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Lapkričio 3 d. organizuotas Invazinių
rūšių kontrolės tarybos ir Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško
atkūrimo ekspertų komisijos narių išvažiuojamasis 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 globėjo 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.

Selemono Paltanavičiaus nuotrauka
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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 elektros 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

Generalinės miškų urėdijos archyvo nuotrauka

Lapkričio 9 d. Baigėsi akcija „Miškas – 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.
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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.
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 medžiagą (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 surengė 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 teritorijų 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 asociacijų – 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 posėdyje, 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 pardavimas 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 pėsčiųjų 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).
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Lapkričio viduryje Generalinė miškų urėdija organizavo kasmetinį pasitarimą prekybos apvaliąja mediena klausimais. Jo darbe dalyvavo aplinkos ministro patarėjas Romualdas Petrauskas,
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Donatas Dudutis, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas,
generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga, miškų
urėdijų koordinatoriai regionuose, medienos perdirbėjų, prekybos atstovai, įvairių šios pramonės šakos asociacijų nariai.
Susirinkimo pradžioje generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas pabrėžė, jog jau tradicija tapusiuose lapkričio
susitikimuose visuomet ieškoma bendrų sąlyčio taškų organizuojant medienos pardavimo konkursus, ieškoma būdų, kad
prekyba vyktų kuo sklandžiau ir skaidriau. Pranešėjas apžvelgė prekybos mediena pagrindinius aspektus ir pastarųjų metų
svarbiausius miškų urėdijų ekonominius rodiklius. Remdamasis Aplinkos ministerijos duomenimis, konstatavo, jog 2010
m. valstybiniuose miškuose ir privačiame sektoriuje numatyta
pagaminti apie 7,1 mln. m3 medienos. O poreikis apvaliajai medienai, 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 kirtimo 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. Valstybinių 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 Nacionalinės energetikos strategijos direktyvoms, kuriomis siekiama 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 kaina 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 rudenį 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 parduodamos medienos kainoms, sumažėjus pardavimo apimtims, gilėjant ekonominei krizei, valstybinių miškų žinyba buvo
priversta imtis ypatingų priemonių ekonominei situacijai stabilizuoti. Todėl, 2008 m. vasarą patvirtinus krizių valdymo planą,
sugebėta tinkamai subalansuoti valstybinių miškų ūkį ir apsaugoti jį nuo galimų negatyvių pokyčių.
Toliau B. Sakalauskas palygino apvaliosios medienos kainas
2006-2009 m. Lietuvoje ir gretimose valstybėse, apžvelgė miškų urėdijų plokščių ir malkinės medienos pardavimų pokyčius
2003-2009 m., valstybinių ir privačių miškų medienos gamybą
ir pardavimus įmonėms, išvežančioms medieną iš šalies. Jis pabrėžė, kad šalies miškų urėdijų apvaliosios medienos eksportas,
lyginant su 1996 m., sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 773
tūkst. m3 iki 350 m3.
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Pranešimo pabaigoje apžvelgta valstybinių miškų sistemos pajamų ir išlaidų struktūra bei dinamika, investicijų pokyčiai, lėšų
paskirstymas privalomiesiems darbams, miškų registracijai ir t.t.
Apie prekybos apvaliąja mediena taisyklių tobulinimą kalbėjo generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga.
Apžvelgdamas 2009 m. medienos pardavimo pateiktų pasiūlymų bei sudarytų sutarčių pokyčius, jis pateikė abiejų pusmečių duomenis: I pusmetį pasiūlyta 15551,6 tūkst. m3 medienos,
pageidauta pirkti 2487,4 tūkst. m3 medienos, sudaryta sutarčių 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 įsiskolinimus, jis apgailestavo, kad 2009 m. rugsėjį skolos miškų
urėdijoms pasiekė apie 7,5 mln. Lt.
Kaip sakė G. Visalga, šiais metais padaryti kai kurie pakeitimai 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 dalyvaujant biudžetinių įstaigų ar valstybės ir savivaldybių įsteigtų
viešųjų įstaigų medienos pirkimo konkursuose, 39 punkte papildomai nurodoma, jog pranešimai apie pardavimus šalių susitarimu 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 mediena matuojama nepriklausomų matuotojų.
Ateinančių metų pardavimams numatyta pateikti 3347,8
tūkst. m3 medienos, tame skaičiuje 1752,2 tūkst. m3 pjautinųjų 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 asociacijos plėtrą papasakojo jos pirmininkas dr. Edmundas Petrauskas, su koncerno „Latvijas Finieris“, UAB „Likmerė“ įkūrimo
istorija, šių įmonių veikla, problemomis bei perspektyvomis
supažindino „Likmerės“ generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis.
■■■
Po pagrindinių pranešėjų kalbėjo asociacijos „Litbioma“ prezidentas 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 žymiai mažiau, sumažėjo iš šio sektoriaus tiekiamas medienos
kiekis. Todėl šildymo sezonui įsibėgėjus dėl privačių miškininkų neaktyvumo gali pritrūkti šios rūšies kuro. Pajudėjo iš sąstingio biokurą naudojančių katilinių plėtimo klausimas. Įsisavinant struktūrinių fondų lėšas, pradėtos statyti kogeneracinės

Jūratės Rečiūnienės nuotrauka

Mažeikių miškų urėdijoje

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 kelerius metus atskyrus privačių miškų tarnybas nuo miškų urėdijų buvo padaryta nemaža žala santykiams tarp valstybinio
ir privataus sektoriaus. Tokį sprendimą lėmė tuometinio miško 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 kasmet 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, taikyti kitas lengvatas, bet tai laukiamo rezultato nedavė. Savininkai 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 skatinimo 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 suinteresuotumas. Galimas būdas – miško žemės mokesčio įvedimas, kuris priverstų konsoliduoti valdas. Tačiau tai politiškai
nepopuliarus žingsnis.
UAB „Liforė“ direktorius Gintautas Kovalčikas sakė, kad
privačiame sektoriuje šioks toks sujudimas jaučiamas, bet laukiamo prekybos pagyvėjimo nėra. Jo manymu, galiojančias Prekybos apvaliąją mediena taisykles sunku pritaikyti prie dabartinės 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 apgailestavo, kad mažai nuveikta tobulinant Prekybos mediena
taisykles. Kalbėdamas apie vis dar sklandančią idėją privatizuoti 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 Zinkevičius 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 sustabdo 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 savininkai 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 Benjaminas Sakalauskas priminė, kad valstybiniai miškininkai neretai
kaltinami dėl per didelio medienos eksporto. Deja, statistinėse
ataskaitose dažniausiai pateikiami susumuoti (bendri iš valstybinių ir privačių miškų) eksportuojamos medienos kiekiai.
Iš tikrųjų miškų savininkai vietos rinkai pateikia nedaug medienos 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 pusmetinis 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 ilgalaikes sutartis pasiūlyta parduoti 1350,4 tūkst. m3 medienos.
Miškų urėdijoms nurodyta griežčiau pasvarstyti dėl pasiūlymų atmetimo, jei bus siūlomos per mažos kainos, atkreipti
dėmesį į bankrutuojančius nemokius pirkėjus.
MG inf.

Miškų urėdijų parduotos
apvaliosios medienos kainos 2009 m. spalį
Sortimentas
Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvaliosios medienos
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2009 m. spalio
mėn. vidutinė
kaina, Lt/m³
130
139
315
122
90
132
113
98
77
60
61
72
55
87
45
41
58
86

Indeksas
2009 m.
sausis=100
88.4
100.7
79.1
87.1
90.9
82
91.1
96.1
90.6
92.3
89.7
93.5
87.3
100
83.3
78.8
86.6
95.6

Iš viso 2009 m.
vidutinė kaina,
Lt/m³
125
125
328
126
87
139
114
91
75
59
60
68
57
86
48
46
63
86
GMU inf.
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Ieškoma alternatyvių kompensacijų

už negrąžintą miestų žemę

aktualijos

Bendras posėdis Zarasų miškų urėdijoje
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Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, iki pastarojo meto įgyvendinant
restitucijos ir žemės reformos įstatymus, 1300 kaimiškų kadastrinių vietovių buvusiems žemės savininkams jau
sugrąžinta apie 98 proc. turėtos žemės.
Bet iki šiol tik 66 proc. atkurta nuosavybė ar kompensuota už turėtas valdas
miestų žemėje (miestų teritorijose dar
neatlyginta už 12 000 ha miestų plėtrai
ir kitiems visuomenės poreikiams paimtą buvusių savininkų žemę).
Leidinyje ,,Lietuvos miškų statistika
2008 m.“ teigiama, kad beveik 15 proc.
šalies miškų dar rezervuota nuosavybės
teisėms atkurti. Daugiausiai tokių ,,bešeimininkių“ miškų likę Rytų Lietuvoje: 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 reformos problema ir galimi jos sprendimo
būdai LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto iniciatyva aptarti Zarasų miškų
urėdijoje spalio 23 d. surengtame išvažiuojamame posėdyje, dalyvaujant LR
Seimo Kaimo reikalų komiteto, Žemės
ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos
Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Utenos apskrities administracijos,
Utenos bei Zarasų miškų urėdijų atstovams.
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Nuomonės
Ekonominiu sunkmečiu valstybės biudžete nesant lėšų, už užimtą miestų žemę
išmokėti pinigines kompensacijas, o pretendentams nenorint imti obligacijų lakštų, ieškoma alternatyvių kompensacijos
formų. Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento direktorius
Silvestras Staliūnas pastebėjo, kad už negrąžinamą miesto žemę iki 2001 m. pretendentams buvo suteikta galimybė gauti
kitoje vietoje žemės sklypą individualios
sodybos statybai ar pasirinkti pinigines
kompensacijas. Konstitucinis teismas
2001 m. pakeitė šią kompensavimo tvarką 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 formos už miestų žemę? Utenos apskrities
viršininko Egidijaus Puodžiuko pastebėjimu, likusi laisva, dažniausiai apleista
valstybinio fondo žemė nėra patraukli
kompensacijų pretendentams. LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys
Stanislovas Giedraitis sakė nieko blogo
nematąs, jei valstybė žmonėms atlygintų
už prarastą mieste žemę likusiais nuosavybės atkūrimui rezervuotais miškais, išsaugant 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 besiribojančius rezervuotus nuosavybės atkūrimui
miškus, o kiti galėtų būti privatizuojami.
Tokių miškų būtų apie 133 tūkst. ha.
Kalbėję Aplinkos ministerijos Miškų
departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, kiti miškininkai su tokiu siūlymu sutiko. Bet jie išsakė ir būgštavimą, kad priimant politinį sprendimą
šiai problemai išspęsti ir jai įgyvendinti
keičiant teisės aktus, nebūtų sudarytos
prielaidos kilti įvairioms interpretacijoms, kaip paimti kompensacijoms ar
kitoms reikmėms ir dalį vertingų valstybinės reikšmės miškų. O tokių grėsmių
valstybiniams miškams būta ne kartą.
Pavyzdžiui, 1994-1997 m. už valstybės
išperkamą žemę leista nustatyta ekvivalentine verte kompensuoti valstybiniu
mišku, atsikelti žemės ar miško valdas
į patrauklesnes vietas. Žemės reformos
baigties paspartinimui buvusi žemės
ūkio ministrė prieš kelerius metus siūlė kompensacijai už miestų žemę leisti
privatizuoti ekvivalentine verte per 50
tūkst. ha patrauklių valstybinių miškų.
Kas gali paneigti, kad ši kai kam patraukli idėja vėl neatgims?.. Juolab, kad
ir dabar girdisi nuomonių, jog valstybinių miškų plotus galima papildyti naujai įveistais miškais ne miško žemėse,
perimtais po žemės reformos likusiais
privatizavimui rezervuotais miškais, –
50 proc. šalies miškų bus valstybiniai.
Laisvosios rinkos instituto ekspertė neseniai siūlė sunkmečiu privatizuoti net
visus valstybinius miškus, kad už juos
gautomis lėšomis būtų papildytas šalies
deficitinis biudžetas.
Zarasų miškų urėdas Rimantas Jurevičius informavo posėdžio dalyvius apie
Zarasų rajone esančių miškų išteklius
(turima apie 50 tūkst. ha), jų pasiskirstymą pagal nuosavybės formas (22,6
tūkst. ha jau privatizuoti), miškiningumo didinimo galimybes ir neišspręstą
per 10,75 tūkst. ha rezervuotų nuosavybės atkūrimui miškų problemą. Posėdžio
dalyviams buvo pateikta Valstybinės
miškotvarkos tarnybos parengta Zarasų
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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

Siūlymas – kompensuoti
ekvivalentine mišrių
naudmenų valda
Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, vien Zarasų rajono 23 kadastrinėse vietovėse 2009 m. pavasarį buvo
25 491,9 ha laisvos valstybinės žemės,
iš jos – 10 469 ha žemės ūkio naudmenų, 8954,6 ha miškų, 1114,7 ha vandens
telkinių. Visose kadastrinėse vietovėse,
išskyrus Vasaknų, yra laisvų vandens telkinių. O šalies mastu tokių vandens telkinių būtų apie 2000 ha.
Posėdyje prieita prie bendros nuomonės, kad už negrąžinamą miestų žemę
buvusiems savininkams būtų galima
kompensuoti iš likusios laisvos žemės ir
rezervuotų privatizacijai miškų suformuota valda. Jos vertei ir patrauklumui
padidinti, kur tai galima, reikėtų priskirti ir dalį ežerų ar kitų vandens telkinių.

Šiam siūlymui praktiškai įgyvendinti
apskrityse reikėtų nedelsiant atlikti laisvos valstybinės žemės ir rezervuotų privatizacijai miškų, vandens telkinių būklės
analizę, iš šių naudmenų suprojektuoti
kompensavimui skirtų valdų blokus, juos
įvertinti pinigine išraiška ir pateikti pretendentams rinktis.
Seimo nario S. Giedraičio nuomone,
tokių valdų suprojektavimas ir grąžinimas už prarastą miesto žemę galbūt paskatintų paveldėtojus kurtis naujose valdose, 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 ūkinė veikla ir statybos.

