofėjų apžiūrų rezulta-
tų analizė iki šiol išlieka pavyzdžiu tokiam darbui.

Didelė dalis Lietuvos medžioklės trofėjų ekspertų kėlė 
kvalifikaciją CiC komisijos „parodos ir trofėjai“ organizuo-
jamuose kursuose, nors šiaip juose akcentuojama tik trofė-
jų matavimas bei subjektyvių vertinimo elementų standar-
tizavimas, o mūsų ekspertų didžiausia ir svarbiausia darbo 
dalis – kasmetinės medžioklės trofėjų apžiūros.

alGimaNTas kamičaiTis
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Nauji leidiniai

Mintys apie žmogaus savijautą, 
sielą ir ...
 
šviesios atminties miškininkas rimantas 
Grikevičius daug metų rinko ir kaupė 
medžiagą apie gamtos poveikį žmonių 
sveikatai ir labai sudėtingą temą – po-
mirtinį žmogaus gyvenimą.

Be abejo, gamtos kvapai, spalvos, 
garsai, paukščių čiulbėjimas, medžių oši-
mas, vaizdai įvairiais metų laikais žmo-
nėms daro įspūdį, veikia raminančiai. 
Gamta – tai nuolat atsinaujinantis tea-
tras, kurio veikėjai – paukščiai, žvėrys, 
medžiai, gėlės – nemokamai mums teikia 
džiaugsmą.

r. Grikevičius parinko aktorės Jūra-
tės onaitytės, Lietuvos valstybinio banko 

valdytojo reinoldijaus šarkino, gyd. prof. 
Kazio ambrozaičio ir kitų mintis apie 
mišką, kuris jiems buvo poilsio, įkvėpimo 
šaltiniu. Bandoma įtikinti, kad rasa, švie-
žia žolė taip pat gydo. Gana vertingi Le-
onardo da Vinčio, rusų dailininko isako 
Levitano ir kitų patarimai, kaip palaikyti 
gerą savijautą. Knygoje yra minčių apie 
smegenų darbą, tingėjimą, senatvę, ner-
vinę įtampą ir kt. ši knygutės dalis aiški, 
samprotavimai įvairūs. pvz., teigiama, 
kad gerą savijautą suteikia banknotai. 

antroji knygutės dalis vadinasi 
,,Mintys apie sielą, kūrėją ir anapusinį 
gyvenimą“. Tema sudėtinga, filosofinė, 
ginčytina. Bandoma paaiškinti 3 dalykus: 
kūrėjo (Dievo), sielos buvimą ir pomir-
tinį gyvenimą. Vieni teigia, kad romos 
imperijos laikais buvo nukryžiuota daug 
tikėjimą skleidžiančiųjų, tačiau tik vienas 
buvo pavadintas Dievo sūnumi Kristumi. 
apie Kristų nerašė jokie to meto filoso-
fai, mąstytojai. Tačiau nors sunkiai, bet 
krikščionybė įsigalėjo. ir nors šiandien 
niekas negali įrodyti Dievo buvimo, net 
čarlzas Darvinas neneigė Dievo egzista-
vimo. nobelio premijos laureatas Džo-
nas ekzlas rašo, kad žmogų valdo kažkas, 
esantis už jo kūno ribų (p.43). akade-
mikė neurofiziologė natalija Bechtereva 
mano, kad mąstymo procese dalyvauja 
aukščiausiasis. Vieni (a. Genezdilovas, 

Dirmo van Lomelis, M. K. čiurlionis ir 
kiti) teigia, kad žmogui mirus, siela kaž-
kur iškeliauja. Juozas Miltinis, Monika 
Mironaitė ir kiti neigė sielos buvimą. 
Knygoje yra daugelio įvairių profesijų 
žmonių pasisakymų apie sielą, kūrėją ir 
pomirtinį gyvenimą.

