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k r o n i k A
Sausio 1 d. kaune pradėjo funkcionuoti nauja biudžetinė įstaiga – Valstybinė miš-
kų tarnyba. Ji perėmė Valstybinės miškotvarkos tarnybos, Miško genetinių išteklių, 
sėklų ir sodmenų tarnybos, Miško sanitarinės apsaugos tarnybos ir Valstybinės 
aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus veiklos funkcijas. 

aplinkos ministerija buvusioms tarnyboms reorganizuoti pernai sudarė komisiją 
(pirmininkas Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas, pirmininko pava-
duotojas – Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Donatas Du-
dutis bei 8 nariai). Reorganizavimo tikslas – tobulinti aplinkos ministerijos sistemos 
institucijų valstybinį valdymą, įgyvendinant LR Vyriausybės programos priemones, 
mažinant valdymo išlaidas, optimizuojant biudžetinių įstaigų skaičių, koncentruo-
jant funkcijų atlikimą vienoje įstaigoje, racionaliai panaudojant materialinius ir 
finansinius išteklius pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti bei vieningos 
valstybės miškų ūkio politikos visų nuosavybės formų miškuose ir visų šalies miškų 
būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolės užtikrinimas.

Valstybinės miškų tarnybos struktūra: administracija – direktorius dr. Rimantas 
Prūsaitis (prieš tai dirbęs alytaus miškų urėdu), du pavaduotojai – dr. albertas kas-
peravičius (dirbęs Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktoriaus pavaduotoju) ir 
dr. Paulius Zolubas (dirbęs Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriumi) bei 
9 skyriai. Valstybinės miškų tarnybos veiklos funkcijos padalintos į du sektorius – 
Miškotvarkos ir Miškininkystės bei iš 4 pareigybių susidedantį Bendrųjų reikalų sky-
rių (vedėja – vyr. buhalterė Vida Bradauskienė). 

Miškotvarkos sektoriui priskirti 5 skyriai: Miškų kadastro (10 pareigybių) – skyriaus 
vedėjas antanas Lekstutis, jo pavaduotojas Robertas Vainius; nacionalinės miškų 
inventorizacijos (11 pareigybių) – skyriaus vedėjas Gintaras kulbokas, jo pavaduo-
tojas dr. Ričardas Beniušis; Miškotvarkos, miško naudojimo ir miškų ūkio statistikos 
(7 pareigybės) – skyriaus vedėjas dr. Leandras Deltuva, jo pavaduotojas Darius Viž-
lenskas, vyriausiasis specialistas prof. habil. dr. andrius kuliešis; Informatikos (5 pa-
reigybės) – skyriaus vedėjas Julius Juodis; Miškų kontrolės (4 pareigybės) – skyriaus 
vedėjas artūras Balčius, jo pavaduotojas saulius Gatelis.

Miškininkystės sektoriui priskirti 3 skyriai: Miško genetinių išteklių (8 pareigybės) – 
skyriaus vedėjas dr. Vidmantas Verbyla, jo pavaduotojas Valmantas kundrotas; Miš-
ko sėklų ir sodmenų kokybės (6 pareigybės) – skyriaus vedėjas kęstutis Česnavičius; 
Miško sanitarinės apsaugos (7 pareigybės) – skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas, 
jo pavaduotojas kęstutis Grigaliūnas. 

Po reorganizavimo sumažinus 6 etatus, Valstybinėje miškų tarnyboje liko 67 pa-
reigybės. svarbiausieji Valstybinės miškų tarnybos uždaviniai ir funkcijos nustatyti 
šios tarnybos nuostatuose.

Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institu-
tas bei Lietuvos miškų institutas sujungti į valstybinį Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centrą (LAMMC). Šie mokslo institutai sujungti į LaMMC kamieninio pa-
dalinio – filialo teisėmis. LaMMC pereinamuoju laikotarpiu, kuris tęsis iki 2013 m., 
vadovaus Švietimo ir mokslo ministerijos paskirtas direktorius – Lietuvos žemdir-
bystės instituto direktorius prof. Zenonas Dabkevičius. Pasibaigus pereinamajam 
laikotarpiui, bus skelbiamas konkursas valstybinio Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro direktoriaus pareigoms užimti. Prof. Remigijus ozolinčius paskirtas 
šio centro direktoriaus pavaduotoju – Miškų instituto direktoriumi. Lietuvos miškų 
institutas lieka dirbti Girionyse.

nuo šių metų sausio 1 d. Aplinkos ap-
saugos agentūra, Valstybinė aplinkos 
apsaugos inspekcija ir Jūrinių tyrimų 
centras sujungti į Aplinkos apsaugos 
agentūrą. sumažintas 51 etatas.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
Čepkelių valstybinio gamtinio rezer-
vato direkcija sujungta su Dzūkijos na-
cionalinio parko direkcija, o Labanoro 
regioninio parko direkcija sujungta 
su Aukštaitijos nacionalinio parko di-
rekcija. Vykdoma kitų parkų direkcijų 
pertvarka. Ja siekiama sumažinti visuose 
parkuose 180 etatų.

Sausio 5 d. Generalinėje miškų urėdijoje 
organizuotas pasitarimas dėl prekybos 
apvaliąja mediena, kuriame dalyvavo 
generalinis miškų urėdas B. sakalauskas, 
jo pavaduotojas G. Visalga,  VMG valdybos 
pirmininkas s. Paulauskas, finansų direk-
torius E. Mockus, aB „klaipėdos mediena” 
generalinis direktorius V. adomaitis. ap-
tarta medienos rinkoje susidariusi situaci-
ja, pasaulinės tendencijos plokštės, baldų 
pramonės šakose, miškų urėdijų ir pirkėjų 
sutartinių įsipareigojimų vykdymas, ilga-
laikių sutarčių sudarymas, jų vykdymas su 
aB „klaipėdos mediena“, uaB „sakuona“.
  