Šis siūlymas restitucijos ir žemės reformos baigčiai paspartinti gali sukelti
gamtosauginių organizacijų ir visuomenės neigiamą reakciją. Todėl būtinas Seime visiems priimtinas politinis sutarimas
ir sprendimas.
Išvykos metu atkreiptas dėmesys ir
į vietinės energetikos plėtrą, plačiau panaudojant menkavertės medienos resursus, statant prie upių mažas hidroelektrines. Apsilankyta nuo 1959 m. veikiančioje Antalieptės marių hidroelektrinėje,
pabuvota Dusetose, susipažinta su galimybe paežerėse įrengti kaimo turizmo
sodybas.
Vaclovas Trepėnaitis

Patrauklios miško valdos prie vandens telkinių
Autoriaus ir Dainiaus Barono nuotraukos

miškų urėdijoje rezervuotų nuosavybės
atkūrimui miškų išsami taksacinė charakteristika. Keli rodikliai: 7606 ha – IV
grupės miškų; 2480 ha – brandžių medynų; 2029 ha – pušynų, 3957 ha – beržynų, 725,8 ha – eglynų, 1760 ha – juodalksnynų, 1707,6 ha – baltalksnynų,
348 ha – drebulynų; 93 ha – ąžuolynų,
uosynų (86,5 ha), 17 ha – klevynų,
11,4 ha – liepynų. Ne paslaptis, dauguma 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 mažiau vertingi ūkiniu požiūriu, bet daugelis jų šliejasi prie ežerų, patrauklūs rekreacine verte, biologine įvairove.

Apžiūrimi privatizavimui rezervuoti miškai

miškininkystė

Potencialūs energetinės medienos ištekliai Lietuvoje
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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 pagaminamos 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 natūralių ir plantacinių miškų.
Medienos panaudojimas energijos
gamyboje, oficialių informacijos šaltinių
duomenimis, Lietuvoje nuolatos didėja. 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. Statistikos departamento duomenimis, gyventojų kurui sunaudojamas medienos
kiekis per pastaruosius metus iš lėto mažėja. 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 naudojančių krosnių ir pereina prie dujų,
elektros ar geoterminio šildymo.
Medienos panaudojimas šilumos tiekimo įmonėse per pastaruosius metus
nuolat didėjo. Katilinės yra antras pagal
svarbą medienos, skirtos kurui, naudotojas. 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 energijos gamybai. Šis medienos sunaudojimo
augimas lengvai paaiškinamas. Atskirų
kuro rūšių kaina pastaraisiais metais didėjo nevienodai, bet Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos duomenimis, biokuras
nuo 2001 m. išliko pačiu pigiausiu energijos šaltiniu. Gamtines dujas ir biokurą
vartojančiose įmonėse šilumos kainos
gerokai skyrėsi. Šilumos gamybai gamtines dujas deginančiose įmonėse 2009 m.
kovą vidutinė šilumos kaina buvo 29,81
ct/kWh, o biokurą deginančiose – 19,96
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 11

ct/kWh, t.y. beveik 10 ct/kWh, arba trečdaliu 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 tiekimo bendrovių investicinius projektus,
kuriuos įgyvendinus per porą metų šalyje
atsirastų dar kelios modernios ir galingos
biokatilinės. Perėjimą prie biokuro panaudojimo energijos gamybai palengvina ir ES parama. Iš ES struktūrinių fondų
iš viso bus paremta 17 tokių projektų. Atsinaujinančius išteklius energijai gaminti
numatančios naudoti įmonės turėtų gauti 152,54 mln. Lt paramos.
Planuojant naujų biokatilinių plėtrą,
svarbu patikimai įvertinti potencialius
biokuro išteklius, juos lemiančius veiksnius. Šiandien įvairiuose šaltiniuose pateikiama informacija tiek apie panaudojamus energijai gauti, tiek ir apie potencialius medienos išteklius labai įvairuoja.
Problema ta, jog iš miško paimamos
medienos kiekiai šiandien yra pakankamai patikimai nustatomi, o sunaudojamos pramonėje, energetikoje ar namų
ūkiuose medienos kiekiai, gaunami perdirbimo 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 nacionalinės miškų inventorizacijos metu.
Pastaraisiais metais medienos panaudojimas augo ne tik energetikos sektoriuje. Plečiantis medienos plokščių gamybai
pirmiausia atsiranda prieštaravimai tarp
šių dviejų sektorių. 2007 m. Kazlų Rūdoje išplėtus drožlių plokščių gamybos pajėgumus pradėta kalbėti apie medienos
išteklių trūkumą. Sparčiai augant medienos kainoms nemaži medienos pramonės atliekų kiekiai pradėti importuoti iš
kaimyninių valstybių. Augant medienos

poreikiams tiek energetikams, tiek pramoninkams 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 medienos pramonės atliekų. Tikslinga atskirai išskirti plantaciniuose miškuose, skirtuose biomasei auginti, gautą biomasę,
taip pat įvairių jau atitarnavusių medienos gaminių medieną.
Pagal nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis bei patikslintą prekinės
medienos iš stiebų išeigą (E. Petrauskas,
2007) malkinė mediena visų rūšių kirtimuose sudaro 11 proc. nuo viso stiebų
tūrio (1 lent.).
Be malkinės iš stiebų gaunamos medienos kurui gali būti panaudota padarinės medienos žievė (8 proc.), antžeminė
kelmų dalis (2 proc.), viršūnės (1 proc.)
padarinių sortimentų ilgio užlaidos (2
proc.) po jų perdirbimo medienos pramonėje.
Nemažą kiekį nuo bendro žalių medžių stiebų tūrio tarpiniuose (12 proc.)
ir pagrindiniuose kirtimuose (2 proc.)
sudaro sausuolių medžių stiebų mediena, 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 medienos stiebų tūrio. Taigi šakų, viršūnių,
kelmų, šaknų, taip pat sausuolių mediena sudaro 46 proc., o kartu su medienos
perdirbimo atliekomis – net 75 proc.
bendro stiebų tūrio. Ši mediena gali būti
panaudota ne tik kurui. Didžiausi energetiniai medienos konkurentai yra medienos plokščių, celiuliozės pramonė,
medienos eksportas. Eksportuojama tik
mediena, bet ir žievė. Be to, jos panaudojimas yra ribojamas dėl aplinkosaugi-

1 lentelė. Medžių tūrio pasiskirstymas į pagrindines dalis
Medienos
šaltinis

Padariniai
sortimentai
Mediena

Žievė

Stiebai
73
8
Šakos
Kelmai ir šaknys
Sausuoliai medžiai
Medienos pramonės atliekos

Mediena
su žieve,
tinkama kurui
11
15
21
7
29

Antžeminė
kelmo dalis

Viršūnės,
kitos stiebo
nuopjovos

Procentai nuo stiebų tūrio
2
1

Užlaidos
sortimentų
ilgiui

Kirtimo
nuostoliai

2

3

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
Procentas nuo stiebų tūrio

Procentas nuo stiebų tūrio
Medienos
charakteristika

Iš
viso

Konkurentai,
apribojimai

Smulki padarinė
D≤ 13.5 cm

14

Malkos

Labiausiai tikėtinas
panaudojimas energijai gaminti

Labiausiai tikėtinas
panaudojimas
energijai gaminti

Iš
viso

Konkurentai, apribojimai

Intervalas

Vidurkis

Šakos

15

Gamtosauginiai, augavietės
ir dirvožemio išsaugojimo
reikalavimai, koncentracija

3-8

6

Intervalas

Vidurkis

Celiuliozės ir
plokščių pramonė

0-7

3

11

Plokščių pramonė

6-11

8

Sausuoliai

7

Plokščių pramonė,
koncentracija

3-7

5

Viršūnės,
kirtimo atliekos

3

Koncentracija

0-3

1

Baltalksnynai

7

Plokščių pramonė,
lentpjūvystė

0-7

4

Kelmai ir šaknys

21

Gamtosauginiai, augavietės
ir dirvožemio išsaugojimo
reikalavimai, koncentracija

2-5

3

Iš viso:

39

9÷32

16÷20

Iš viso:

39

5-16

10

nių bei ekonominių sąlygų. Energetinės
medienos – šakų, kelmų, šaknų, sausuolių – panaudojimas yra ribojamas, siekiant palaikyti biologinę įvairovę, dirvos
derlingumą, apsaugoti dirvožemį nuo
pažeidimų. Dalį medienos netikslinga
naudoti ekonominiu požiūriu dėl mažos
jos koncentracijos ploto vienete.
Pagal nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis, iš stiebų visais
kirtimais gali būti pagaminta 14 proc.
smulkios medienos. Dažniausiai ji sunaudojama plokščių gamyboje, lentpjūvystėje, celiuliozės pramonėje, eksportuojant 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 daugiausia (5 proc. nuo bendro žalių medžių
stiebų tūrio) patenka į malkas. Lietuvoje daug, bet iki šiol menkai panaudojami
baltalksnio medienos ištekliai. Kasmet gali
būti kertama apie 4000 ha brandžių ir perbrendusių baltalksnynų, ženkliai padidinant 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. Saladis ir kt., 2008), nustatyta, jog priklausomai nuo augaviečių derlingumo ir
Surinktos kirtimo atliekos biokurui
Trakų miškų urėdijoje

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Medienos
charakteristika

drėgnumo gali būti sunaudota iki 75 proc.
šakų. Labai neturtingose arba drėgmės
perteklingose, užpelkėjusiose augavietėse šakų panaudojimas kurui minimalus
– iki 25 proc. Neturtingose ir turtingose
normaliai drėkinamose augavietėse tikslinga 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 plyno kirtimo biržėse rovimą bei panaudojimą. 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, daugiausia šakų (3 lent.).
Patrauklios energetikai medienos perdirbimo įmonių atliekos ir koncentruotumu, ir energetine verte bei surinkimo
patogumu (4 lent.). Mažėjant apvaliosios
medienos eksportui, turėtų didėti panaudojamos kurui žievės ištekliai ir atvirkščiai – 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 medžių 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 energetinės 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, suteikiančių 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 perdirbimo sistemos. Tas pat pasakytina ir
apie medienos gaminių, kurių naudojimas
pasibaigęs, panaudojimą energijos gamybai. Būtinas nemažas organizacinis darbas
šia kryptimi.
Energetinės medienos ištekliai priklausys ne tik nuo Lietuvos miškų našumo, medienos pramonės konkurencingumo, eksporto lygio, bet ir nuo valstybės
energetikos politikos, prioritetų nustatymo vienai ar kitai ūkio šakai, energetikai.
Racionaliai panaudojant šalies miškų
išteklius, Lietuva galėtų apsirūpinti pigesniais vietiniais energijos šaltiniais, padidindama iš miškų gaunamą biomasę bent
visu trečdaliu, lyginant su dabartiniu. Kartu būtų iš dalies sprendžiama ir gyventojų
užimtumo kaimo vietovėse problema.
Prof. Andrius Kuliešis
Darius Vižlenskas

4 lentelė. Potencialūs kirtimo atliekų, naudotinų energijai gaminti, ištekliai
Procentas nuo stiebų tūrio
Atliekų Charakteristika

Labiausiai tikėtinas panaudojimas
energijai gaminti

Iš viso

Konkurentai, apribojimai

Intervalas

Vidurkis

Žievė

8

Sortimentų su žieve eksportas

4-8

6

Drožlės, pjuvenos, nuopjovos

21

Celiuliozės ir plokščių pramonė

0-12

9

Iš viso:

29

4-20

15

11
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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 5-eriems – 6-eriems 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, 2007-2008 m. lankėmės visose miškų urėdijose ir vadovaudamiesi
atsitiktinės atrankos principu įvertinome po 12-15 per paskutinius 5-erius 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 2005-2007 m.

Neplynų pagrindinių miško
kirtimų apimtys miškų urėdijose
Šalies valstybiniuose miškuose neplynais
pagrindiniais miško kirtimais 2005 m.
vidutiniškai kirsta 21,8 proc. visų pagrindinių 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 iškertamo tūrio, nes per gana neilgą laiką
daugelyje medynų atlikti tik pirmieji neplynų pagrindinių miško kirtimų atvejai.
Šių kirtimų mastas miškų urėdijose
yra skirtingas ir tiriamuoju laikotarpiu
svyravo nuo 35-39 proc. Zarasų, Švenčionėlių, Druskininkų, Prienų, Jonavos
miškų urėdijose iki 11-15 proc. Ukmergės, Joniškio, Kėdainių, Biržų, Šiaulių.
Daugiausiai neplynai kertama tose miškų
urėdijose, kur vyrauja pušynai. Čia nesunku surasti medynų, kur būtų galima
taikyti supaprastintus 2-jų atvejų kirtimus
pušynų atkūrimui. Mažiausios neplynų
kirtimų apimtys yra tose miškų urėdijose,

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. Tačiau mišriuose medynuose, kuriuose vyrauja lapuočiai, tik uosis pasižymi pakankamu ūksmingumu, o pastarajam iš esmės
žuvus, neplynų kirtimų reikšmė medynų
savaiminiam atsikūrimui lieka labai nedidelė. Kita vertus, ir tokiuose miškuose
reikėtų daugiau išnaudoti medynų įvairiaamžiškumą, 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 neplynus miško kirtimus, buvusius iškirstų
medynų taksacinius rodiklius, pabandėme
įvertinti, kurie iš Lietuvoje taikomų neplynų kirtimų būdų ir metodų yra dažniausiai
gamyboje naudojami. Analizės rezultatai
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Aptariamos neplynų kirtimų parinkimo galimybės, atkuriant spygliuočių medynus
(iš pasitarimo Dubravos EMM urėdijoje)
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parodė, kad miškų urėdijose dažniausiai
vyrauja trys atvejinių kirtimų metodai.
Dažniausi supaprastinti atvejiniai kirtimai 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 lapuočių 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 gerokai 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. Labanausko kirtimai) plačiai taikomi miškų
urėdijose, kurių miškuose vyrauja pušynai. 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 vykdomi beveik vien tik tokiuose medynuose), 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 antruoju eglės ardu
vadinti supaprastintais atvejiniais kirtimais. 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.