Mirties baimė sukūrė dievus, dievy-
bes ir pomirtinį gyvenimą. Mitai skelbė, 
kad miręs žmogus į žemę grįžta medžiu, 
o žmonės kilę iš medžių. Krikščionybė ir 
kiti tikėjimai sukūrė Dievus. Motina Tere-
sė (1910-1997) ir kiti teigė, kad Kristus yra 
mūsų širdyse. Mokslas neturi svertų sielos 
egzistavimą pripažinti. Teisingai mano 
poetas Justinas Marcinkevičius: ,,žinoma 
norėtųsi tikėti įvairiausiais persikūniji-
mais ir pomirtiniais gyvenimais, bet kaž-
koks proto likutis tam trukdo (p. 44). 

septyniasdešimties puslapių knygutė 
nedidelė, tačiau ji pateikia daug medžia-
gos apmąstymams. žmogui gimus, gims-
ta ir jo palydovas – mirtis. Mūsų pėdsa-
kai žemėje lieka tik vaikuose ir darbuose. 
Tikėjimas kūrėju, sielos nemirtingumu, 
pomirtiniu gyvenimu teikia viltį. Tikė-
jimas nereikalauja įrodymų. Jo tiesos 
nenuginčijamos. Tikintiesiems tikėjimas 
padeda gyventi, ateistams jis trukdo. ne-
teiskime nei vienų, nei kitų.

GedimiNas isokas

Prienų miškų urėdijai – 90

Besikuriančios Lietuvos valstybės žemės 
ūkio ir valstybės turtų ministeri-
jai pri klausęs Miškų departamen-
tas 1919 m. gruodžio 5 d. įsteigė 20 

pirmųjų miškų urėdijų, tarp jų – ir 
prienų miškų urėdiją abipus nemu-
no išsidėsčiusiems miš  kams tvarkyti. 
Miškų urėdų K. Kiršanskio, e. sker-
sto, s. Vaičekauskio, e. Kurilavičiaus, 
V. Buožio, J. plaušinaičio ir kitų sufor-
muotas urėdijos kolektyvas sėkmingai 
darbavosi iki 1945 m. rugpjūčio 1 d. 
pokaryje, po įvairių reorganizacijų, 
savarankiška prienų miško įmonė atkur-
ta 1957 m., nuo 1990 m. rugpjūčio 1 d. – 
miškų urėdija. Jai nuo 1989 m. vadovauja 
miškų urėdas robertas Judickas, urėdo 
pavaduotojas Jonas Koklevičius. 

nueitam kelių miškininkų kartų ke-
liui ir darbams apžvelgti neseniai išleistas 
pažintinis leidinukas ,,VĮ prienŲ Miš-
KŲ urėDiJa 1919-2009“. Metų bėgsme 
kito miškų plotai ir jų administravimas: 
1919 m. urėdijai perduota 27 038 ha 
miškų, jie padalinti į 5 girininkijas ir 68 
eiguvas; 1957 m. 25 926 ha miškų tvarkė 

6 girininkijos ir 54 eiguvos; dabar 
20 275 ha miškų prižiūri 8 girininkijos. 
Leidinuke galima susipažinti su miškų 
plotų, medynų taksacinių rodiklių kai-
ta pagal girininkijas, atliktais kirtimais, 
miškų atkūrimu, kitais darbais, remian-
tis 1959 m., 1967 m., 1979 m., 1989 m., 
2003 m. miškotvarkų projektais. 

Miškų urėdijoje nuo pirmųjų įsi-
kūrimo metų daug dėmesio skirta miško 
sėklininkystei. Jau 1920 m. įrengta 
kankorėžių aižykla, veikusi iki 1933 m. 
nuo 1960 m. pereita prie selekcinės 
sėklininkystės, 1969 m. atrinkti sėkliniai 
draustiniai, pradėtos veisti sėklinės planta-
cijos. apie 17 proc. dabartinių urėdijos 
miškų yra įveista miškininkų rankomis. 

Glaustai pristatyta kiekviena girinin-
kija, jos istorija, ženklesni darbai, čia 
dirbę ir dabar dirbantys miškininkai.  

mG inf.
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Bronius 
Motiejūnas 

1927 03 01 – 2009 10 25

Baigiantis spaliui, netekome puikaus 
žmogaus, gerbiamo miškininko, buvu
sio ilgamečio bendradarbio Broniaus 
motiejūno.