Sausio 6–14 d. šalies miestuose vyko 
aplinkos ministerijos globojama akcija 
„Kalėdinė eglutė – namų šilumai“. Ją jau 
ketvirtą kartą inicijavo Lietuvos biomasės 
energetikos asociacija „LItBIoMa“ bei ko-
munalinių paslaugų ir ekologijos verslo 
bendrovė „Ecoservice“. Šiemet akcija vyko 
ne tik sostinėje, bet ir klaipėdoje, Varėno-
je, Širvintose, Šilutėje bei trakuose.

Sausio 11 d. aplinkos ministras G. kaz-
lauskas pasirašė įsakymą dėl vilkų me-
džioklės sezono nutraukimo, nes sume-
džiotas šiam laikotarpiui nustatytas vilkų 
skaičius (40). Lietuvoje vilkus leidžiama 
medžioti nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 
1 d., tačiau jų medžioklė gali būti nutrauk-
ta anksčiau, jeigu išnaudojamas nustaty-
tas sumedžiojimo limitas.

Sausio 14 d. organizuotas Girininkų 
bendrijos tarybos posėdis, kuriame, be 
kitų svarstytų klausimų, išrinkti tarybos 
pirmininko pavaduotojai ir prezidiumo 
nariai (žr. 21 p.).

Sausio 15 d. aplinkos ministerija pateikė 
informaciją: įsteigti 7 nauji valstybiniai 



5

kro
nik

a

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 01

telmologiniai draustiniai: Balandinės 
ir Baužaičių (tauragės apskr., Jurbarko 
r. sav.), Gaidžiabalės samanynės ir kons-
tantinavos (Panevėžio apskr., Rokiškio r. 
sav.), samanių bei Velniabalės (utenos 
apskr., Zarasų r. sav.) ir Rūdgirių (kauno 
apskr., Prienų r. sav.). Jie įsteigti įgyven-
dinant Europos sąjungos direktyvą dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos.

Sausio 21 d. LR seimo II-ųjų rūmų gale-
rijoje atidaryta E. Drobelio  fotografijų 
paroda, skirta Tarptautinių biologinės 
įvairovės metų paminėjimui (plačiau – 
32 p.). 

Sausio 22 d.  Briuselyje vyko Europos 
komisijos organizuotas Miškų ir me-
džio kamštienos konsultacinio ko-
miteto  (Forestry & Cork AG) posėdis. 
apžvelgti 2009 m. veiklos rezultatai,  
apsvarstyta strateginė darbotvarkė 
2010 m. bei prioritetiniai veiksmai, pri-
statyti kopenhagoje vykusios Jungtinių 
tautų pasaulinės konferencijos klimato 
kaitos klausimai bei Es įsipareigojimai. 
Iš Lietuvos posėdyje dalyvavo LMsa pir-
mininkas a. Gaižutis. Posėdžius kuruoja 
Es Žemės ūkio ir kaimo plėtros Genera-
linis direktoratas.

Sausio 27 d. Kauno universitetai pa-
minėjo Aukštųjų kursų 90-metį. kauno 
technologijos universitetas, kauno me-
dicinos universitetas, Lietuvos kūno kul-
tūros akademija, Lietuvos veterinarijos 
akademija, Lietuvos žemės ūkio universi-
tetas ir Vytauto Didžiojo universitetas su-
rengė tai progai skirtas iškilmes, kuriose 
dalyvavo visų kauno aukštųjų mokyklų 
rektoriai, miesto akademinės bendruo-
menės nariai, šalies bei miesto valdžios 
atstovai: seimo pirmininkė I. Degutienė, 
Prezidentės patarėja V. Būdienė, minis-
trai G. steponavičius, k. starkevičius, 

R. Vilkaitis, kauno meras a. kupčinskas, 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
Z. truskauskas, kiti svečiai. 

*Vyriausybė pritarė aplinkos minis-
terijos parengtoms Miškų įstatymo 
pataisoms ir papildymams, nustatan-
tiems atvejus, kada galima ir kada drau-
džiama miško žemę paversti kitomis 
naud menomis. Papildytas Miškų įsta-
tymas įteisintų kompensacines priemo-
nes už miško žemės pavertimą kitomis 
naud menomis. asmenys, inicijuojantys 
valstybinės miško žemės pavertimą ki-
tomis naudmenomis, privalėtų į valsty-
bės biudžetą sumokėti piniginę kom-
pensaciją. Ją sudarytų kitomis naudme-
nomis paverčiamos miško žemės sklypo 
vertė rinkos kainomis, jame augančio 
medyno įveisimo bei išauginimo iki 
atitinkamo amžiaus išlaidos ir prarasto 
medienos prieaugio, kurį šis medynas 
sukauptų iki nustatyto pagrindinių kir-
timų amžiaus, vertė nenukirsto miško 
kainomis. Privačios miško žemės savi-
ninkai ar naudotojai, organizuojantys 
šios žemės pavertimą kitomis naudme-
nomis, privalėtų įveisti mišką ne mažes-
niame plote nei kitomis naudmenomis 
paverčiamos miško žemės plotas arba 
sumokėti į valstybės biudžetą piniginę 
kompensaciją. sumokėtos kompensa-
cijos būtų naudojamos naujiems miš-
kams įveisti. 
Miškų įstatymo pataisos ir papildymai 
pateikti LR seimui. 

*Šių metų valstybės biudžete nenu-
matyta lėšų kompensacijoms už vals-
tybės išperkamą žemę, miškus ir van-
dens telkinius. 2010 m. sausio 19 d. 
LR seimas priėmė Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkū-
rimo įstatymo pataisas, pagal kurias pi-
niginės kompensacijos bus išmokamos 
2011 m., o kai tokie sprendimai bus pri-

imti po 2011 m. – kitais kalendoriniais 
metais nuo sprendimo atkurti nuosavy-
bės teises priėmimo.
 