Neplynų pagrindinių miško
kirtimų kokybė ir ją lemiantys
veiksniai
Šių kirtimų kokybė buvo vertinama pagal miškininkystės reikalavimus 3 balų
sistema: teigiamai, sąlyginai teigiamai
ir neigiamai. Teigiamai vertinti tie kirtimai, 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 teigiamai 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 teigiamai, 32 proc. – sąlyginai teigiamai, 14
proc. – neigiamai.
Neplynų kirtimų kokybę lemia daug
priežasčių. Prie bendrų galima priskirti
miškotvarkos darbų kokybę, miškų urėdijų darbuotojų kvalifikaciją, neplynų
pagrindinių kirtimų apimčių nustatymo
pagrįstumą.
Pastaruoju metu pagrindinių miško
kirtimų būdų ir variantų projektavimas
miškotvarkos darbų metu atliekamas
vadovaujantis medyno taksaciniais rodikliais (neretai tai daro kompiuterinės
programos). Todėl tik naudojant tikslius
medyno rodiklius bus racionaliai parinktas kirtimo būdas (plynas, atvejinis, atrankinis) ir neplynų kirtimų variantas. Manytume, kad nemažos medynų dalies taksaciniai rodikliai nustatomi ne ypač tiksliai.
Nereti atvejai, kai neteisingai nustatomas
pomiškio skaičius ar antrojo ardo skalsumas (tai labai svarbu parenkant sklypus
supaprastintiems atvejiniams kirtimams),
medynų rūšinė sudėtis (svarbu parenkant
sklypus ilgalaikiams atvejiniams kirtimams). Be to, projektuojant miško kirtimus neatsižvelgiama ir į anksčiau atliktas
ūkines priemones. Todėl medynų rodiklių
nustatymo tikslumo didinimas miškotvarkos 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 problemas.
Net ir tiksliai nustatyti medyno rodikliai
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Atvejinis kirtimas Panevėžio miškų urėdijoje

dar neatspindi visų jo ypatybių. Pavyzdžiui, 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 pakinta – žūna ar pažeidžiama dalis medžių,
sunyksta arba atsiranda pomiškis. Miškotvarkos darbų metu visiškai neįmanoma
atsižvelgti į kai kuriuos veiksnius, svarbius
pagrindinių miško kirtimų būdų ir variantų parinkimui (pavyzdžiui, įvertinti būsimą medžių derėjimą). Todėl vadovautis
vien miškotvarkos projektu negalima, nes
tikslaus pagrindinių miško kirtimų būdų
projektavimo galimybės miškotvarkos darbų metu yra ribotos. Svarstytina, ar iš viso
tikslinga miškotvarkos darbų metu nustatyti pagrindinių kirtimų būdus ir metodus
kiekvienam kirstinam medynui. Galbūt
miškotvarkos darbų metu būtų galima išskirti tris sąlygines medynų grupes:
1. Medynai, kuriuose tikrai taikytini ir projektuotini neplyni pagrindinai
miško kirtimai (medynai su pakankamu
tolygiai išsidėsčiusiu, gyvybingu tikslinių
medžių rūšių pomiškio ar želdinių kiekiu; perspektyviu tikslinių medžių rūšių
antruoju ardu; su pakankamu nebrandžių medžių rūšių kiekiu; galbūt dar ir
įvairiaamžiai medynai).
2. Medynai, kuriuose tikrai taikytini
ir projektuotini tik plyni kirtimai (dauguma 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 kirtimai (kirtimų būdas miškotvarkos projekte gali būti iš viso nenurodomas arba
nurodomas tik kaip rekomenduojamas).
Absoliučiai tiksliai vadovautis miškotvarkos projektu pirmos ar antros sąlyginių grupių medynuose dėl aukščiau nurodytų ar kitų priežasčių irgi nepavyks,
tačiau čia nukrypimai nebus dideli. O
visuose sąlyginės trečiosios grupės medynuose (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 projektavimui vidutiniškai skiriama tik keliolika minučių, todėl įvertinti visas medyno
ypatybes, svarbias pagrindinių miško
kirtimų projektavimui, tikrai sudėtinga.
Miškų urėdijų specialistai tam gali ir privalo skirti žymiai daugiau laiko, jie turi
galimybes įvertinti visas medyno ypatybes prieš pat jo kirtimą, gali atsižvelgti
ir į kitus veiksnius (ekonomines sąlygas,
gamtines ar kitas). Priėmus tokius siūlymus, turėtų sumažėti nereikalingų ginčų dėl miškotvarkos projektų tikslumo.
Be to, miškotvarkos lauko darbų metu
būtų galima daugiau laiko skirti medyno
rodikliams 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 miško kirtimų projektavimo kokybę ir miškotvarkos darbų metu, skiriant žymiai daugiau laiko ir darbo sąnaudų visų brandžių

Vaclovo Trepėnaičio nuotraukos

Atsikuria neplynais kirtimais išretintas pušynas Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio girininkijoje

medynų rodikliams ir ypatybėms, svarbiems pagrindinių miško kirtimų būdų ir
metodų parinkimui, nustatyti. Tokiu atveju miškotvarkos projektas būtų tikslesnis.
Todėl straipsnio autoriai siūlo miškotvarkos, miškų urėdijų specialistams išsakyti
savo nuomonę dėl pagrindinių miško kirtimų projektavimo problemų.
Su neplynų miško kirtimų kokybės
problemomis siejasi ir miškų urėdijų
specialistų (pirmiausia girininkų) kvalifikacijos bei atsakomybės problema.
Manytume, kad nėra gerai, kai miškų
urėdijų specialistai, parinkdami pagrindinių miško kirtimų būdus, beveik aklai
vadovaujasi miškotvarkos projektu, net ir
matydami medynų taksacinių duomenų
netikslumus bei nelogiškai parinktą ūkinę priemonę, vykdo tik tokius kirtimus,
kurie įrašyti miškotvarkos projekte. Ar
tai nelemia nenoras ką nors keisti ir kartu prisiimti atsakomybę už ūkinės priemonės 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 projektuose 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 pagrindinių 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 praėjusiais 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 grupės medynų dalis.
Gana ydinga antroji nuostata – konkrečiais metais kertami gerokai skirtingi
medynai, skiriasi medžių derėjimo intensyvumas. 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 nebegalima, nors sąlygos jų vykdymui ir mažiau palankios. Siekiant dėl aplinkosauginės politikos išlaikyti reikalaujamą neplynų pagrindinių miško kirtimų dalį, kartais
neplyni kirtimai vykdomi ,,dėl procentų“
– iš esmės beveik bet kur, neatsižvelgiant
į medynų ypatybes, medžių derėjimo intensyvumą, dažnai net iš viso nesitikint
teigiamų rezultatų. Dauguma tokių neplynų kirtimų beveik neabejotinai virs
„dviejų – trijų atvejų plynais kirtimais“.
Po jų, praradus nemažai laiko, pablogėjus medienos kokybei, teks medyną baigti
kirsti plynai ir atkurti dirbtinai. Žinoma,
siekiant neplynų pagrindinių miško kirtimų plėtros, į jau pasiektas jų apimtis atsižvelgti tikslinga, tačiau vertinimo objektu
tikrai neturėtų būti atskirų metų neplynų
pagrindinių miško kirtimų dalis. Žymiai
racionaliau vertinti penkmečio ar jam artimo laikotarpio neplynų kirtimų apimtis.

(Tęsinys – kitame numeryje)
Prof. Antanas Juodvalkis
Prof. Stasys Karazija
Dr. Virgilijus Mikšys
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Šiemet 81-uosius gyvavimo metus pradedantis miškininkystės žurnalas ,,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 pratęsite prenumeratą 2010 metams.

Tai padar yti galite visuose ,,Liet uvos pašto“ skyr iuos e ir paskambinę į red akc iją.
Žurnalo indeksas – 5057, su nuolaida – 5058. Prenumeratos kaina mėnesiui (su pristatymu ir PVM):
dirbantiems – 11,00 Lt (metams – 132 Lt), studentams, pensininkams, neįgaliesiems – 7,50 Lt (metams – 90 Lt).
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Miško medžių genetinės įvairovės svarba

keičiantis klimatui

Lietuvos miškų institute rugsėjo 16-19 d. vyko Lietuvos
mokslo akademijos remiama tarptautinė mokslinė konferencija „Miško medžių genetinės įvairovės svarba keičiantis
klimatui“. Sparčiai keičiantis klimatui miško medžiai gali
nespėti prisitaikyti prie didžia dalimi žmogaus sukeltų spartaus klimato sąlygų pokyčių. Iškyla genofondo degradacijos
pavojus (pvz., uosynų nykimas). Aukšta rūšies genetinė įvairovė yra vienas iš pagrindinių rūšies išlikimo garantų pastoviai kintančiose aplinkos sąlygose. Tam, kad išsaugotume ir
efektyviai panaudotume genetinius išteklius, yra vykdomos
genetinių išteklių išsaugojimo ir ilgalaikės selekcijos programos, atliekami genofondo genetinės sudėties ir evoliucionavimo mokslinai tyrimai. Būtent selekcija ir genetinių išteklių
išsaugojimas gali ženkliai padidinti populiacijų adaptyvumą
ir taip prisidėti prie neigiamų klimato kaitos padarinių poveikio sumažinimo. Konferencijoje dalyvavę mokslininkai iš
Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos pristatė ir aptarė 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 besikeičiančioje aplinkoje bei lapuočių medžių rūšių genetinių
tyrimų rezultatus Lietuvoje. Pranešėjas konstatavo, kad dėl
klimato kaitos dabartinės klimatinių zonų ribos keisis ir neapibrėžtoje ateityje tinkamiausia yra daugiapopuliacinė ilgalaikės selekcijos sistema, kurios esmė yra kiekvienam adaptaciniam ir ūkiniam tikslui išskirti po vieną atskirą selekcinę
populiaciją. Tinkamai paruošta selekcinė programa ilgalaikėje perspektyvoje funkcionuoja išlaikydama pakankamą
genetinę įvairovę rūšies evoliucijai bei adaptaciniam potencialui 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 kompiuterinę 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 pateiktas 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

Lietuvos miškų instituto direktorius R. Ozolinčius ir Baltarusijos miškų
instituto direktorius V. Kovalevič (dešinėje) pasirašo susitarimą

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 geriausią 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 individai 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 individų iš šalies bei beveik 20-čia metų trumpesnis selekcinis cik
las, lyginant su įprastiniu palikuonių išbandymu ir motinmedžių atranka atgal. Šia metodika susidomėjo ir Baltarusijos selekcininkai. O unifikuotos kaimyninėse adaptacinėse
aplinkose taikomos programos ženkliai prisidėtų prie efektyvių, 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 išskirti p. ąžuolo haplotipai (pagal DNR nustatytos panašios
grupės) gana gerai sutiko su p. ąžuolo kilmių rajonavimu, tačiau DNR polimorfizmo sąsajos su adaptaciniais požymiais
buvo silpnos.
Baltarusijos nacionalinės mokslo akademijos miškų
instituto direktorius dr. V. Kovalevič pristatė jo vadovaujamą institutą. Pagrindinės tyrimų kryptys: efektyvios
miško tvarkymo ir naudojimo technologijos; bioįvairovės
išsaugojimas ir miškų atkūrimas genetiniu – selekciniu pa-
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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 genetiniai, biocheminiai mechanizmai; miško biologinių resursų
išsaugojimas ir racionalus naudojimas; biotechnologijos
miškų ūkiui ir medicinai. Institutas vykdo genetinių išteklių ir selekcijos programas (sukurti genetiniai draustiniai,
klonų archyvai, sėklinės plantacijos). Direktorius pabrėžė
ženklias valstybės investicijas į genetinių išteklių mokslinius 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 inventorizacijoje 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 molekulinės fitopatologijos tyrimai. Įdomi ir komercinė veikla:
gydomųjų savybių turinčių grybų ir uogų auginimas.
Baltarusis MA miškų instituto Genetikos ir biotechnologijos 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 anomalijos (pvz., raganų šluotos), vertingų formų genotipavimas,
karelinio beržo chimerizavimas ir somakloninis kintamumas, ploidiškumo lygmuo, su ūkio požiūriu vertingais požymiais susijusių genų polimorfizmo tyrimai, fitokenkėjų
molekulinė identifikacija, grybų štamų molekuliniai pasai.
Lenkijos miškų instituto mokslininkai pristatė naują genetinių išteklių ir selekcijos programą (dr. J. Matras). Lenkijoje selekcinė programa taip pat tarnauja genetinių išteklių
išsaugojimui. Institutas pats vykdo genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos programas ir, be įprastinių genetinių
išteklių išsaugojimo priemonių, kuriami klonų DNR pasai,
kaupiamos genų banko kolekcijos. Selekcija vykdoma ir populiacijos lygmenyje: atrenkami ir testuojami pagal palikuonis sėkliniai medynai, kur pagal palikuonių augimą šie sėkliniai medynai skiriami į šalies reikšmės (t.y. jų palikuonys yra
pranašūs ir jų sėklos gali būti naudojamos visoje šalyje), regiono 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, naudojamus atrenkant tolesnių selekcinių ciklų individus, kurie
turi didesnį genetinės įvairovės laipsnį, o pagrindinių medžių 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 žiedadulkes kryptys. DNR žymenys naudojami nustatant nelegaliai iškirstos medienos kilmę, maumedžio ir drebulės rūšių
hibridų nustatymui ir patogenams atsparių genotipų identifikacijai bei kiekybinių požymių lokusų tyrimui.
Vykdomos p. pušies, p. eglės, maumedžio, paprastojo kėnio, 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 palikuonių, 380 – pliusinių medžių sėklinių palikuonių, 110 – sėklinių 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
Paprastoji pušis

5/1541

Paprastoji eglė

2/551

miškininkystė

Paprastasis ąžuolas
Paprastasis uosis
Karelinis beržas
Dygioji eglė
Sibirinis kedras
Europinis maumedis
Europinis kėnis
Raudonasis ąžuolas
Lazdynas
Iš viso
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Genetiniai draustiniai
(skaičius/plotas, ha)
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9/2622
1/114
17/4828