Velionis buvo kilęs iš utenos apskrities 
Norkūnų kaimo valstiečių šeimos. užau
go prie kigelio ežero. kaip pats yra sakęs, 
miškininku tapti jį paskatino paslaptin
gas ąžuolų ošimas, noras perprasti jų il
gaamžiškumo paslaptis. Baigęs 1952 m. 
lŽūa miškų ūkio fakultetą, miškininko 

karjerą pradėjo ukmergės miškų ūkyje 
Šešuolių girininkijos girininku. Įgijęs pa
tirties, 1955 m. jis paskiriamas Nemenči
nės miškų ūkio vyriausiuoju miškininku. 
deja, čia į miškininkų gyvenimo reikalus 
tuo metu pernelyg kišosi rajono valdžia, 
todėl tiesus, principingas, drįstantis 
prieštarauti dėl socialinės neteisybės 
miškų ūkio darbuotojų atžvilgiu vyriau
siasis miškininkas buvo neparankus. Jam 
buvo net grasinta neduoti darbo pagal 
specialybę visoje lietuvoje. laimei, kitos 
nuomonės buvo tuometinis miškų ūkio 
ministras a. matulionis, leidęs pasirinkti 
ramesnę vietą. 

Bronius pasirinko žmonos aldonos tėviš
kę kernavę. 1958 m. paskiriamas Širvintų 
miškų ūkio vyriausiuoju miškininku. čia 
jis dirbo dešimtmetį. Per tą laiką susilau
kė savo atžalų – dukrų Vidos ir Nijolės.

mirus tėvui, mamos ir seserų įprašytas, 
geraširdis Bronius 1969 m. pasiprašė per
keliamas arčiau tėviškės – į utenos miškų 
ūkį, kur taip pat vyriausiuoju miškininku 
sumaniai dirbo iki pensijos. Jis nebuvo 
karjeros žmogus – atsisakė siūlomų miš
kų ūkio direktoriaus pareigų Joniškyje. 
molėtų ir utenos rajonuose išsimėčiu
sių miškų Bronius neskirstė į girininkijų 
ir kolūkinius, vienodai rūpinosi dėl jų 
apsaugos, priežiūros, ugdymo, žvėrių 
daromos žalos. reikalui esant, prastam 
miškų šeimininkui, valdžios pareigūnui 

ar aplaidžiam bendradarbiui pasakyda
vo ir reiklesnį žodį. Jo ne veltui gyventus 
metus primins apie penki tūkstančiai 
hektarų įveistų naujų miškų. 

1987 m. išėjęs į pensiją dar energingas 
Bronius motiejūnas gerą dešimtmetį 
miškų urėdijoje triūsė miško rekreacijos 
meistru, kitose pareigose. Jis išmanė vi
sus miškų urėdijos darbus, todėl buvo 
visiems ir patarėjas, ir padėjėjas, dažnai 
pavaduodavo susirgusius ar atostogauti 
išėjusius utenos miškų urėdijos centro 
darbuotojus, kantriai perteikė savo pa
tirtį jauniems kolegoms. Jis nepritarė, 
kad rinkos ekonomikos sąlygomis giri
ninkams nemažai laiko tenka skirti me
dienos prekybai, o girininko pagrindinė 
priedermė turėtų būti sodinti ir auginti 
mišką.  

sąžiningas, kruopštus, reiklus, o kartu ir 
jautrus, nuoširdus bei paprastas darbuo
tojas – toks mūsų atmintyje liko Bronius, 
savo gyvenimą pašventęs aukštaitijos 
miškų gausinimui bei puoselėjimui, ko
lektyvo formavimui. o kiek Jis mokėjo 
šio krašto dainų, kurias sodriu balsu už
traukus, ir kitiems norėdavosi pritarti... 

Visa tai ilgam liks mūsų atmintyje... 

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai aldonai, dukroms Vidai ir Nijolei, 
kitiems artimiesiems.

utenos miškų urėdijos kolektyvas

Naujos pareigos 

ukmergės miškų urėdijoje:
ViGaNTas krauJalis, g. 1960 m., bai
gęs 1983 m. lŽūa miškų ūkio fakultetą, 
laimėjęs konkursą, 2009 m. lapkričio 
9 d. paskirtas miškų urėdu. Prieš tai dirbo 
uaB ,,Bionovus“ gamybos direktoriumi.
kaZys GryBauskas, buvęs miškų urė
das, 2009 m. spalio 15 d. paskirtas šioje 
miškų urėdijoje medienos ruošos inži
nieriumi. 

Alytaus miškų urėdijoje:
siGiTas kVedaras, dirbęs miškų urėdi
joje miško apsaugos inžinierium, 2009 m. 

balandžio 3 d. paskirtas vyriausiuoju miš
kininku. 
JoNas arBačiauskas, dirbęs vidaus 
audito tarnybos vadovu, 2009 m. rugpjū
čio 1 d. paskirtas ekonomistubuhalteriu. 
laimius simaNaVičius, dirbęs sudva
jų girininkijos girininko pavaduotoju, 
2009 m. spalio 12 d. paskirtas miško ap
saugos inžinieriumi.
euGeNiJus karloNas, dirbęs sudva
jų girininkijos eiguliu, 2009 m. lapkričio 
16 d. paskirtas šios girininkijos girininko 
pavaduotoju.

Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcijoje:
JolaNTa BerNoTaiTė, dirbusi kuršių 
nerijos NP direktore, spalio 5 d. atsistaty
dino iš šių pareigų.
Tomas Tukačiauskas, g. 1979 m., 
baigęs 2000 m. miškininkystės studijas 
kmai kolegijoje ir 2006 m. neakivaizdi
niu būdu lŽūu taikomosios ekologijos 
studijas, laimėjęs konkursą, lapkričio 
24 d. paskirtas kuršių nerijos NP direk
toriumi. Nuo 2008 m. jis dirbo labanoro 
regioninio parko direktoriumi. 
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Svei ki na me gi mu siusgruodį
Su 30-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 8 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį Pa
kruojo miškų urėdijos linkuvos gi ri nin ki jos 
ei gu lį aidą PakalNĮ, 14 d. – lie tu vos miš
kų ins ti tu to miško apsaugos ir medžioklėty
ros skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoją 
aisTę BaGdŽiūNaiTę. 

Su 40-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Jurbar
ko miškų urėdijos Globių girininkijos eigulį 
JoNą BalŠaiTĮ, 5 d. – Tra kų miškų urėdijos 
aukš ta dva rio girininkijos eigulį Vidą BaŠ
keVičiŲ, 6 d. – kazlų rūdos mm urėdijos 
agurkiškės gi ri nin ki jos miš ko darbininkę
valytoją ediTą deGuTieNę, 7 d. – mažeikių 
miškų urėdijos kairiškių girininkijos gi ri nin
kę Vilmą JaNuŠieNę, kre tin gos miš kų urė
di jos me die nos, pre ky bos ir tech ni nio pa
da li nio vairuotoją raimoNdą sTaNĮ, 8 d. – 
Panevėžio miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio trak to ri nin
ką alVydą BielskĮ, 9 d. – Šiaulių miš kų urė
di jos ryšių su visuomene spe cia lis tę loreTą 
meJerieNę, rokiškio miškų urėdijos me die
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
tekintojąšalt kal vį arVydą adomaVičiŲ, 
16 d. – Šakių miš kų urė di jos sutkų gi ri nin
ki jos girininko pa va duo to ją roBerTą Va
laiTĮ, kaišiadorių miš kų urė di jos medelyno 
traktorininką GiNTarą alkoViką, 17 d. – 
Šal či nin kų miš kų urė di jos vidaus auditorę 
riTą leoNaVičieNę, 19 d. – Jurbarko miškų 
urėdijos medelyno vir ši nin kę dalią ma
čieŽieNę, 23 d. – Vil niaus miš kų urė di jos 
Paežerio gi ri nin ki jos ei gu lį GŽeGoŽ Ceiko, 
29 d. – kaišiadorių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vil
kiko vai ruo to ją siGiTą lekaVičiŲ.

Su 50-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį rietavo 
miškų urė di jos au to grei de rio ma ši nis tą Ge
dimiNą sauserĮ, 3 d. – Prie nų miš kų urė
di jos me dien ve žio vai ruo to ją alGimaNTą 
milaŠauską, 8 d. – rokiškio miškų urėdijos 
medelyno viršininką romualdą PeTro
NaiTĮ, 10 d. – Šiau lių miškų urėdijos me
dien ve žio vai ruo to ją VyTauTą kriŠToPai
TĮ, 14 d. – Veisiejų miš kų urė di jos medienos 
ruošos ir darbų saugos in ži nie rę VirGiNą 
siNkeVičieNę, 16 d. – mažeikių miškų urė
dijos sedos girininkijos gi ri nin ko pa va duo
to ją GeNoVaiTę GriCieNę, 18 d. – Vil niaus 
miš kų urė di jos dūkštų gi ri nin ki jos girininko 
pavaduotoją kęstutį karloną, 20 d. – Tytu
vėnų miš kų urė di jos už ven čio gi ri nin ki jos 
ei gu lį GraŽVydą lauGalĮ, 24 d. – kazlų 
rūdos mm urė di jos medelyno darbininkę 

romą seNkuVieNę, 27 d. – Vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to vyresnįjį taksatorių 
arTūrą GusTaiNĮ, 28 d. – Panevėžio miš
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio medkirtės operatorių 
VidmaNTą NarBuTą, 30 d. – alytaus raad 
lazdijų rajono agentūros vyresnįjį specialis
tą romą BeNdoriŲ, anykščių miš kų urė di
jos traktorininką rimaNTą sarGūNą. 