*Praėjusių metų pabaigoje aplinkos 
ministerijoje pagerbti kūrybinio žur-
nalistų konkurso „Žmogus ir aplinka“ 
laimėtojai. Pirma vieta paskirta Šiaulių 
regiono televizijos „s plius“ žurnalistei 
n. Visockienei ir kūrybinės grupės na-
riams J. Visockui, a. Brašiškienei už re-
portažą laidoje „Provincija“, antroji vie-
ta – žurnalistei J. Petrošiūtei už straips-
nius žurnale „Mano ūkis“ (priminsime, 
kad ši autorė studijų metu yra trumpai 
dirbusi ir mūsų redakcijoje), trečioji – 
V. Paulauskui už straipsnius žurnale 
„Meškeriotojas“, paskatinamoji pre-
mija – savaitraščio „Šiauliai plius“ žur-
nalistei o. Laurutytei. apdovanojimus 
nugalėtojams įteikė aplinkos ministras 
G. kazlauskas ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pirmininkas D. Radzevičius.  
 
*2010 metų sausio – vasario mėn. 
baigia galioti 4-ioms miškų urėdijoms 
(Rokiškio, tytuvėnų, ukmergės ir Varė-
nos) 2005 m. išduoti tarptautiniai FsC 
miškų tvarkymo sertifikatai. Generalinė 
miškų urėdija 2009 m. rudenį organiza-
vo FsC miškų tvarkymo sertifikavimo 
paslaugų pirkimą. nugalėtoju buvo pri-
pažinta „uaB nEPCon Lt“, įgaliota „Rain-
forest alliance“ priklausančios progra-
mos „smartWood“ atstovė Lietuvoje. 
Miškų tvarkymo re-sertifikavimo metu 
bus vertinami aplinkosauginiai, miški-
ninkystės ir socio-ekonominiai miškų 
urėdijų tvarkomų miškų aspektai. Re-
sertifikavimo pagrindinio vertinimo 
darbai atliekami 2010 m. sausio – va-
sario mėn.

*Įsteigus girininkų veteranų klubą, 
jo pirmininku išrinktas R. Kviklys (tel.: 
8 445 44 829, 8 687 811 85); koordina-
toriais: Aukštaitijos regiono – A. Meš-
kauskas ( 8 381 56 505, 8 686 86 307); 
Dzūkijos – V. Stacevičius (8 318 43247, 
8 686 675 73). 

*Gaisrui sunaikinus Labanoro Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, 
Švenčionių rajono bendruomenė ir visas 
kraštas patyrė didžiulį moralinį ir mate-
rialinį nuostolį. Labanoro bažnyčios an-
samblis 2006-2008 m. buvo restauruo-
tas, atnaujinta varpinė. Šioje bažnyčioje 
XIX a. viduryje vargonavo J. Petrauskas, 
vėliau jo sūnus kompozitorius M. Pe-
trauskas. norintiems prisidėti prie baž-
nyčios atstatymo, skelbiame tuo tikslu 
atidarytą sąskaitą, į kurią galima pervesti 
bet kokio dydžio aukos sumą: LT 7773 
0001 0120 1791 48, „Swedbank“, AB. 
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ŽVELGiAnT Į ATEiTĮ
Gruodžio pabaigoje vyko Generalinės 
miškų urėdijos kolegijos ir Miškų urėdi-
jų gamybinio susirinkimo pasitarimas. 
Jame apžvelgti apvaliosios medienos 
pardavimo konkurso 2010 m. rezultatai, 
aptartos miškų urėdijų metinės 2010 m. 
ūkinės – ekonominės veiklos planavimo, 
taikant ekstremalius veiksmus, priemo-
nės, informuota apie naujus miškų urėdi-
jų vadovų darbo apmokėjimo principus.

Posėdžio pradžioje generalinis miškų 
urėdas Benjaminas sakalauskas trum-
pai apžvelgė 2009 m. situaciją miškų 
ūkio sistemoje. Pabrėžė, kad žiniasklai-
doje kaip niekad gausiai buvo paskelb-
ta publikacijų, šmeižiančių valstybinių 
miškų valdytojus – miškų urėdijas, Ge-
neralinę miškų urėdiją. Tendencingais 
straipsniais siekta ne tik apjuodinti miš-
kininkus, bet ir bandyta trikdyti jų dar-
bą. nepasitvirtino pranašauti masiški 
miškų urėdijų bankrotai – Generalinės 
miškų urėdijos 2008 m. rugpjūčio mėn. 
sukurtas ekstremalių ekonominių situ-
acijų valdymo planas padėjo suvaldyti 
ir stabilizuoti blogėjančią ekonominę 
situaciją, nors dėl kritusių medienos 
kainų ir pirkimo apimčių miškų urėdijų 
pajamos pernai sumažėjo daugiau nei 
30 proc. didžioji dauguma miškų urė-
dijų praėjusius finansinius metus baigė 
su teigiamu balansu, tik kelios verčiasi 
sunkiau, tačiau įvertinus jų veiklos pla-
nus, ir tos įmonės turi pakankamai po-
tencialo atsilikimui likviduoti. 

„šie metai nebus lengvi. Pirmąjį 
pusmetį bus dar taikomas antrojo lygio 
ekstremalių sąlygų veiklos planas, bet 
miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo 
darbai dėl to tikrai nenukentės“, – pa-
brėžė generalinis miškų urėdas. didelis 
dėmesys bus skiriamas miško kirtimo 
atliekų – biokuro gamybos apimčių di-
dinimui, apvaliosios medienos taisyklių 
tobulinimui. atsižvelgiant į finansines 
galimybes, toliau bus registruojami 
valstybiniai miškai, prižiūrimi rekre-
acijos objektai, tvarkomi miško keliai, 
vykdomi kiti ūkiniai darbai.

apvaliosios medienos pardavimo 
konkurso 2010 metams rezultatus pa-
teikė generalinio miškų urėdo pava-
duotojas Gintaras Visalga. Jis konstata-
vo, jog medienos pardavimo konkursui 
i pusmečiui ir pagal ilgalaikes sutartis 
pasiūlyta 1350,4 tūkst. kub. m medie-
nos, numatoma pasirašyti sutarčių 
1135,3 kub. m medienos. Remiantis 
2009 m. rezultatais, vidutinė medienos 
pardavimo kaina buvo 86 lt/kub. m. 
Pagal preliminarius konkurso rezulta-
tus apvaliosios medienos vidutinė su-
tartinė kaina 2010 m. numatoma apie 
98 lt/ kub. m. 