Sėklinės plantacijos
(skaičius/plotas, ha)
137/862 (1 kartos)
79/349,1 (2 kartos)
63/210 (1 kartos)
23/91 (2 kartos)
70/263,4
6/8,8
3/2,9
2/4,2
2/3,7
1/1,1
5/5,6
1/1,0
395/1804,5
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miškininkystė
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Latvijos selekcininkai kitą selekcijos ciklą pradeda kontroliniais
kryžminimas, sukryžmindami tik geriausius tėvus

Konferencijos dalyviai Prienų miškų urėdijoje, Degsnės maumedyne

finansuojami urėdijų lėšomis (tai įforminta ministro įsakymu ministerijos direktyvoje). Paskaičiuota, kad vidutinė tokio bandymo 1 ha įveisimo kaina – 15000 zlotų.
Dr. J. Kowalczyk pristatė tyrimus, kuriuose bandoma
IUFRO p. pušies kilmių perkėlimo lauko bandymus panaudoti naujai prognozuojant galimus klimato pokyčių padarinius pušies augimui. Idėja ta, kad ne šiltesnis klimatas pasiekė 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 Latvijos eglės selekcinę programą, kuri yra paruošta pagal D. Danusevičiaus (Lietuvos miškų institutas) ir D. Lindgren (Švedijos žemės ūkio universitetas) rekomendacijas: bus išskirtos 2
selekcinės populiacijos po 50 individų kiekvienoje, atliekami
kontroliniai kryžminimai, sėklinių palikuonių klonų bandymai ir atranka kiekvienoje šeimoje po geriausią individą. Pro-

gramą finansuoja valstybinė miško įmonė. Latvijos nacionalinio 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 struktūrą 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 instituto. Nutarta keistis moksline informacija tarp Baltijos šalių
mokslo institucijų, įtraukti Baltarusijos mokslininkus į regioninę veiklą.
Dr. Darius Danusevičius

Lietuvos miškų instituto direktoriaus pavaduotojas
mokslinei informacijai

Seimas tobulins Saugomų teritorijų įstatymą
Lapkričio 17 d. Seimo posėdžiui seimo narė Dalia Kuodytė
pristatė Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIP-934. Jo rengimą, pasak Seimo
narės, paskatino saugomose teritorijose gyvenančių žmonių
nusiskundimai dėl nepagrįsto jų ūkinės veiklos ribojimo, apsunkintų galimybių atlikti nuosavų pastatų remonto ir aplinkos tvarkymo darbus, nekompensuojant dėl to atsirandančių nuostolių. Teikiamomis įstatymo pataisomis siekiama
sumažinti nebūtinus ūkinės veiklos ribojimus, išlaikyti pusiausvyrą tarp aplinkosauginių reikalavimų ir vietos žmonių
realių poreikių. Projekte siūloma nustatyti saugomų vertybių apsaugos principus, tikslinti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentų sąrašą. Taip pat numatoma tikslinti veiklos reglamentavimą draustiniuose, paveldo
objektų teritorijose, valstybiniuose parkuose. Atsižvelgiant
į gyventojų nusiskundimus, siekiama patikslinti ir nuostatas, susijusias su saugomų teritorijų steigimu, likvidavimu,
ribų nustatymu. Už šio įstatymo projekto svarstymą Seimo
posėdyje balsavo 45, susilaikė 11 parlamentarų. Projektui

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 teritorijų įstatymo 5 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą
Nr. XIP-965.
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas pateikė Saugomų teritorijų įstatymo 1, 2, 4, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo
ir papildymo projektą bei Saugomų teritorijų įstatymo papildymo 241 straipsniu ir priedu įstatymo projektą Nr. XIP1333 ES. Šiame Įstatymo projekte numatomi pakeitimai, susiję 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 paskirtas Aplinkos apsaugos, papildomu – Audito komitetas.
Šiuos projektus numatoma svarstyti LR Seimo 2010 m.
pavasario sesijos metu.
MG inf.

Kaip sureguliuoti

Gedimino GražulevičiauS nuotrauka

didžiųjų kormoranų išplitimą?

saugomos teritorijos

Didžiųjų kormoranų kolonija (balšvas plotas) kasmet plečiasi Juodkarantės sengirėje
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Iki praėjusio šimtmečio vidurio didieji
kormoranai Baltijos šalyse buvo reti, o
dabar saugomi pagal ES Paukščių direktyvą. 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 grėsmingai „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 didesnėmis 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 kormoranai turi nedaug – vieną kitą kartais
sumedžioja jūriniai ereliai, nedideles perinčias kolonijas gali užpulti varniniai
paukščiai ir, nuviję kormoranus nuo lizdų, sudoroti jų kiaušinius. Gausai įtakos
turi ir paukščių ligos. Tačiau pastaraisiais
metais šių paukščių sparčiai gausėja visoje Europoje.
Baigiantis rugsėjui, Kuršių nerijos NP
organizuotame Juodkrantėje pasitarime
„Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų
kormoranų perimvietės dabartis ir ateitis“ dar kartą aptarta Kuršių nerijoje ir
visoje Lietuvoje jau masiškai plintančių
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didžiųjų kormoranų daromas poveikis
miškui ir žvejybos laimikiui, šių paukščių gausos mažinimo reikalingumas,
atitinkamos priemonės. Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos, VU Ekologijos instituto, biologinės įvairovės klubo
„Gamtos namai“ atstovai, miškininkai,
žvejai, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos specialistai, kaimyninių saugomų
teritorijų darbuotojai, kiti suinteresuoti
asmenys. Trumpai tariant, miškininkai
ir žvejai, remdamiesi faktais, „atakavo“
bandančiuosius užtarti šiuos paukščius.
Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės
skyriaus vedėjas S. Paltanavičius iškart pasisakė esąs nei vienoje, nei kitoje „pusėje“
ir užtikrino, kad Juodkrantėje kormoranai tikrai nebus šaudomi. Pavyzdžiu jis
pateikė Prancūziją, kur iššaudžius keletą
tūkstančių kormoranų, paukščių netrukus vėl pasipildė iš gretimų kolonijų. Be
to, šaudymas, prancūzų nuomone, – labai brangi gausos reguliavimo priemonė.
O įstatymiškai Lietuvoje taip kolonijose
naikinti gyvūnų neleistina.
Išklausytas „Gamtos namai“ atstovo
S. Rumbučio vaizdinis pranešimas, iliustruojantis pastaraisiais metais vykdytas
kormoranų gausos reguliavimo priemones bei jų efektyvumą. Ši organizacija
prieš keletą metų laimėjo Aplinkos ministerijos skelbtą konkursą dėl šių paukščių
populiacijos reguliavimo įvairiais išbaidymo būdais. Pagal vaizdinę medžiagą,
2007-2009 m. kormoranų gausos mažini-

mas šalyje vykdytas 5 kolonijose (išskyrus
vieną, kurioje perinčių porų gausa neviršijo 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 išgąsdinti paukščiai nuskrisdavo nuo lizdų.
Kormoranams grįžtant, sprogdinimai
buvo kartojami. Projekto darbų vykdytojai dirbo nuo 3 val. ryto, kai tik imdavo
brėkšti, iki pat išnaktų. Liovusis sprogdinti, paukščiai grįždavo ir užtūpdavo atšaldytus 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, didelių spalvotų balionų iškėlimas kolonijos
viduje) pasirodė bevaisės.
Apibendrinant šiuos darbus, pateiktos tokios pagrindinės išvados:
Juodkrantės kolonijoje sustabdytas
kolonijos plitimas į sengirę; 2009 m. čia
pirmąkart nuo kolonijos įsikūrimo stebėtas ženklesnis perinčios populiacijos
mažėjimas; pagerėjo būklė tų žaliuojančių sengirės pušų, kuriose po paukščių
reguliavimo darbų neliko lizdų; 2009 m.,
lyginant su ankstesniais, pastebėtas perinčių paukščių mažėjimas ir kitose Lietuvos kolonijose.
Beje, paukščių apskaitas kolonijose prieš gausos reguliavimo priemonių
naudojimą ir po to atliko patys šių darbų
vykdytojai.

VU Ekologijos instituto mokslininkas M. Dagys buvo tos pačios nuomonės, 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 respublikose taip pat ieškoma būdų, kaip
užkirsti kelią šiems paukščiams plisti.
Pranešėjas paminėjo pirmuosius žingsnius, 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 pasirenka žaliuojančius aukščiausius medžius.
Keli ar keliolika tūkstančių paukščių kolonijos užimtą teritoriją „nukloja“ balta,
rūgščią cheminę reakciją turinčia išmatų 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 kormoranų išmatų poveikio, veisiasi vabzdžiai –
liemenų kenkėjai, kurie gali masiškai išplisti ir į gretimus medynus. Užėjus nepalankioms klimato sąlygomis, tai gali
tapti rimta grėsme ir taip pažeidžiamiems 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, miškininkų nuomone, nederlingame dirvožemyje ilgai negyvuos. Užtat azotu pasotintame 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 augusių bei du šimtmečius perkopusių galiūnių pušų. Pasisakiusieji pabrėžė, kad dėl
susidariusios situacijos „skambina varpais“ jau bemaž visą dešimtmetį, tačiau
niekas jų negirdi ar girdėti nenori.
Didieji kormoranai užsitraukė didžiulę ir žvejų verslininkų rūstybę, kurie
šiame pasitarime „rėmė prie sienos“ šių
paukščių gynėjus, reikalaudami imtis
rimtesnių priemonių, reguliuojant gausą
visoje šalyje. Pajūrio žvejų teigimu, organizuotai žvejojantys kormoranai žuvį
pagauna bet kokiame Kuršmarių gylyje,
taip pat ir Baltijos jūros priekrantėje. Be
to, jie įsigudrina išsiimti žuvis ir iš sudėtingų sistemų tinklų. Prarydami nuo
keliasdešimt iki kelių šimtų gramų sveriančią 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 dabar, o ir pačioje Juodkrantėje. Šaudymu
reguliuojant paukščių gausą, Aplinkos
ministerijai nereikėtų sukti galvos dėl finansavimo – tai būtų kiekvieno medžiotojo asmeninis reikalas – tiesiog sportinė
medžioklė. Panašiai, kaip dabar ančių.

sauliaus rumbučio nuotrauka

Vytauto Knyvos nuotrauka

Didieji kormoranai žvejoja Kuršmarėse ir Baltijos jūroje,
konkuruodami su žvejais

Jų teigimu, kasmet nušaunant po keletą
tūkstančių šių paukščių, jau po kurio laiko pasijaustų tokių priemonių rezultatai.
O Europos Sąjungos fondų skiriamas lėšas būtų galima panaudoti kitiems darbams, pavyzdžiui, seklėjančių Kuršmarių
ar Nemuno deltos dugno pagilinimui,
nerštaviečių įrengimui ar įžuvinimui, tai
padidintų bendrus žuvies išteklius Lietuvoje. Juk žvejų sugautą žuvį ne kas kitas,
o mes patys ir valgome.
Kitų pasitarime pasisakiusiųjų gamtininkų nuomone, dėl klimato šiltėjimo
reikia susitaikyti su gyvūnų atėjūnų plitimu į mūsų šalį, kurios nebūdingos šiai
klimato juostai. Kaip pavyzdys paminėtos žuvys grundalai, kurios neseniai paplito 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. Paltanavičius pasiūlė išbandyti naujas, niekur iki šiol nebandytas priemones –
Juodkrantės didžiųjų kormoranų kolonijos centre įrengti stulpus su dirbtiniais
lizdais. Šie stulpai paukščiams turėtų atstoti 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
skyriaus doktorantas
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urėdijose