Su 60-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Ši lu
tės miš kų urė di jos sau gų me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio padalinio meistrę re
GiNą mauriCieNę, 6 d. – ra sei nių miškų 
urėdijos me die nos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio medienvežio vairuotoją aNTaNą 
mikalčiŲ, 7 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to vy res ni ą ją spe cia lis tę JūraTę JaN
kauskieNę, Joniškio miš kų urė di jos me die
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
viršininką PoVilą Žiūką, 14 d. – Joniškio 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio me dien ve žio vai ruo
to ją VaCĮ mariJauską, mažeikių miškų 
urėdijos šaltkalvįmotoristą JuoZaPą PeT
riką, 18 d. – lie tu vos miš kų ins ti tu to biblio
tekos vedėją Julę ŠaudieNę, 19 d. – Taura
gės miš kų urė di jos Ši linės girininkijos ei gu lį 
JoNą maNkŲ, 28 d. – Panevėžio miš kų urė
di jos Naujamiesčio gi ri nin ki jos vai ruo to ją
trak to ri nin ką JoNą aksTiNaVičiŲ.

Gruodžio 23 d. sukaks 65eri Jonavos miškų 
urėdui VyTauTui daukŠeVičiui, 28 d. – 
kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegi
jos direktoriaus pavaduotojai akademinei 
veiklai aldoNai kVieCiNskieNei.

Su 70-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 15 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį bu
vu sį ilgametį utenos miš kų urė di jos čiulėnų 
girininkijos gi ri nin ką rimaNTą sTasĮ lukŠĮ, 
16 d. – bu vu sią ilgametę kauno miš kų urė
di jos raudondvario medelyno dar bi nin kę 
JaNiNą siNkeVičieNę, 31 d. – buvusį kau
no miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos di
rektorių dr. JuoZą JoNiką.

Su 80-uo ju GIM TA dIE NIu
Gruodžio 15 d. šią su kak tį pa žy mėsian
tį bu vu sios miškų ūkio ir miško pramonės 
mokslinėstechninės draugijos valdybos 
pirmininko pavaduotoją, girioniškį JoNą 
sTukŠĮ. 

Gruodžio 18 d. su ka ks 85eri bu vu sios miš
kų ūkio mi nis te ri jos il ga me tei dar buo to jai
esFirai alPerNieNei. 

Lapkritis. 
Baigės ruduo
Baigės mano spalvotas ruduo...
Šiugžda dienos praėję
Kaip lapai sudžiūvę po kojom...
Tik suoliukas prie tako
Dar užmigti nenori –
Ir nostalgiškai laukia praeivio...
Kaip pavargęs ruduo ilgesingai
Laukia žiemos –
Gal išdrįs
Ji pabelst į duris?
Gal ji tau pasakys,
Nors seniai jau turėtų?...
Tas laukimas tvyro ore...
Kaip paklydęs girioje rūkas,
Kaip kraupi ateities nežinia, 
Kurią
Pasitikt pasirengę visi –
Tu, senos pušys, nuliūdę beržai,
Nusirengę nuogai
Tarsi sąžinė tavo
Prieš paskutinę gyvenimo 
Išpažintį...
Bet žiema vis dar mąsto
Prie nutrypto slenksčio beržyno,
Vis dar laukia, dvejoja –
Ar vidun jai užeit , ar palaukt, 
Kol tavoji 
Lemtinga sekundė pavirs amžinybe...
Gal dar leist sukalbėti
Šįryt nebaigtus poterius...
O gal tyčia,
Nusispjovus į viską, 
Imt išgert stipraus škotiško viskio
Ar apypilnį stiklą samanės...
Už dienas, kai nuo rudenio saulės apakęs
Tu buvai toks laimingas...

Sninga – nesninga...
Rieda skruostais rudenio ašaros...
Gal ne ašaros...
Gal ištirpusios snaigės
Suolo veidu senu. 

PROSTA SPORINNI

 



jonas Grigaliūnas  

Medžioklė
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