G. Visalga pabrėžė, kad, praėju-
sių metų iV ketvirtį suintensyvėjus 
prekybai mediena, laimėjo tos miškų 
urėdijos, kurios pardavimus paskirs-
tė tolygiai visiems metams. antrąjį 
pusmetį dėl pasyvaus privačių miško 
savininkų medienos pateikimo rinkai 

kai kur net buvo jaučiamas medienos 
stygius, o pardavimo kaina pamažu ir 
ne po daug, bet kilo. Miškų urėdijos, 
kurios pirmąjį 2009 m. pusmetį kirti-
mų apimtis viršijo 10–15 proc., antrąjį 
turėjo mažiau medienos padidintomis 
kainomis. Tai atsilieps ir tų miškų urė-
dijų finansiniams rezultatams.

Pranešėjas priminė pakeitimus 
naujose Prekybos apvaliąja mediena 
taisyklėse. Jis pabrėžė, kad teko griež-
čiau reglamentuoti taisyklių 39 punktą 
dėl prekybos mediena šalių susitarimu. 
Jame akcentuojama, kad ši prekyba gali 
vykti ne dažniau nei kartą per mėnesį 
konkrečioje vietoje nustatytą dieną ir 
nustatytu laiku. Toks sugriežtinimas 
įvedamas todėl, kad pernai kai kurios 
miškų urėdijos nesilaikė tokio reikala-
vimo ir prekiavo mediena visą mėnesį, 
bet kuriuo metu.

Taisyklės papildytos nuostata dėl 
1 proc. nuolaidos taikymo, jei medie-
na matuojama nepriklausomų matuo-
tojų. kaip sakė G. Visalga, pagal par-
duodamos medienos kiekį, pamatuotą 
nepriklausomų matuotojų, mes esame 
žymiai atsilikę nuo kitų es šalių. 

numatoma įvesti kai kuriuos pa-
tobulinimus prekybos apvaliąja me-
diena taisyklėse ir šiemet. išanalizavus 
pasiūlymus, aplinkos ministerijai bus 
teikiami du pakeitimai: pasiūlymas dėl 
nebankinio 3 proc. pasiūlymo garanto, 
kurį galima būtų sumokėti į miškų urė-
dijų kasą, bei elektroninis apvaliosios 

Praėję metai nebuvo lengvi. 

ar šie bus geresni?
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medienos pardavimas. Jau vykdomas 
pastarojo techninės užduoties parengi-
mas ir nuo 2011-2012 metų numatoma 
pirkimo pardavimo sandorius vykdyti 
elektroniniu būdu. Greičiausiai bus pa-
sirinktas lenkiškas variantas, kai pirkėjai 
ir pardavėjai internetu užsiregistruoja 
centriniame serveryje, vieni pateikdami 
parduodamos, kiti – perkamos medie-
nos kiekius. kompiuteris išanalizuoja 
ir nustato pardavimo kiekius, o sutar-
tys vėliau pasirašomos miškų urėdijose. 
numatomi elektroninės prekybos teisi-
niai principai tokie patys, kokie yra da-
bartinėse prekybos taisyklėse.

kalbėdamas apie miškų urėdijų 
2010 m. ūkinės – ekonominės veiklos 
planavimą, generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas G. Visalga prašė atsa-
kingiau prognozuoti pajamų ir išlaidų 
santykį. Remiantis preliminariomis 
prognozėmis, apvaliosios medienos vi-
dutinė pardavimo kaina gali didėti apie 
11 lt/kub. m, tačiau 2010 m. numato-
ma parduoti apie 0,2 mln. kub. m me-
dienos mažiau negu pernai. Tikimasi 
šiemet gauti apie 23 mln. lt pajamų 
už parduotą medieną daugiau, bet ki-
tos pajamos išliks 2009 m. lygyje. Miš-
ko vertė, kuri apskaičiuota nenukirsto 
valstybinio miško kainomis, didės apie 
25–30 mln. lt ir bus 145–150 mln. lt 
(2009 m. – 120 mln. lt).

G. Visalga pristatė generalinio miš-
kų urėdo įsakymą dėl miškų urėdijų 
ūkinės–ekonominės veiklos planavimo 
2010 m. Jame konstatuojama, kad nu-
statomas antras ekstremalių ekonomi-
nių sąlygų lygis. Be to, miškų urėdai, 
sudarantys metinius veiklos planus, 
įpareigojami vadovautis tokiais prin-
cipais: privalomųjų miško atkūrimo, 
apsaugos ir tvarkymo darbų normas 
išlaikyti ne mažesnes nei 2009 m.; 
specialistų išlaikymo išlaidos, darbo 
užmokesčio fondo apimtys, tarnybi-
nių lengvųjų automobilių, naudoja-
mų tarnybos reikmėms, išlaikymo ir 
nuomos bei reprezentacinės išlaidos 
planuojamos ne didesnės nei 2009 m.; 
planuojant išlaidas užtikrinti pajamų ir 
išlaidų subalansavimą; turto įsigijimai 
planuojami ne didesni, kaip nusidėvė-
jusios dalies atstatymas; miško kelių 
paprastajam remontui panaudoti kelių 
priežiūros ir plėtros programos lėšas.

ekonomikos, finansų ir apskaitos 
skyriaus vedėja Vitalija Charačidienė 

informavo, kad nuo 2010 m. balandžio 
1 d. keičiasi miškų urėdijų vadovų dar-
bo apmokėjimo principai (lR Vyriau-
sybės 2009-10-14 nutarimas nr. 1318). 
Vadovų mėnesinę algą sudarys pasto-
vioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis 
bus formuojama pagal praeitų metų 
įmonės veiklos rezultatus, o kintamoji 
dalis – pagal miškų urėdijos praėjusio 
ketvirčio ūkinės ir finansinės ekonomi-
nės veiklos atitinkamus rodiklius, ku-
riuos nustatys įmonės savininko teises 
ir pareigas įgyvendinanti institucija. 