Valstybiniai miškai – patikimose rankose
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Pastaraisiais metais valstybinių miškų
gimas ir tvarkymas; kelių statyba, priesektoriaus veikla, jame dirbančių mišžiūra ir remontas; sausinamojo tinklo
kininkų pasiekti rezultatai visuomenei
įrengimas, priežiūra ir remontas; miško
žinomi. Tačiau kai kas ieško parankių
ugdymas) – 43,2 mln. Lt.
,,argumentų“ ir žiniasklaidoje paskleiKasmet valstybiniuose miškuose atdžia tikrovės neatitinkančią informacikuriama apie 10 tūkst. ha iškirstų kirtają, kurioje valstybinis miškų ūkis paroviečių, apželdoma kitos miško žemės. Be
domas kaip neveiksmingas, leidžiantis
to, valstybiniai miškininkai vykdo keletą
pinigus ne ten, kur reikia. Visuomenei
ilgalaikių privalomų programų. Lietuvos
peršama „patraukli“ mintis, kad sunk
miškingumo didinimo programoje numečiu valstybinių miškų atkūrimo,
matyta nuo 2003 m. per du dešimtmepriežiūros ir tvarkymo darbų sąskaita
čius šalies miškingumą padidinti 3 proc.
Pakruojo miškų urėdijos urėdas Kazys Gudas
būtų galima nemažai sutaupyti lėšų ir jas
(2003 m. miškingumas buvo 31,3 proc.,
pervesti į valstybės biudžetą. Įgyvendindabar – 32,9 proc.). Vykdant šią progradami privačius verslo interesus, stambūs medienos pirkėjai ir
mą, nuo 2003 m. įveista per 10 tūkst. ha naujų miškų (kasmet –
perdirbėjai nori įsigyti kuo daugiau ir kuo pigesnės medienos,
per 1400 ha). Atkuriami Lietuvos ąžuolynai. 2005 m. sausio
o tam reikia didinti kirtimo apimtis valstybiniuose miškuose.
1 d. duomenimis, šalies miškuose ąžuolynai užėmė tik 1,9 proc.
Gamtosaugininkai, šiaip gamtos mylėtojai nuolat „mato“ per
Miškininkai įsipareigojo jų plotą padidinti iki 2,4 proc., arba
intensyviai naudojamus šalies miškus, iškirstas plynes, o mišką
47691 ha. Šiemet bus atkurta per 650 ha ąžuolynų.
įsivaizduoja kaip nuo pagonybės laikų neliestas sengires, jose
Pernai miškų urėdijos baigė įgyvendinti miško medelynų
ošiančius samanotus ąžuolynus.
modernizavimo programos paruošiamąjį etapą. Toliau tobuliBet šaliai reikia ir medienos, ir sengirių, todėl valstybiniai
namos miško sodmenų išauginimo technologijos, įgalinančios
miškininkai atsiduria tarp kūjo ir priekalo.
aprūpinti kokybiškais sodmenimis ir privačių miškų savininSavo mintims pagrįsti pateiksiu keletą skaičių. 2008 m. šakus, ne miško žemių želdintojus, naudojančius ES paramą.
lies miškų urėdijos gavo 477,5 mln. Lt pajamų, iš jų 422,3 mln.
Kartu su policijos, aplinkosaugos pareigūnais vykdoma miškų
Lt – už parduotą žaliavinę medieną. Į valstybės biudžetą sumoir pagamintos medienos apsauga nuo medienos grobstytokėjo 115,1 mln. Lt mokesčių. Privalomiesiems miškų atkūrimo,
jų, saugomi visi šalies miškai nuo gaisrų, vykdoma sanitarinė
apsaugos ir tvarkymo darbams išleido 117,4 mln. Lt. Šiuo metu
apsauga. O kur dar miško rekreacija, visuomenės švietimas,
metinės miškų urėdijų išlaidos miško atkūrimo ir įveisimo, apmiškų sertifikavimas, jų įregistravimas Nekilnojamojo turto
saugos ir tvarkymo darbams vykdyti bei šiems darbams admiregistre, kompleksinės miškų ūkio veiklos informacinės sistenistruoti numatytos ne mažesnės kaip 90 proc. nuo nustatytos
mos sukūrimas ir kiti reikalingi darbai.
iškirsti ir parduoti pagrindinių ir tarpinių miško kirtimo apimPaskaičiavome, kad jeigu visos miškų urėdijos neaugintų
čių vertės, apskaičiuotos galiojančiomis nenukirsto valstybinio
medelynuose miško sodmenų, kurie reikalingi ir privatiems
miško kainomis (skirtumas tarp medienos rinkos kainų ir jos
miškams atkurti, ir visas kirtavietes paliktume atželti, gal ir
pagaminimo kaštų).
„sutaupytume“ apie 40 mln. Lt. Tačiau realybė yra kitokia – ne
Šalyje iš valstybinės reikšmės miškų kasmet iškertama po
visur miškas atželia. Miškų urėdijose tenka želdyti vidutiniškai
3,5 mln. ktm medienos. Nenukirsto miško kainomis jos verapie 60 proc. visų plynai iškirstų kirtaviečių, apie 4 tūkst. ha jų
tė – apie 150 mln. Lt. Taupymo ,,ekspertai“ siūlo tokios sumos
paliekama atželti. Vis daugiau žemių savininkų pasinaudoja ES
į mišką negrąžinti, manant, kad užtektų ir 70 proc. šios vertės,
parama miškui veisti, todėl urėdijų medelynuose reikia jiems
o likusią dalį pervesti į šalies biudžetą. Ši mintis peršama viišauginti kokybiškų miško sodmenų.
suomenei ir per žiniasklaidos priemones. Pavyzdžiui, šių metų
Šiemet miškų urėdijos visas išlaidas sumažino trečdaliu, išspalio 5 d. žurnale ,,Veidas“ išspausdintame straipsnyje „Mišskyrus lėšas miškų atkūrimui ir apsaugai. Bendros miškų urėdikininkai atskleidžia savo pačių aferas“ teigiama, kad ,, ...visišjų pajamos gali sumažėti 130 mln. Lt ir sudarys apie 347 mln. Lt.
kai neracionalu ir net nusikalstama išleisti 90 proc. nenukirsto
Todėl norėčiau paklausti minėto straipsnio autorių: kokių dar
miško vertės“.
darbų atsisakyti, kad nebūtų žalos ateities miškams?
Kam ši vertė panaudojama, pateiksiu 2008 m. miškų urėInvesticijos į valstybinius miškus davė teigiamų rezultatų.
dijų skirtas lėšas privalomiesiems valstybinių miškų atkūrimo,
Pavyzdžiui, valstybiniuose miškuose vidutinis medienos tūris
apsaugos ir tvarkymo darbams:
per dešimtmetį padidėjo nuo 201 ktm/ha iki 210201 ktm/ha,
– miškų atkūrimui (miško sėklų ruoša, miško sodmenų išbrandžių medynų plotai – nuo 153,3 tūkst. ha iki 181,6 tūkst.
auginimas, bandomieji želdiniai, plantacijos, miškų atkūrimas,
ha, šių medynų tūris – nuo 278 ktm/ha iki 289 ktm/ha, arba
įveisimas, žėlimą skatinančios priemonės, žėlinių ir želdinių
20 proc.
priežiūra ir apsauga nuo žvėrių) – 66,5 mln. Lt;
Objektyvumo dėlei pateiksiu ir Pakruojo miškų urėdijos
– priešgaisrinei, sanitarinei miškų apsaugai – 7,8 mln. Lt;
pastarųjų metų veiklos rodiklius. Pernai Valstybinis miško– miškų tvarkymui (valstybinės reikšmės miškų atribojimas
tvarkos institutas parengė iki 2017 m. galiojantį vidinės mišir jų valdymo teisės įregistravimas; vidinės miškotvarkos prokotvarkos projektą. Urėdijos veiklos teritorijoje (miškingujektų rengimas; aplinkosauginių ir rekreacinių objektų įrenmas – 21 proc.) inventorizuota 29,9 tūkst. ha miškų, iš jų 18,2
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tūkst. ha – valstybinės reikšmės. Vidutinis brandžių medynų tūris – 273 ktm/ha, einamasis prieaugis – 6,25 ktm/ha. Per 19992007 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 likvidinės medienos. Projektuojama 164 ha (59 proc.) metinė miško
želdinimo ir 111,8 ha (41 proc.) žėlimo darbų apimtis. Privalomųjų 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 skiriame 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 padarinius reikia likviduoti. Šią vasarą praūžęs uraganas Linkuvos
girininkijoje išvertė, išlaužė apie 300 ha džiūstančių uosynų.
Praktiškai pusę šio ploto reikia kirsti plynais sanitariniais kirtimais, 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 atkūrimo 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 visuomenės apkaltintais už prastą miškų tvarkymą ir jų būklę?
Sunkmečiu valstybiniai miškininkai taip pat gyvena susiveržę 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 darbuotojų, iš jų 40 specialistų. Šių metų pradžioje specialistų atlyginimai 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 padidėjo 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 urėdijos dirbtų nuostolingai ir būtų pretekstas jas reformuoti, keisti miško naudojimo ir medienos prekybos tvarką. Minėtame
,,Veido“ straipsnyje teigiama, ,,.. bent kokių manipuliacijų asortimentu 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 metais (1919-1940 m.) ir atkurtos nepriklausomybės pradžioje da-
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lis nerentabilių biržių valstybiniuose miškuose (urėdijoje – iki
30 proc.) buvo parduodama pirkėjams nekirstu mišku, vykdant
aukcionus. Susidurta su virtine problemų – kelių gadinimas, blogai iškirstos kirtavietės (nesilaikoma technologinių reikalavimų),
ne laiku išvežama mediena ir dėl to vėluota paruošti dirvą, atkurti 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 biržių 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 ekonominę naudą, manau, galima ir nedarant skubotų, radikalių
pertvarkymų esamoje valstybinių miškų valdymo sistemoje,
nekeičiant miškų urėdijų teisinio statuso. Sutinku su valstybinių miškų valdymo pertvarkymo koncepcijos taip vadinama
pirmąja alternatyva – dalį miškų urėdijų funkcijų (elektroninė
vieninga medienos prekybos sistema, vidaus auditas, ekonominių rodiklių nustatymas ir valdymas) centralizuoti Generalinėje 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 visos šalies gyventojams.
Dr. Kazys Gudas
Pakruojo miškų urėdijos urėdas

Ar kelia grėsmę Lietuvos miškams

invaziniai augalai?
Biologinės įvairovės konvenciją 1995 m.
pasirašiusios šalys įsipareigojo neleisti
savo teritorijose veisti introdukuotų svetimžemių augalų rūšių, kurios kelia grėsmę 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. rugpjūčio 16 d. patvirtino Invazinių organizmų
rūšių sąrašą Lietuvoje ir įpareigojo ministerijos Gamtos apsaugos departamentą
organizuoti ir koordinuoti šių rūšių stebėjimą ir kontrolę. Į šį sąrašą iš augalų pateko uosialapis klevas, Sosnovskio barštis,
gausialapis lubinas, smulkiažiedė sprigė,
iš žvėrių – mangutas ir kanadinė audinė.
Vykdomas invazinių augalų ir gyvūnų populiacijų monitoringas. 2007 m. pradžioje
Aplinkos ministerijoje suformuota Invazinių rūšių kontrolės taryba, į kurią įtraukta
14 specialistų iš Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Vilniaus, Klaipėdos universitetų,
Ekologijos, Botanikos, Miškų institutų,
Valstybinės augalų apsaugos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybų, Vilniaus 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, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisija, patvirtinti jos veiklos nuostatai. Šių
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metų vasario 24 d. patvirtinta naujos
sudėties komisija iš 15 įvairių institucijų miškininkų (pirmininkas – Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas
Žebrauskas).
Bendrai veiklai koordinuoti lapkričio
3 d. organizuotas Invazinių rūšių kontrolės tarybos ir Miško genetinių išteklių,
sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos narių išvažiuojamasis posėdis į Alytaus, Prienų ir Kėdainių urėdijų
miškus, kur praktiškai susipažinta su introdukuotų medžių rūšių platinimu miško 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 gamtiniai barjerai šioms rūšims plisti ir kai
žmonės neapdairiai juos išplatina. Be to,
invazinių augalų plitimą skatina ir klimato kaita.
Internete paskelbtais botanikų duomenimis, Lietuvoje įveista apie 570 svetimžemių augalų rūšių, iš jų 44 laikytinos
invazinėmis, dar apie 70 rūšių (kitais
duomenimis – 53) – galinčios ateityje tapti invazinėmis ir kelti ekologinių
problemų šalies augmenijai.
Aplinkos apsaugos agentūros užsakymu, Botanikos instituto darbuotojai

atliko tiriamąjį darbą apie invazinių augalų rūšių paplitimą įvairiuose Lietuvos
regionuose (tirtos 8 rūšys: Sosnovskio
barštis, gausialapis lubinas, šluotinis sausakrūmis, ilgakotis lakišius, tankiažiedė
rūgštynė, muilinė guboja, rytinė engra,
smulkiažiedė sprigė). Pavyzdžiui, Lietuvos pajūryje, kopose auganti muilinė
guboja anksčiau buvo saugomas augalas,
dabartiniu požiūri ji – piktžolė...
Į neoficialų invazinių augalų sąrašą
iš sumedėjusių augalų pateko raudonasis ąžuolas, paprastasis bukas, europinis
maumedis, uosialapis ir platanalapis klevai, baltoji ir juodoji tuopos, vėlyvoji ieva,
Bankso pušis, baltažiedė robinija, juodauogis ir raudonuogis šeivamedis, raukšlėtasis erškėtis, raudonasis serbentas...
Alytaus miškų urėdijos miškininkai pristatė posėdžio dalyviams pokario
metais alytiškio miškininko Stasio Tuminausko ir vėliau kitų entuziastų pastangomis apie Alytų įveistus introdukuotų
medžių (raudonojo ąžuolo, europinio ir
plačiažvynio maumedžių, pocūgių) želdinius, dabar tapusius miesto apylinkių
puošmena, sėkline baze bei mokomąja
laboratorija studentams.
Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos
nariai, Lietuvos miškų instituto mokslininkai dr. Julius Danusevičius ir dr. Rimvydas
Gabrilavičius supažindino su dekoratyvaus, sparčiai augančio, ne ką prastesnę už
paprastojo ąžuolo medieną subrandinančio raudonojo ąžuolo kilme, biologinėmis
savybėmis ir ūkine reikšme. Į Lietuvą šis
svetimžemis medis įvežtas iš Kaliningrado srities. Pasak dr. J. Danusevičiaus, raudonasis ąžuolas yra našesnis už paprastąjį
(per metus priauga po 5-10 m3/ha). Alytaus 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 medienos negamino statinių). Todėl ūkiniu požiūriu jis galėtų būti miško medžiu, be to,
patrauklus ir kraštovaizdžio architektūroje, dekoratyviniuose želdynuose.