Miškų urėdo pavaduotojo, vyriau-
siojo buhalterio mėnesinės algos pa-
stoviosios dalies dydis nustatomas 20 
proc. mažesnis už vadovo mėnesinės 
algos pastoviosios dalies dydį. kitų 
miškų urėdijų darbuotojų darbo apmo-
kėjimo principus nustato pačios miškų 
urėdijos pagal GMu  nustatytas nor-
mas ir reikalavimus.

PAGRinDinĮ DėMESĮ SKiRSiME
AKTuALių PRoBLEMų SPREnDiMui 
Tą pačią dieną įvyko Miškų urėdų 
nuolat veikiančio gamybinio susirin-
kimo ataskaitinis rinkiminis susirin-
kimas. Jame dalyvavę beveik visi šalies 
miškų urėdai išklausė valdybos darbo 
ata skaitą, pateiktą jos pirmininko Jur-
barko miškų urėdo Fausto Bakio. Jis 
pabrėžė, kad susirinkimo posėdžių, 
valdybos pasitarimų pagrindinis tiks-
las – Miškų departamentui ir Genera-
linei miškų urėdijai teikti rekomen-
dacijas naujai rengiamiems teisės ak-
tams; siūlyti jau galiojančių nuostatų 
pakeitimo ar panaikinimo projektus; 
teikti šioms ir kitoms valstybės insti-
tucijoms pasiūlymus dėl valstybinio 
miškų valdymo organizavimo bei eko-
nominio reguliavimo.

Per ataskaitinį laikotarpį sukviesti 5 
susirinkimai ir 17 valdybos pasitarimų. 
susirinkimuose nagrinėti 34, o  valdy-
bos posėdžiuose – per 70 klausimų. 
keletas miškų urėdų gamybinio susi-
rinkimo ir jo valdybos posėdžių vyko 
kartu su GMu kolegijos pasitarimais, 
todėl nemažai įsakymų bei teisės aktų 
projektų paruošti atsižvelgiant į ben-
drose diskusijose išsakytas mintis.

Valdybos nariai dalyvavo įvairių 
darbo grupių, lR seimo aplinkos ap-
saugos komiteto, aplinkos ministeri-
jos, Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos, lietuvos savivaldybių 

asociacijos ir kitų institucijų posė-
džiuose, kuriuose svarstyti valstybinių 
miškų ūkio reikalai. 

– Tai, kad lietuvos visuomenė pra-
dėjo daugiau domėtis šalies miškais, 
jų svarba, kad valstybinių miškų šalyje 
nesumažėjo, kad jie ir toliau valdomi ir 
naudojami efektyviai bei pavyzdingai, 
kad valstybinių miškų sektorius nesu-
griautas, – prie viso to iš dalies prisi-
dėjo ir miškų urėdų gamybinis susirin-
kimas bei jo valdyba, – sakė F. Bakys. 
Jis padėkojo kolegoms už patarimus, 
pasiūlymus, palaikymą bei paramą.

Po ataskaitos susirinkimo dalyviai 
vertino praėjusio laikotarpio darbą, 
teikė siūlymus. šiaulių miškų urėdas 
s. Pališkis sakė, kad tokio susirinki-
mo įkūrimas suteikė galimybę išsa-
kyti bendrą nuomonę vadovybei. Jis 
apgailestavo, kad pastaraisiais metais 
daugiau dėmesio reikėjo skirti kovai su 
„išorės priešais“, o ne vidaus problemų 
sprendimui.

Panevėžio miškų urėdas d. luko-
ševičius prašė, kad su Miškų urėdų ga-
mybinio susirinkimo valdybos spren-
dimais būtų supažindinami visi miškų 
urėdai, o ne tik GMu koordinatoriai 
regionuose.

dubravos eM miškų urėdas k. ša-
kūnas teigiamai įvertino gamybinio 
susirinkimo darbą, pabrėždamas, kad 
valdybos pirmininkas F. Bakys dirbo 
profesionaliai, o jo santūrūs, tikslūs 
ir išlaikyti pasisakymai visada buvo 
išklausomi. k. šakūnas sakė, kad  ga-
mybinis susirinkimas susikūrė tada, 
kai reikėjo atstovėti miškų žinybos po-
zicijas bei politiką. Tačiau, jo nuomo-
ne, toks miškų urėdų suėjimas turėtų 
išsikovoti daugiau savarankiškumo, 
nes būdamas tik vienu laipteliu žemiau 
už GMu, jis privalo būti ne tik rams-
čiu, palaikančiu Generalinės miškų 
urėdijos politiką, bet ir savo nuomonę 
turinčiu dariniu. esant reikalui, ne tik 
paremti, bet ir patarti bei pakritikuo-
ti nepriimtinus sprendimus. Vienas 
žmogus, koks jis bebūtų protingas ir 
ryžtingas, jei jo niekas nepalaikys, ne-
kontroliuos, nepatars ir nepareikalaus, 
vienaip ar kitaip gali iškrypti iš teisingo 
kelio. Jo nuomone miškų urėdų gamy-
binis susirinkimas ar suėjimas turėtų 
būti ir rimtu patariamuoju, ir oponuo-
jančiu, turinčiu savo stuburą dariniu. 
o GMu vadovybės sprendimai turėtų 
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būti iš anksto žinomi ir nebūti netikėta 
staigmena net patiems miškų urėdams. 
kalbėjusysis siūlė keisti ilgą Miškų urė-
dų nuolat veikiančio gamybinio susi-
rinkimo pavadinimą į kitą, trumpesnį 
ir suprantamesnį.

Telšių miškų urėdo B. Banio many-
mu, gamybinis susirinkimas turėtų būti 
visuotiniu miškų urėdų susirinkimu, 
kurį reikėtų šaukti bent du kartus per 
metus. Jame būtų priimami svarbiausi 
bendri nutarimai, o medžiagą susirin-
kimams galėtų ruošti ir miškų urėdams 
atstovauti tarp susirinkimų  gamybinio 
susirinkimo valdyba. B. Banys pritarė 
k. šakūno nuomonei, jog miškų urėdų 
gamybinis susirinkimas bei jų valdyba 
nebūtų dar vienu GMu skyriumi. Bet 
tai nereiškia, kad miškų urėdų gamybi-
nis susirinkimas turėtų konfrontuoti su 
Generaline miškų urėdija. Jo nuomone, 
šis susirinkimas privalo turėti daugiau 
savarankiškumo, reikšti bendrą urėdų 
nuomonę, siūlyti miškų urėdijoms pri-
imtiniausius sprendimus. Jame būtinai 
reikia spręsti ne vien politinio pobū-
džio, bet ir tiesiogiai su mišku susiju-
sias problemas. B. Banys apgailestavo, 
kad paskutiniame girininkų suvažiavi-
me nebuvo iš esmės kalbėta apie tiesio-
ginius girininkų darbų reikalus.

Tauragės miškų urėdas P. Martina-
vičius pasiūlė gamybinio susirinkimo 
pavadinimą keisti į miškų urėdų ben-
driją, kurių pasitarimus reikėtų kviesti 
dažniau, o juose daugiau dėmesio skir-
ti miškų  urėdijų problemoms.

Biržų miškų urėdas R. Gaudiešius 
pageidavo miškų urėdų valdybos nu-
tarimus gauti kuo greičiau po valdybos  
posėdžių. 

Miškų urėdų gamybinio susirin-
kimo valdybos darbas per ataskaitinį 
laikotarpį balsų dauguma įvertintas 
gerai. šiame posėdyje išrinkta nauja 
valdyba: pirmininku – Trakų miškų 
urėdijos miškų urėdas Vygantas Mier-
kis,  pavaduotoju – dubravos eMMu 
miškų urėdas kęstutis šakūnas. Į val-
dybą slaptu balsavimu išrinkti: Faustas 
Bakys (Jurbarko miškų urėdas),  Bro-
nislovas Banys (Telšių), Juozas Girinas 
(kėdainių), antanas kilčauskas (Ra-
seinių), stasys Pališkis (šiaulių).

Posėdyje pasirašytas miškų urėdų 
visuotinio susirinkimo Pareiškimas 
lR seimo pirmininkei, ministrui pir-
mininkui ir aplinkos ministrui.

  

„Mūsų girios“ paprašė naujai 
išrinkto Miškų urėdų gamybinio 
susirinkimo valdybos pirmininko 
Vyganto Mierkio atsakyti į kelis 
klausimus.

Kokiu tikslu buvo įkurtas Miškų 
urėdų gamybinis susirinkimas? 

Pastaraisiais metais sėkmingai savo 
darbą vystė Miško auginimo specialis-
tų ir Girininkų bendrijos. Prieš dešimt-
metį įkurta miškų urėdų taryba buvo 
nutraukusi savo veiklą, todėl urėdijų 
vadovai neturėjo juos vienijančios or-
ganizacijos. iniciatyva atkurti miškų 
urėdų susivienijimą prieš dvejus metus 
kilo šakių miškų urėdijoje. 

šalyje dabar veikia 42 miškų urė-
dijos su savita darbo specifika, tačiau 
visada iškyla bendrų, tiesiogiai miškų 
urėdijų darbą atspindinčių proble-
mų, atsiranda pasiūlymų, pageidavi-
mų joms spręsti. Tokias apibendrintas 
mintis, pasvertus pasiūlymus ruošiant 
teisės aktų, jų pakeitimo ar panaikini-
mo projektus, susijusius su miškų ūkio 
veikla Miškų departamentui, Genera-
linei miškų urėdijai ir gali pateikti jau 
dvejus metus veikiantis Miškų urėdų 
gamybinis susirinkimas. Manau, kad 
po ilgų diskusijų, ginčų vietose bet 
koks pateiktas vadovybei norminis ak-
tas tampa solidesnis ir realesnis. 

Be to, labai gerai kartais padisku-
tuoti rūpimais klausimais vieniems be 
vadovybės, o po to tik apibendrintą 
nuomonę jai pateikti. Jei tai bus patei-
kiama nuo visų miškų urėdijų, tuomet 
ir vadovybė turės žymiai rimčiau į tai 
atsižvelgti. ir jai lengviau dirbti, kai 
teikiama apibendrinta nuomonė. Taip 
dabar ir vyksta. Priimant įvairius nor-
minius aktus, į daugelį mūsų pateiktų 
pasiūlymų buvo atsižvelgta. 

Manau, kad miškų urėdijų speci-
alistų profesinė kompetencija nedaug 
skiriasi nuo Miškų departamento, Ge-
neralinės miškų urėdijos specialistų 
kompetencijos. Valstybiniai miškai, jų 
ateitis vienodai rūpi ir Miškų depar-
tamento, Generalinės miškų urėdijos 
specialistui, ir miškų urėdui, girinin-
kui, eiguliui. sakyčiau, pastariesiems 
net daugiau, nes jie kasdien jame būna, 
jį sodina ir puoselėja. Mane erzina ne-
retai metami priekaištai miškų urėdijų 
darbuotojams, neva jie neturi valstybi-
nio požiūrio. Taip nėra. iš vieno kito 
pavyzdžio negalima daryti apibendri-

nančių išvadų. Galiu atsakingai pa-
reikšti, jog didžioji dauguma miškinin-
kų – patriotai, nesavanaudiškai savo 
profesijai atsidavę darbuotojai.  