Deja, dabartiniuose teisės aktuose
raudonasis ąžuolas nėra įtrauktas į miškų atkūrimui rekomenduojamų tikslinių medžių rūšių sąrašą, neapibrėžtas jo
statusas miške, neremiamas veisimas ES
paramos programose. Gamtosauginiu
požiūriu, miške juos galima iškirsti kaip
menkaverčius.
Invazinių rūšių kontrolės tarybos narys, Botanikos instituto Floros ir geobotanikos 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 atstumu nuo pradinės augimo vietos. Raudonieji ąžuolai neblogai želdosi iš gilių,
o jas paukščiai išplatina ir nepageidaujamose vietose. Iš didelės meilės raudonajam ąžuolui ar nežinojimo jų prikaišiotos
retmės Dūkštų ąžuolyne. Tai daryti saugomoje 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 rūšis, natūraliai augdama parkuose, sodybose 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 teritorijoje, 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 europinio maumedžio medyną Vidzgirio botaniniame draustinyje bei šalies miškininkų
pasididžiavimą – 2,7 ha Degsnės maumedyną Prienų miškų urėdijos Balbieriškio
girininkijoje. Pastarasis – vienas našiausių
medynų Lietuvoje – per metus 1 ha priauga per 10 m3 medienos, 1 ha jau subrandino 1237 m3 medienos. Aukščiausias Degsnės maumedis ošia savo viršūnę pašlaitėje
iškėlęs į 46 m aukštį. Nuo 1960 m. šis unikalus, 1849 m. sėjinukais įveistas Degsnės
maumedynas yra saugomas.
Šaltiniuose rašoma, kad XIX a. pirmoje pusėje Užnemunės miškus tvarkę
lenkų miškininkai čionykščių miškų našumui 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 maumedžių medynų.
Invazinių rūšių kontrolės tarybos narius vargu ar įtikino dr. J. Danusevičiaus
ir dr. R. Gabrilavičiaus pristatyta šio
maumedyno kilmė, svarba miško medynų rūšinei įvairovei, tūrio prieaugiui bei
pateikti argumentai apie europinių maumedžių natūralų išplitimą Užnemunėje
ir kituose šalies regionuose (archeologai
jų žiedadulkių rado ir Anykščių r. atodangose).
Prienų miškų urėdo pavaduotojas Jonas Koklevičius pastebėjo, kad panašios
nuomonės 2002 m. laikėsi ir miškų sertifikatoriai, nenorėję Degsnės maumedyno
pripažinti miško medynu. Mat, maumedis buvo tuo metu išbrauktas iš tikslinių
miško medžių rūšių sąrašo.
Alytaus, Prienų miškų urėdijose daugumą įveistų maumedynų matome kaip
grynus medynus, našiai augančius jiems
tinkamose augavietėse, vėjo prapučiamose vietose. Ar europiniai maumedžiai gali
našiai augti ir kituose regionuose? Miško
genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško 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 kaimynystėje išliko tik paskiros tuopos (medžio 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 įspūdingi platanalapiai klevai, nors jų natūralaus išplitimo šiaurinė riba yra Kaliningrado sritis. Šie klevai introdukuoti Danijoje, 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 Kėdainių 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
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Europinio maumedžio želdiniai
Alytaus girininkijoje

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 platanalapių klevų palikuonis, kuriuos vertėtų
veisti miškuose pramoniniais medynais.
Jo pastebėjimu, šių klevų sodinukai nesunkiai pakenčia persodinimą, miške
juos mažiau apgraužia kiškiai. Tiesa, pavasarį juos kiek apniokoja geniai, prakirsdami žievę atsigerti saldžios sulos (žievė
būna nusėta mažais įkirtimų taškeliais).
Našus raudonojo ąžuolo medynas
Alytaus girininkijoje

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

Tačiau botanikai platanalapį klevą
Europos mastu laiko invazine rūšimi,
nors Lietuvoje dar nepriskyrė šių augalų kategorijai. Botaniko dr. Z. Gudžinsko teigimu, iš Kaliningrado srities jie su
dekoratyvine želdininkyste ar ir savaime
išplito Klaipėdos krašte, savaime želia
Veiviržos upės pakrantėse ir kitose vietose. Miškininkų pastebėjimu, derlingesnėse 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 nariai – Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotojas, 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 20052008 m. į ruoštą ir neruoštą žemę kirtavietėse bei buvusiose žemės ūkio naudmenose. Miško genetikas A. Pliūra akcentavo šių
želdinių reikšmę ir perspektyvą ūkiniuose
miškuose: tikimasi, kad po 20-ies metų
kiekviena hibridinė 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 nesikryžmins su paprastosiomis miško drebulėmis
ir sparčiai augdamos netaps agresyviomis
kitų medžių atžvilgiu. Jiems nerimą kelia
ir pokaryje Varėnos, Trakų miškuose smėlynų sutvirtinimui sodintos Bankso pušys,
kurios, pasak dr. Z. Gudžinsko, užsisėja
aplink ir savaime plinta.
Pastaruoju metu miškininkai entuziastai norėtų miškuose veisti ir bukus,
Šiaulių krašte – skroblus, vinkšnas. Dot
nuvos akademijos parke auga tarpukario
miškininkų pasodintas apie 70 metų paprastojo buko medynas, kuris yra našesnis 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 kompromisinį 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 invazinių savybių augalus (medžius) jie siūlo veisti tik kontroliuojamoje aplinkoje,
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Pristatomi hibridinių drebulių, padaugintų in vitro metodu, želdiniai Lančiūnavos girininkijoje
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Platanalapio klevo 90 klonų rinkinys
Labūnavos girininkijoje

netoleruotini invazinių savybių turintys
svetimžemiai medžiai ir krūmai saugomų teritorijų želdiniuose.
Miškininkai siūlė ieškoti kompromiso: europinį ir plačiažvynį maumedį pripažinti vietine, neinvazine medžių rūšimi
ir leisti veisti ūkiniuose miškuose, išskyrus
saugomas teritorijas; paprastąjį buką, raudonąjį 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 miško želdiniuose kanadinės tuopos, o hibridinę drebulę auginti ūkiniuose miškuose
ir žemės ūkiui naudotose plotuose.
Tačiau Invazinių rūšių kontrolės tarybos narys, botanikas Z. Gudžinskas
laikėsi kategoriškos pozicijos, teigdamas,
kad niekada nepritarsiąs raudonojo ąžuolo veisimui bet kokiuose miškuose; abejojantiems šio ąžuolo keliamu pavojumi
botanikas siūlė pasikonsultuoti su lenkų
specialistais. Jo manymu, ir medynus iš
hibridinių medžių rūšių reikėtų veisti
tik paskiruose kontroliuojamuose greito
naudojimo plantaciniuose laukuose, kad
nebūtų galimybės kryžmadulkai su miško
medžiais; būtina moksliškai įvertinti plačiažvynio maumedžio potencialų invazyvumą.
Kai išsiskiria paskirų specialistų kategoriškas požiūris į tą patį medį, norėtųsi išgirsti ir nešališkų, ilgametę praktinę
patirtį turinčių dendrologų, miškininkų,
aplinkosaugininkų nuomonę apie aklimatizavusiųjų svetimžemių medžių išplitimą miškuose, galimą jų veisimą medynų 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

Autoriaus nuotraukos

Nauja medkirtė retinimo kirtimams

Naujoji medkirtė Ponsse Fox

Spalio pabaigoje viena pirmaujančių pasaulyje miško technikos gamintoja – Suomijos kompanija Ponsse – Latvijos vietovėje 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 kompanijos naujovėmis susipažinti atvyko nemaža
mūsų šalies miškų urėdijų ir medienos
ruošos įmonių darbuotojų grupė.

Kaip teigė Konekesko Lietuva Statybinės technikos departamento direktorius
Giedrius Cicėnas, kompanija Ponsse net
pasaulinės krizės akivaizdoje kuria ir pristato naujoves bei gerina iškovotas pozicijas pasaulio rinkose. Latvijoje pristatyta
Elmia Wood 2009 (Švedija) parodos naujovė – medkirtė Ponsse Fox.
Šalia greitkelio miške improvizuotoje
parodų aikštelėje savo gaminius demonstravo kompanijos Ponsse bei Scania. Nors
abi firmos pateikė miško techniką – Pons-

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
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se medkirtes ir medvežes, o Scania – medienvežius, vis dėlto didesnio žiūrovų
susidomėjimo susilaukė medienos ruošos
mašinos.
Čia buvo eksponuojamos daugeliui
miško ruošos įmonių žinomos medvežės: Ponsse Wisent, Ponsse Buffalo, Ponsse
Gazelle, medkirtė Ponsse Ergo bei ekskavatorius New Holland su Ponsse kirtimo
galvute. Didžiausio žiūrovų dėmesio
susilaukė naujasis kompanijos produktas – aštuonių ratų medkirtė Ponsse Fox.
Naujos mašinos privalumus sumaniai demonstravo specialiai į šį renginį atvykęs
patyręs operatorius iš Suomijos.
Nauja aštuonių ratų medkirtė Ponsse
Fox, skirta retinimo kirtimams, nesunkiai gali judėti sudėtingo reljefo žemės
paviršiumi, beveik nepažeisdama miško
paklotės.
Nors ši mašina sukonstruota jau žinomos ir patikimos medkirtės Ergo bazėje, tačiau Fox medkirtėje įdiegta keletas
naujovių, suteikiančių galimybę pasiekti
dar didesnį našumą. Atsižvelgdama į vartotojų pageidavimus, kompanija Ponsse
mašinoje Fox manipuliatorių sumontavo
arčiau kabinos – taip užtikrinamas geresnis 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 pakankamai šlapiose augavietėse. Mercedes
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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 konstrukcijos manipuliatorius Ponsse C22 arba
lygiagretaus kėlimo manipuliatorius C2.
Šių manipuliatorių konstrukcinis privalumas – didelė kėlimo galia bei lengvas
ir greitas valdymas. Dirbant su šiais manipuliatoriais vieno medžio nupjovimas
gali užtrukti 6-8 sekundėmis mažiau nei
įprastai. Hidraulikos ir dviejų posūkius
reguliuojančių variklių dėka manipuliatorius užtikrina greitą ir lengvą valdymą
bei siekį net iki 11metrų.
Kompanija Ponsse rinkai pateikė dar
vieną gerokai patobulintą medkirtės
Ponsse Ergo variantą. Ponsse Ergo medkirtė – labiausiai visame pasaulyje perkamas,
dideliu patikimumu ir ekonomiškumu
pasižymintis modelis. Šio tipo medkirtės
užsirekomendavo kaip labiausiai ergonomiškos ir našios kirtimo mašinos, bet
sunkokai dirbo sudėtingesnėmis sąlygomis, ypač šlapiose augavietėse ir stačiose
nuokalnėse. Todėl Ponsse konstruktoriai
visai neseniai rinkai pateikė modifikuotą medkirtę Ponsse Ergo 8w. Tai aštuonių
ratų modelis, užtikrinantis pakankamai
efektyvų mašinos darbą sudėtingo grunto
miškuose. Šioje mašinoje 12 proc. padidinta traukos jėga (dyzelinis variklis Mercedes Benz 205 kW), o tinkamai subalansuota važiuoklė padeda įveikti stačias
nuokalnes. Pakaboje sumontuoti 8 ratai
sumažina slėgį į gruntą ir padidina mašinos keliamąją galią.
Koncerno Ponsse sukurta ir nauja informacinė sistema Opti4G. Nesudėtingo
modulio dėka sistema 4G padeda operatoriui vieno milimetro tikslumu sužymėti
ir išmatuoti rąstus. Ji dirba operacinės sistemos Windows aplinkoje, todėl visai nePonsse Fox tinka ir lapuočiams

Prie medvežės Ponsse Wisent

sudėtinga vykdyti duomenų perdavimą
abiejomis kryptimis. Sistemoje Opti4G
veikia lietuviškas meniu.
Didelė kompiuterio atmintis, greitas
duomenų apdorojimas, tinkamai suderintas su kirtimo galvutės davikliais, garantuoja tikslų medienos paruošimą bei
aukštą darbo našumą.
Pagalbinėje Opti Control programoje, kuri veikia pačioje sistemoje Opti4G,
integruoti visi mašinos valdymo elementai: manipuliatoriaus, kirtimo galvutės,
transmisijos, dyzelinio variklio, matavimo
įrenginių. Darbo pradžioje kiekvienas operatorius įveda į sistemą OptiG4 savo nustatymus, 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 poveikio, dulkių ir drėgmės. Jame įmontuota pašildymo sistema užtikrina savalaikį

kompiuterinės sistemos paleidimą šaltuoju metu laiku. Pašildymo sistema įsijungia
automatiškai, įjungus degalų šildytuvą.
Kompanija Ponsse pirmoji pasaulyje
pristatė unikalią diagnostikos sistemą, kuria miško ruošos mašinų matavimo prietaisai ir valdymo sistema nuotoliniu būdu
diagnozuojami iš aptarnavimo stoties. Specialistai 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 medkirtėmis, medvežėmis bei kitomis šio gamintojo mechanizmais, bet užtikrina savalaikį
jų aptarnavimą bei servisą, organizuoja
operatorių apmokymus. Klientų patogumui įkurti keturi aptarnavimo centrai
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
„Iškilusias problemas stengiamės spręsti, operatyviai aprūpindami atsarginėmis
dalimis, konsultuodami, remontuodami
techniką Konekesko Lietuva servisuose ar
tiesiog miške“, – sakė G. Cicėnas.
Julius Adomaitis

Ekskavatorius New Holland su Ponsse kirtimo galvute
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Baltarusijoje

rungėsi ir lietuviai

Mūsų šalies delegacija varžybų atidarymo metu

Baltarusijos atvirame medkirčių čempionate, vykusiame rugsėjo 9-11 d., tarp
18 komandų varžėsi ir Lietuvos rinktinė. Jai atstovavo šalyje žinomi medkirčiai: 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 atvyko tik trijų šalių rinktinės: Latvijos,
Rusijos (Karelijos) ir Lietuvos.
Varžybos, kuriose varžėsi net 63 dalyviai, praėjo labai sklandžiai, nes šis renginys buvo kaip parodomasis, siekiant gauti leidimą 2012 m. organizuoti pasaulio
medkirčių čempionatą Baltarusijoje.
Kad medkirčiai nusiteikę siekti
aukštų rezultatų, paaiškėjo jau po pirmos rungties – medžių pjovimo. Čia

mokymas

Gediminas Stasiūnas pasitikrina vertimo kryptį
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Priešais medžių pjovimo aikštelę įrengtoje scenoje vyko koncertas

net 2 Baltarusijos medkirčiai medį paguldė 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 pjaustymo ir šakų genėjimo rungtyse tik po
du taškus pritrūko iki geriausių pasiekimų. 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. Balčiūnui (24 vieta) ir G. Stasiūnui. Įpusėjus varžyboms Gediminas buvo tarp
lyderių, tačiau suklydęs tikslaus pjaustymo rungtyje ir praradęs apie 70 taš-

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. Švetsov, kuriam buvo įteiktas pagrindinis prizas – 4 milijonai baltarusiškų rublių (apie
4000 Lt), antras – baltarusis A. Abramčiuk, trečias – latvis G. Brencis.
Artimiausios varžybos vyks 2010 m.:
pavasarį – atviras Lietuvos medkirčių
čempionatas (Girionyse); gegužę – Europos šalių mškininkystės studentų profesinio meistriškumo varžybos (Liuksemburge); rudenį – pasaulio medkirčių
čempionatas (Kroatijoje).
Arūnas Jurkonis