 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvote 

miškų urėdų gamybinio susirinkimo 
valdybos nariu. Ar pavyko viską įgy-
vendinti?

apie miškų urėdų gamybinio susi-
rinkimo veiklą per pastaruosius dve-
jus metus savo ataskaitoje papasakojo 
buvęs valdybos pirmininkas F. Bakys. 
deja, tuo laikotarpiu, kaip sakė šiaulių 
miškų urėdas s. Pališkis, teko daugiau 
kovoti su išorės neigiamais veiksniais, 
negu rūpintis miškininkystės reikalais. 
Tačiau buvo toks laikmetis, kai reikėjo 
ramiai ir išlaikytai atremti įvairių prie-
šiškų jėgų spaudimą. kai kurių medie-
nos perdirbėjų nepasitenkinimas tuo-
met galiojusiomis prekybos mediena 
taisyklėmis, žvyro karjerų problema 
valstybinių miškų teritorijoje, pasiūly-
mas už negrąžintą žemę kompensuoti 
valstybiniais miškais, siekis miškų ži-
nybą perduoti Žemės ūkio ministeri-
jai – tai tik dalis tų problemų, į kurias 
miškų urėdų gamybinis susirinkimas 
privalėjo reaguoti. ir, sakyčiau, reagavo 
tinkamai ir laiku. Minėtais klausimais 
kartu su nevyriausybinėmis organiza-
cijomis pateikėme kelis pareiškimus 
lR seimui, Vyriausybei, kuriuose atvi-
rai išreiškėme savo poziciją, nurodėme 
pasiūlymus. Valdybos pirmininkas F. 
Bakys, jos nariai Prezidentūroje, sei-

naujasis miškų urėdų gamybinio susirinkimo 
valdybos pirmininkas Vygantas Mierkis
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Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 
2009 m. gruodį

kainos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.

sortimentas
2009 m. gruodžio 

mėn. vidutinė kaina, 
Lt/m³

Indeksas               
2009 m. 

sausis=100

Iš viso 2009 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³

Pušies pjautinieji rąstai 134 91.2 126
Eglės pjautinieji rąstai 141 102.2 127
Ąžuolo pjautinieji rąstai 358 89.9 330
uosio pjautinieji rąstai 137 97.9 126
Drebulės pjautinieji rąstai 92 92.9 88
Beržo pjautinieji rąstai 135 83.9 139
Juodalksnio pjautinieji rąstai 115 92.7 114
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 99 97.1 92
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 78 91.8 76
Eglės popiermedžiai 66 101.5 60
Pušies popiermedžiai 65 95.6 61
Beržo popiermedžiai 79 102.6 69
Drebulės popiermedžiai 59 93.7 57
uosio popiermedžiai 92 105.7 87
Plokščių mediena (spygliuočių) 47 87 48
Plokščių mediena (lapuočių) 46 88.5 45
Malkinė mediena 58 86.6 62
Iš viso apvaliosios medienos 85 94.4 86

me, Vyriausybėje aiškino, kokios po-
zicijos laikosi Miškų urėdų gamybinio 
susirinkimo valdyba, visa valstybinių 
miškininkų bendrija.

Tai, aišku, užėmė pagrindinį mūsų 
valdybos darbo laiką ir per mažai galė-
jome skirti dėmesio miškininkystės pro-
blemoms bei kitiems miškų urėdams, 
girininkams rūpimiems klausimams.

nepriekaištingas, sąžiningas, atsa-
kingas, nuoširdus kiekvieno miškinin-
ko darbas yra geriausias mūsų žinybos 
įvertinimo rodiklis. ypač dabar, eko-
nomikos nuosmukio laikmečiu. Juk 
niekas neplanavo, kad bus toks kainų 
kritimas ir reikės imtis kardinalių prie-
monių padėčiai stabilizuoti. Gerai, kad 
Generalinė miškų urėdija laiku priėmė 
norminius dokumentus, reglamentuo-
jančius miškų urėdijų ūkinę veiklą eko-
nominės recesijos metu, numatė priori-
tetinius darbus. nežiūrint to, kad buvo 
atsisakyta investicijų, sumažintas darbo 
užmokesčio fondas, bet lėšos miškų ap-
saugai, atkūrimui, želdinimui praktiškai 
nebuvo mažinamos. svarbiausia, kad 
pavyko išlaikyti žmones, o miškų urė-
dijos baigė metus su vienokiu ar kitokiu 
pelnu. nors pastaruoju metu medienos 
kainos truputį padidėjo, šiemet galime 
laukti tik nežymaus palengvėjimo. 

Esate žinomas ir gerbiamas tarp 
miškų žinybos darbuotojų. Neabejoti-
nai tai lėmė miškų urėdų pasitikėjimą 
Jus renkant valdybos pirmininku. Ką 
esate numatęs nuveikti pirmiausia?

dar ataskaitinio rinkiminio susi-
rinkimo metu, 2009 m. gruodžio 17 
d. buvo pasirašytas miškų urėdų krei-
pimasis į seimo pirmininkę, ministrą 
pirmininką ir aplinkos ministrą, kuriuo 
išreiškiama nuomonė, jog valstybiniais 
miškais neturi būti kompensuojama 
už turėtą nekilnojamąjį turtą; privačių 
miško savininkų mokymą ir paslaugų 
teikimą tikslinga pavesti valstybiniams 
miškininkams; miškų ūkio valdymo, 
reguliavimo ir politikos įgyvendinimo 
funkcijas ir toliau turi vykdyti aplin-
kos ministerija; funkcionuojantis miš-
kų valstybinis valdymas yra efektyvus 
(išsaugojo ekonominį stabilumą net ir 
sunkmečiu), todėl esminėms valdymo 
reformoms pagrindo nėra.

Pagrindinės mūsų veiklos gairės at-
einantiems dvejiems metams aptartos 
pirmajame valdybos posėdyje. Jame pa-

sidalinome veiklos sritimis, diskutavo-
me apie miškų urėdijų vadovaujančiųjų 
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, 
nes nuo 2010 m. balandžio 1 d. įsigalio-
ja naujas Vyriausybės nutarimas. Jame 
numatyta, kad atlyginimą sudarys pa-
stovioji ir kintama dalis. kintamosios 
dalies dydis priklausys nuo kiekvieno 
praėjusio ketvirčio gamybos rodiklių. 
Miškų sistemoje tai vykdyti labai su-
dėtinga, kadangi darbų apimtys, pelnas 
pasiskirsto netolygiai per visus metus. 
Todėl valdybos pasitarime svarstėme, 
kokiais kriterijais vadovaujantis galima 
būtų nustatyti darbo apmokėjimo kin-
tamąją dalį, ir savo pasiūlymus teiksi-
me vadovybei.