KMAI kolegijos lektorius

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

Kaip pelningiau ūkininkauti savo miške
Artėjant žiemai – medžiapjūtės sezonui – daugeliui miško savininkų 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 pagaminti 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 dalis – 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 medynuose 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 medienai, ar jau pirkėjo sandėlyje. Iš skelbiamos sortimentų kainos
reikia atimti miško ruošos ir medienos ištraukimo į kelkraštį išlaidas 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 parduodamą medieną ar mišką?
Kas turi sumokėti pajamų mokestį (15 proc. gyventojų pajamų 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 fiziniam asmeniui, prievolė sumokėti mokesčius tenka pardavėjui.
Kur kreiptis dėl kompensacijos už miškų ūkio veiklos apribojimus 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 informacinį išrašą, miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir
patvirtintą miško valdos, kurioje nustatyti veiklos apribojimai,
miškotvarkos projektą. Kompensacijų privataus miško savininkams 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 savininkui, tačiau būtina miškams išsaugoti ir gerinti. Tai pirmiausia 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, biologinės įvairovės išsaugojimui ir gausinimui skirtų mažų kūdrų
miške įrengimas ir t.t.
Miškų aplinkosaugos bei NATURA 2000 išmokos. Pirmosios yra skirtos už savanorišką aplinkosaugą, kai miško savininkas, neverčiamas teisės aktų reikalavimų, savo noru įsipareigoja 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 kirtimus. 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 grupei 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, kurių 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 biologinei įvairovei. Taigi remiama labai įvairi veikla miškuose,
o paskirais atvejais priešingai – mokamos išmokos už ūkinės
veiklos nevykdymą.
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Trečiasis būdas aktyvuoti grandinės stabdį –

TrioBrake

TM

Seniau nei prieš dešimt metų vienas Švedijos medikas sulaukė paciento, kuris, dirbdamas su grandininiu pjūklu,
griuvo ir susižalojo veidą. Šis įvykis gydytojui
labai įsiminė ir jis pradėjo galvoti, ką galima padaryti, kad
ateityje tokių nelaimingų atsitikimų
būtų išvengta. Taip
gimė idėja sukurti
trečiajį grandinės
stabdį, aktyvuojamą dešiniąja ranka.

TM

TrioBrake –
trečiasis būdas
aktyvuoti
grandinės stabdį

Šią idėją perėmė, išplėtojo ir pateikė vartotojams didžiausias Pasaulyje grandininių pjūklų gamintojas Husqvarna, pavadindamas jį – TrioBrakeTM.
TrioBrakeTM – tai unikali grandinės stabdžio sistema,
kurios dėka galima aktyvuoti grandinės stabdį dešine ranka. Tai padeda išvengti nelaimingų atsitikimų bei skatina
išmokti taisyklingai naudoti grandininį pjūklą.
Įprastuose grandininiuose pjūkluose grandinės stabdys 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 panaudojimo. Tačiau kai tik jos atsirado rinkoje, tarp profesionalų dėl to, kad jie nesuprato, kam reikalingos papildomos
apsaugos priemonės, buvo net mėginimų nupjauti grandinės stabdį, kad pjūklas taptų toks kaip anksčiau. Taip
jau yra – dauguma vartotojų vengia naujovių. Tačiau tik
TM

TrioBrake yra lankstus ir pritaikytas kasdieninaim naudojimui miške
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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 atskirti, kuo jie skiriasi.
Pjūklas su TrioBrakeTM turi papildomą rankenėlę,
įmontuotą prie akseleratoriaus ir aktyvuojamą dešine
ranka. Paprasčiau tariant, pjūklus, kuriuose įdiegtas TrioBrakeTM, galima vadinti „kalbančiais“ pjūklais. Tik reikia
išmokti jų klausytis. Jeigu jūs, dirbdami grandininiu pjūklu su TrioBrakeTM, stovite neteisingai ar nesaugiai laikote
įrankį, rizikuojate savo sveikata. Suveikęs grandinės stabdys jus perspėja, kad elgiatės nesaugiai.
Kai pjaunate, neteisingai stovėdamas, aktyvuojamas TrioBrakeTM
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TrioBrakeTM – trečiasis būdas aktyvuoti 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, pjaunančiajam nereikia atlikti nepatogių judesių,
aktyvuojant priekinį grandinės stabdį
dešine ranka ir tik tada patraukiant šakas. Naudodami pjūklą su TrioBrakeTM,
jūs aktyvuojate grandinės stabdį dešinės
rankos judesiu, neatitraukdami jos nuo
akseleratoriaus, taip išvengdami rizikos
laikyti pjūklą su besisukančia grandine.

TrioBrakeTM yra naudingas ne tik
mėgėjams, bet ir profesionalams, kurie grandininį pjūklą naudoja kiekvieną dieną. Trečiojo grandinės stabdžio
dėka, taisyklingai naudodami grandininį pjūklą, medkirčiai darbe ilgiau
išlieka žvalūs ir nepavargę, išvengia
nugaros skausmų ir traumų, o kartu ir
gali atlikti daugiau darbo.
TrioBrakeTM sukurtas tam, kad perspėtų pjūklo naudotoją, kada jis dirba
netaisyklingai ir kelia pavojų savo sveikatai. Jeigu pjaunate pasilenkę ištiestomis rankomis, TrioBrakeTM aktyvuojamas, nes jūs žalojate savo nugarą, todėl
taisyklingai pjaunant reiktų tiesiog pritūpti.
TrioBrakeTM grandinės stabdys pasitarnauja kiekviename pjūklo naudojimo etape, pradedant nuo saugaus
laikymo užvedant pjūklą, taisyklingos
stovėsenos pjaunant, bei apsaugos, kad
pjūklas nebūtų naudojamas, iškėlus
veido lygmenyje.

Taisyklingai pjaunant, reikėtų tiesiog pritūpti
TM

TrioBrake palengvina darbą ir genėjimo metu

Trečiasis būdas aktyvuoti grandinės
stabdį Lietuvoje yra naujiena, tačiau
dėl savo paprastumo ir naudos jį jau
įvertino miškininkai profesionalai, pripažindami, kad pjūklai su TrioBrakeTM
ypač tinka, mokant naujus darbuotojus
saugiai ir taisyklingai dirbti.
Kas žino, gal visai ne už ilgo TrioBrakeTM taps įprastu įrengimu, privalomu visuose parduodamuose grandininiuose pjūkluose.
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Medžiotojų veiklos įvertinimas –

medžioklės trofėjų parodos

Žodis skaitytojui

medžioklė

Kaip gintis nuo durnų minčių, kurias į
mūsų makaules nuo ankstaus ryto iki
vėlyvo vakaro brukte bruka begalės
šiuolaikinių informacijos trubadūrų?
Pasaulinis klimato atšilimas, pasaulinė ūkio krizė, tarptautinis terorizmas,
kiauliško gripo pandemija, Lietuva –
,,lūzerių lūzerė“, Vilnius – bankrutavusi Europos kultūros sostinė, žiemos nebus, Kalėdų irgi, ir taip toliau, ir panašiai, , ir dar blogiau. Nors imk ir gyvas
į kapą lįsk.
Išgraužkit! Nesulauksit! Šauniai paminėjome medžiotojų patrono, šventojo
Huberto dieną, o nuo gruodžio šeštos
dienos visus kviečiame į (ne)eilinę Lietuvos medžioklės trofėjų parodą. Eilinę todėl, kad jau įpratome kas trejus
metus tokiose parodose pasipuikuoti
savo laimikiais. Neeilinę todėl, kad lygiai prieš 110 metų Lietuvos medžiotojai pirmą kartą viešai savo trofėjus
demonstravo visuomenei.
Pirmoji žinoma Lietuvoje medžioklės trofėjų paroda vyko Panevėžyje,
o savo trofėjus joje pristatė Taujėnų dvaro medžiotojai. Simboliška,
kad šių metų parodos vieta – Bistrampolio dvaras Panevėžio rajone.
(www.bistrampolis.lt)
Viliuosi, kad ta proga skaitytojus sudomins ir A. Kamičaičio straipsnis apie
medžioklės trofėjų parodų istoriją.
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Daugelį tūkstantmečių trofėjus – pergalės ženklas – buvo neatskiriama mūsų protėvių besiformuojančios materialinės ir dvasinės kultūros dalis, nes tik medžioklė,
kaip ir kova dėl geriausių medžioklės plotų, užtikrino žmogaus egzistavimą vidutinio 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, pasipiktins 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 ankstesnės 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. Medžioklė 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, kailiai. 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 žvėrių išlikimui, sukelia savavaliavimo, brakonieriavimo bangą. Ir po Pirmojo, ir po
Antrojo pasaulinių karų Lietuvoje liko beveik tušti miškai – stambesnius žvėris skaičiavome vienetais. Reikėjo didelių pastangų reguliuojant plėšrūnų skaičių (dabar
apie tai nemadinga kalbėti), saugant, atkuriant, gausinant kanopinių žvėrių kaimenes. Jau tarpukaryje Lietuvoje buvo žinoma svarbiausia medžioklės trofėjų, kaip gyvūnų 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 Vienos 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, išaiškėjo, kad įspūdingi medžioklės trofėjai – ne vien tik medžiotojo sėkmės, bet ir
ilgalaikės rūpestingos žvėrių atrankos rezultatas. Todėl 1930 m. susikūrusi Tarptautinė Medžioklės Taryba (CIC) vienu iš pirmųjų uždavinių laikė medžioklės trofėjų
vertinimo sistemų sudarymą. Jau 1930 m. Leipcigo mugėje buvo įvertinta 3141 medžioklės trofėjus (iš Bulgarijos, Lenkijos, Danijos, Austrijos, Vengrijos, Vokietijos,
Čekoslovakijos) pagal naujai sudarytas vertinimo formules, kurios buvo toliau tobulinamos 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.

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 Europos medžiojamuosius žvėris, bet ir ilgam sustabdė medžioklės trofėjų parodų organizavimą. Tik 1954 m. Vakarų Vokietijoje Diuseldorfe įvyko pirmoji pokarinė tarptautinė medžioklės trofėjų paroda, kurioje 17 šalių pateikė įvertinti 148 žvėrių
rūšių 2907 trofėjus. 1960 ir 1964 m. nedidelės tarptautinės
parodos įvyko Italijoje, Florencijoje, kiek didesnė – Jugoslavijoje, 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 šalyse nuo 1970 m. organizuotos parodos tarptautinėmis nelaikomos. Tik tada, kai medžioklės trofėjų vertinimui vadovauja
tarptautinė, CIC komisijos „Parodos ir trofėjai“ sudaryta komisija, įvertinimas laikomas galutiniu.
1970 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija suorganizavo pirmąją Pabaltijo respublikų medžioklės trofėjų parodą.
Joje eksponuoti 67 medžioklės trofėjai: Lietuvos – 28, Latvijos – 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 medžioklės ūkio vystymąsi. Vadinamose socialistinėse šalyse, prieš
karą turėjusiose aukšto lygio medžioklės ūkį, privačios nuosavybės 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 medžioklės turizmas. Vakarų šalių medžiotojai už nemažus pinigus
sėkmingai medžiojo Čekoslovakijoje ir Bulgarijoje, Lenkijoje ir
Jugoslavijoje. Flagmanu šioje veikloje buvo Vengrija su savo tauriųjų 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, kuriam 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 nacionalinė, 2 sąjunginės ir 3 Pabaltijo parodos. O štai 1981 m. Bulgarija suorganizavo Pasaulinę medžioklės trofėjų parodą Plovdive. 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“ formulėmis, buvo sudaryta daugelio amerikinių bei azijinių žvėrių
trofėjų vertinimo sistemos. Ši knyga iki šiol tebėra pagrindinė oficiali priemonė, vertinant medžioklės trofėjus pagal CIC
formules.
1982 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija išleido 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 toliau 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. Niurnbergo – 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 parodai buvo pakviesta CIC ekspertų komisija. Jai vadovavo tuometinis CIC komisijos „Parodos ir trofėjai“ prezidentas Veljko
Varičak (Jugoslavija), dalyvavo dr. Josef Lochman (Čekoslovakija), 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 šalių 23 žvėrių rūšių 8998 medžioklės trofėjai.
Lietuvai tai – tikrai istorinė paroda, tačiau ne tik jai: tai
buvo paskutinė paroda vieningoms Čekoslovakijos ir Jugoslavijos valstybėms. Paskutinė paroda atskirai Vokietijos demokratinei respublikai.
Lietuvos ekspozicija buvo puikioje strateginėje vietoje –
pirmame paviljone prie pat įėjimo, todėl lankytojų domėjimosi 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. Lankstinukai 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 aplinkosaugos 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, išspręstas ekspozicijai skirto ploto architektūrinis apipavidali-
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nimas. Visa tai, suprantama, kainavo nemažai pinigų. Tie pinigai viską ribojo, todėl ekspoziciją buvo nuspręsta ruošti kuo
mažesnę, bet kiek įmanoma turiningesnę.
Tik atkeliavusius į Budapešto parodų centrą mus sutiko senas pažįstamas – medžioklės trofėjų ekspertas Laszlo Szidnaj,
jo entuziastiškas pasveikinimas nuteikė gerai, bet žodžiai, kad
„…trofėjai vežami, paroda įvyks…“ kiek suneramino. Tik padarę didelį ir nelengvą darbą – įruošę ekspoziciją, iškabinę
visus trofėjus, apsidairėme po apytuščius paviljonus… taip,
šiokia tokia tarptautinė parodėlė, bet ne prieš keletą metų pradėta reklamuoti Pasaulinė paroda.
Jau po oficialaus atidarymo tuščiuose plotuose ėmė kurtis
parduotuvėlės, kioskeliai. Gretimai išsidėstė tikrai gero restorano iš Vienos staliukai; šaltas alus, geras vynas, tikra kava –
nebloga kaimynystė.
Na, o medžioklės trofėjų tebuvo įvertinta iš 9 šalių 30 žvėrių rūšių 729.
Ypač piktinosi mūsų kaimynai – didelio ir turtingo Čekijos
paviljono, kurio įruošimas ir vietos nuoma kainavo pusmilijonį dolerių, vadovai. Kaip mums sakė, jie ruošėsi pareikšti
oficialų protestą diplomatiniais kanalais.
Viskas išaiškėjo vėliau. Baigiantis pirmai parodos savaitei mus aplankė pažįstamas ne tik man, bet ir nemažam būriui Lietuvos medžiotojų, vokiečių žurnalistas Hans Joachim
Steinbach. Tuomet, dirbdamas žurnale „Deutsche Jagd Zeitung“, 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 organizavimo peripetijas, viską aprašė.
Primindamas neeilinį medžiotoją, mokslininką, organizatorių 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 nenutuokia 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 paviljonų nuomos kainas, kad ir turtingiausių valstybių medžiotojai
neįstengė dalyvauti, o kadangi įnirtingos derybos malonios
nebuvo – dalyvauti beveik visi atsisakė paskutinę dieną. Keisčiausia, kaip rašė H. J. Steinbach, kad organizatorius tebemano, jog viskas puikiai pavyko, viskas gerai.
Pinigų, o ir organizacinio darbo trūkumas, kartais paskatina imtis gana juokingų priemonių, pavyzdžiui, parodą prirašyti (čia tikrai be kabučių).
Reikia prisiminti gana įdomią parodą, skirtą profesoriaus
Tado Ivanausko 100 gimimo metinėms, LMŽD 1992 m. suorganizuotą 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

trūksta dviejų smulkmenų: organizacinio komiteto sudėties 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 sakoma, ir už tiek… Mano kalbinti kataloge surašytos ekspertų
komisijos nariai apie šią parodą nieko neprisiminė.
Paskutinė, šį kartą tikra, Baltijos šalių medžioklės trofėjų 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 organizuoti bendras apie Baltijos jūrą esančių šalių parodas, deja,
šie žodžiai kūnu netapo, ir vargu, ar kada nors taps. Reikalas 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 įspūdingas parodas, kaip 2003 m. Klaipėdoje ar 2006 m. Trakuose.
Apie jas nėra reikalo rašyti – visi puikiai prisimename.
Atsirado naujų reiškinių: tai visų pirma regioninės parodos – pietų Lietuvoje 1995 m. įvyko paroda Druskininkuose, 2002 m., 2005 m., 2008 m. – parodos Alytuje, organizuojamos parodos Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 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 asmeninė 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 Antano Truskausko medžioklės trofėjų kolekcija.
Vertinant medžioklės trofėjus parodų komisijose, ypač
dirbant kartu su CIC tarptautinės kategorijos ekspertais,
dirbant kasmetinėse medžioklės trofėjų apžiūrose, išugdytas gausus medžioklės trofėjų ekspertų būrys. Tai visų pirma šio darbo pradininkai, vilniečiai dr. Rimantas Baleišis,
dr. Petras Bluzma, šv. a. Alfonsas Matuzevičius, kaunietis
Algimantas Šeškauskas, šiaulietis doc. dr. Viktoras Zažeckis. Nuo 1989 m. į šią veiklą įsitraukęs doc. dr. Kęstutis Pėtelis suspėjo nuveikti tikrai nemažai – būdamas Lietuvos
medžioklės trofėjų ekspertų Tarybos pirmininku, jis sudarė ekspertų mokymo programą ir 1995 m., Dainavos krašto medžioklės trofėjų parodos metu, pravedė pirmuosius
egzaminus.
Jo paruošta 1995 m. medžioklės trofėjų apžiūrų rezultatų analizė iki šiol išlieka pavyzdžiu tokiam darbui.
Didelė dalis Lietuvos medžioklės trofėjų ekspertų kėlė
kvalifikaciją CIC komisijos „Parodos ir trofėjai“ organizuojamuose kursuose, nors šiaip juose akcentuojama tik trofėjų matavimas bei subjektyvių vertinimo elementų standartizavimas, 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 ...

nauji leidiniai

Šviesios atminties miškininkas Rimantas
Grikevičius daug metų rinko ir kaupė
medžiagą apie gamtos poveikį žmonių
sveikatai ir labai sudėtingą temą – pomirtinį žmogaus gyvenimą.
Be abejo, gamtos kvapai, spalvos,
garsai, paukščių čiulbėjimas, medžių ošimas, vaizdai įvairiais metų laikais žmonėms daro įspūdį, veikia raminančiai.
Gamta – tai nuolat atsinaujinantis teatras, kurio veikėjai – paukščiai, žvėrys,
medžiai, gėlės – nemokamai mums teikia
džiaugsmą.
R. Grikevičius parinko aktorės Jūratės Onaitytės, Lietuvos valstybinio banko
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valdytojo Reinoldijaus Šarkino, gyd. prof.
Kazio Ambrozaičio ir kitų mintis apie
mišką, kuris jiems buvo poilsio, įkvėpimo
šaltiniu. Bandoma įtikinti, kad rasa, šviežia žolė taip pat gydo. Gana vertingi Leonardo da Vinčio, rusų dailininko Isako
Levitano ir kitų patarimai, kaip palaikyti
gerą savijautą. Knygoje yra minčių apie
smegenų darbą, tingėjimą, senatvę, nervinę 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 pomirtinį 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 filosofai, mąstytojai. Tačiau nors sunkiai, bet
krikščionybė įsigalėjo. Ir nors šiandien
niekas negali įrodyti Dievo buvimo, net
Čarlzas Darvinas neneigė Dievo egzistavimo. Nobelio premijos laureatas Džonas Ekzlas rašo, kad žmogų valdo kažkas,
esantis už jo kūno ribų (p.43). Akademikė 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 kažkur 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, dievybes ir pomirtinį gyvenimą. Mitai skelbė,
kad miręs žmogus į žemę grįžta medžiu,
o žmonės kilę iš medžių. Krikščionybė ir
kiti tikėjimai sukūrė Dievus. Motina Teresė (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 persikūnijimais ir pomirtiniais gyvenimais, bet kažkoks proto likutis tam trukdo (p. 44).
Septyniasdešimties puslapių knygutė
nedidelė, tačiau ji pateikia daug medžiagos apmąstymams. Žmogui gimus, gimsta ir jo palydovas – mirtis. Mūsų pėdsakai žemėje lieka tik vaikuose ir darbuose.
Tikėjimas kūrėju, sielos nemirtingumu,
pomirtiniu gyvenimu teikia viltį. Tikėjimas nereikalauja įrodymų. Jo tiesos
nenuginčijamos. Tikintiesiems tikėjimas
padeda gyventi, ateistams jis trukdo. Neteiskime nei vienų, nei kitų.

pirmųjų miškų urėdijų, tarp jų – ir
Prienų miškų urėdiją abipus Nemuno išsidėsčiusiems miškams tvarkyti.
Miškų urėdų K. Kiršanskio, E. Skersto, S. Vaičekauskio, E. Kurilavičiaus,
V. Buožio, J. Plaušinaičio ir kitų suformuotas urėdijos kolektyvas sėkmingai
darbavosi iki 1945 m. rugpjūčio 1 d.
Pokaryje, po įvairių reorganizacijų,
savarankiška Prienų miško įmonė atkurta 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 keliui 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 kaita pagal girininkijas, atliktais kirtimais,
miškų atkūrimu, kitais darbais, remiantis 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 plantacijos. Apie 17 proc. dabartinių urėdijos
miškų yra įveista miškininkų rankomis.
Glaustai pristatyta kiekviena girininkija, jos istorija, ženklesni darbai, čia
dirbę ir dabar dirbantys miškininkai.

GEDIMINAS ISOKAS

MG inf.
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Bronius

Motiejūnas

1927 03 01 – 2009 10 25

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.

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

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 ekonomistu-buhalteriu.
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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gruodį

Sveikiname gimusius

Lapkritis.
Baigės ruduo

miškas ir visuomenė

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...
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Sninga – nesninga...
Rieda skruostais rudenio ašaros...
Gal ne ašaros...
Gal ištirpusios snaigės
Suolo veidu senu.
Prosta Sporinni
MŪSŲ GIRIOS / 2009 / 11

Su 30-uoju gimtadieniu
Gruodžio 8 d. šią sukaktį pažymėsiantį Pa
kruojo miškų urėdijos Linkuvos girininkijos
eigulį Aidą Pakalnį, 14 d. – Lietuvos miš
kų instituto Miško apsaugos ir medžioklėty
ros skyriaus jaunesniąją mokslo darbuotoją
Aistę Bagdžiūnaitę.

Su 40-uoju gimtadieniu
Gruodžio 1 d. šią sukaktį pažymintį Jurbar
ko miškų urėdijos Globių girininkijos eigulį
Joną Balšaitį, 5 d. – Trakų miškų urėdijos
Aukštadvario girininkijos eigulį Vidą Baš
kevičių, 6 d. – Kazlų Rūdos MM urėdijos
Agurkiškės girininkijos miško darbininkęvalytoją Editą Degutienę, 7 d. – Mažeikių
miškų urėdijos Kairiškių girininkijos girinin
kę Vilmą Janušienę, Kretingos miškų urė
dijos medienos, prekybos ir techninio pa
dalinio vairuotoją Raimondą StanĮ, 8 d. –
Panevėžio miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio traktorinin
ką Alvydą Bielskį, 9 d. – Šiaulių miškų urė
dijos ryšių su visuomene specialistę Loretą
Mejerienę, Rokiškio miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
tekintoją-šaltkalvį Arvydą Adomavičių,
16 d. – Šakių miškų urėdijos Sutkų girinin
kijos girininko pavaduotoją Robertą Va
laitį, Kaišiadorių miškų urėdijos medelyno
traktorininką Gintarą Alkoviką, 17 d. –
Šalčininkų miškų urėdijos vidaus auditorę
Ritą Leonavičienę, 19 d. – Jurbarko miškų
urėdijos medelyno viršininkę Dalią Ma
čiežienę, 23 d. – Vilniaus miškų urėdijos
Paežerio girininkijos eigulį Gžegož Ceiko,
29 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio vil
kiko vairuotoją Sigitą Lekavičių.
Su 50-uoju gimtadieniu
Gruodžio 1 d. šią sukaktį pažymintį Rietavo
miškų urėdijos autogreiderio mašinistą Ge
diminą Sauserį, 3 d. – Prienų miškų urė
dijos medienvežio vairuotoją Algimantą
Milašauską, 8 d. – Rokiškio miškų urėdijos
medelyno viršininką Romualdą Petro
naitį, 10 d. – Šiaulių miškų urėdijos me
dienvežio vairuotoją Vytautą Krištopai
tį, 14 d. – Veisiejų miškų urėdijos medienos
ruošos ir darbų saugos inžinierę Virginą
Sinkevičienę, 16 d. – Mažeikių miškų urė
dijos Sedos girininkijos girininko pavaduo
toją Genovaitę Gricienę, 18 d. – Vilniaus
miškų urėdijos Dūkštų girininkijos girininko
pavaduotoją Kęstutį Karloną, 20 d. – Tytu
vėnų miškų urėdijos Užvenčio girininkijos
eigulį Gražvydą Laugalį, 24 d. – Kazlų
Rūdos MM urėdijos medelyno darbininkę

Romą Senkuvienę, 27 d. – Valstybinio
miškotvarkos instituto vyresnįjį taksatorių
Artūrą Gustainį, 28 d. – Panevėžio miš
kų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio medkirtės operatorių
Vidmantą Narbutą, 30 d. – Alytaus RAAD
Lazdijų rajono agentūros vyresnįjį specialis
tą Romą Bendorių, Anykščių miškų urėdi
jos traktorininką Rimantą Sargūną.

Su 60-uoju gimtadieniu
Gruodžio 1 d. šią sukaktį pažyminčią Šilu
tės miškų urėdijos Saugų medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio meistrę Re
giną Mauricienę, 6 d. – Raseinių miškų
urėdijos medienos, prekybos ir techninio
padalinio medienvežio vairuotoją Antaną
Mikalčių, 7 d. – Valstybinio miškotvarkos
instituto vyresniąją specialistę Jūratę Jan
kauskienę, Joniškio miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
viršininką Povilą Žiūką, 14 d. – Joniškio
miškų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio medienvežio vairuo
toją Vacį Marijauską, Mažeikių miškų
urėdijos šaltkalvį-motoristą Juozapą Pet
riką, 18 d. – Lietuvos miškų instituto biblio
tekos vedėją Julę Šaudienę, 19 d. – Taura
gės miškų urėdijos Šilinės girininkijos eigulį
Joną Mankų, 28 d. – Panevėžio miškų urė
dijos Naujamiesčio girininkijos vairuotojątraktorininką Joną Akstinavičių.
Gruodžio 23 d. sukaks 65-eri Jonavos miškų
urėdui Vytautui Daukševičiui, 28 d. –
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegi
jos direktoriaus pavaduotojai akademinei
veiklai Aldonai Kviecinskienei.
Su 70-uoju gimtadieniu
Gruodžio 15 d. šią sukaktį pažymėsiantį bu
vusį ilgametį Utenos miškų urėdijos Čiulėnų
girininkijos girininką Rimantą Stasį Lukšį,
16 d. – buvusią ilgametę Kauno miškų urė
dijos Raudondvario medelyno darbininkę
Janiną Sinkevičienę, 31 d. – buvusį Kau
no miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos di
rektorių dr. Juozą Joniką.
Su 80-uoju gimtadieniu
Gruodžio 15 d. šią sukaktį pažymėsian
tį buvusios Miškų ūkio ir miško pramonės
mokslinės-techninės draugijos valdybos
pirmininko pavaduotoją, girioniškį Joną
Stukšį.
Gruodžio 18 d. sukaks 85-eri buvusios Miš
kų ūkio ministerijos ilgametei darbuotojai
Esfirai Alpernienei.

Jonas Grigaliūnas

Medžioklė

Profesorius Mykolas Jankauskas medžioklėje

O buvo taip...

Profesorius Tadas Ivanauskas medžioklėje su
studentais

Po medžioklės

Tokios medžioklės būdavo Dubravos girioje

Ganosi

Parodos dalyvis