Miškų urėdų susirinkimo valdy-
ba, siekiant racionaliai panaudoti lėšas 
skiriamas sklypinei miškų inventoriza-
cijai, bei mažinti miškų urėdijų darbo 
sąnaudas nustatant biržių tūrius,  Miš-
kų departamentui, Generalinei miškų 
urėdijai, Valstybinei miškų tarnybai ir 
Valstybiniam miškotvarkos institutui 
pasiūlė: 1) tobulinti bei tikslinti bran-
džių medynų tūrio nustatymo metodus, 
sklypinės miškų inventorizacijos metu; 
2) sudaryti brandžių medynų tūrio ana-
lizės bei kontrolės metodiką, kurioje 
būtų numatyta kas ir kokiu būdu kon-
troliuoja, ar iškirstas faktinis medienos 
kiekis atitinka miškotvarkos ir urėdijos 
nustatytam medienos kiekiui girininki-
jos ir urėdijos mastu. esant didesniam 
kaip 10 proc. neatitikimui – išsiaiškinti, 

kas dirbo neatsakingai – miškotvarkos 
projekto rengėjai ar miškų urėdijos dar-
buotojai; 3) miškų resursų ir miškotvar-
kos darbų kontrolei, atskirų miškų urė-
dijų grupėms remtis nacionalinės miškų 
inventorizacijos duomenimis.

neabejotinai aptarsime 2010 m. miš -
kų urėdijų ūkinės ekonominės veik los 
perspektyvas. 

Miškų urėdų gamybinių susirinki-
mų, valdybų pasitarimų metu žymiai 
daugiau laiko skirsime miškininkystės 
problemoms. Manau, verta bent kar-
tą per metus padaryti visuotinį miškų 
urėdų išvažiuojamąjį gamybinį susirin-
kimą miške.

Mėginsime sušvelninti ir visai pa-
naikinti dar iki šiol viešojoje erdvėje 
tvyrantį susipriešinimą tarp valstybi-
nių miškų valdytojų ir privačių miškų 
savininkų. Vietose to nėra. atvirkščiai, 
kaimo bendruomenėje girininkas, miš-
kininkas gerbiamas, dažniausiai turi 
autoritetą. Jau įprasta, kad privataus 
miško savininkas pasikonsultuoti krei-
piasi į girininkiją, miškų urėdiją. 

Tačiau pripažinkim, kad mums 
kartais trūksta diplomatijos. o juk pa-
tys geriausi rezultatai pasiekiami, kai 
randamas bendras supratimas ir kom-
promisas. ir nereikia per daug liguistai 
reaguoti į įvairaus pobūdžio pasisaky-
mus bei kritiką. Tarp kitko, kritika ne-
retai yra naujų idėjų varomoji jėga.

RIMonDas VasILIauskas
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lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje jau XV–XVi a. niekieno 
miškų nebuvo – jie priklausė didžiajam kunigaikščiui arba pri-
vatiems žemvaldžiams bajorams. karališkųjų girių valdymui re-
guliuoti XV a. atsirado vietininkų pareigūnų, kuriems iki gyvos 
galvos pareigos buvo dalijamos už įvairius nuopelnus, adminis-
tracinius gebėjimus. 1514 m. išleistas valstybės valdovo įsakas, 
kad žemių laikytojai valstybės iždui mokėtų 2/3 gautų pajamų, 
o likusį 1/3 pajamų pasiliktų sau. 1529 m. lietuvos statute nu-
rodyta, kad miško eksploatacijos produktai yra valstybės iždo 
nuosavybė. Tokia teisinė nuostata įteisinta, matyt, todėl, kad 
užsienio rinkose augo miško prekių paklausa, didėjo už jas gau-
namos pajamos, kurios galėjo padidinti valstybės iždą.

karališkųjų girių turtams saugoti, juos prižiūrėti skirti apsau-
gos pareigūnai – girininkai bei miškų sargai (šauliai), žvėrių se-
kėjai, vadinti osočnikais, bebrininkai. Miškingose vietovėse giri-
ninkai, bebrininkai buvo ir žemių valdytojų vietininkų padėjėjai. 
kur valstybiniai miškai buvo laikomi atskira valda (girininkija), 
jos prižiūrėtojui girininkui suteiktos visos žemių laikytojo teisės. 
istoriniuose šaltiniuose minima, kad ldk didžiojo kunigaikščio 
ir lenkijos karaliaus Žygimanto senojo valdymo metais ldk te-
ritorijoje lieponių ir Valkininkų žemės vietininkas kartu buvo ir 
Gardino žemės girininkas.

iki karaliaus Žygimanto augusto reformų ldk savarankiš-
kai karališkąsias girias valdžiusių girininkijų buvo labai mažai 
(dažniausiai jas administravo žemių laikytojai, seniūnai). išim-
tinais atvejais karalius Žygimantas senasis, dovanodamas kokią 
nors žemės valdą laikytojui, išskirdavo iš jos girią, kuri tapdavo 
savarankiškai girininko administruojama girininkija. 

šaltiniuose nurodoma, kad ldk teritorijoje girininkijos, 
kaip miško administracinis vienetas, atsirado XV–XVi a. san-
dūroje. XVi a. viduryje ldk buvo 43 girininkijos, tarp jų 14 
dabartinėje lietuvos teritorijoje: alytaus, Birštono, darsūniš-
kio, Rumšiškių, karmėlavos, Žiežmarių, Gegužinės, lavoriškių, 
kauno, Vilkijos, Merkinės, Veliuonos, skirsnemunės ir Jurbar-
ko.

XVi a. girininkų pareigos buvo prižiūrėti giriose karališkuo-
sius medžioklės plotus, organizuoti jų sargybą (samdyti šaulius, 
žvėrių sekėjus), prižiūrėti girių ribas, kontroliuoti miško būdose 
vykdomus medienos gaminių verslus, bebrininkus, bitininkus. 
Girininkas taip pat privalėjo žiūrėti, kad didžiojo kunigaikščio 
dvarams priskirtose girių pievose valstiečiai nešienautų, ne-
grobtų sukauptų šieno atsargų, rinkti iš valstiečių mokesčius. 

XVi a. pirmoje pusėje lenkijos pavyzdžiu imtasi reformuoti 
ldk žemės ir miškų tvarkymą, administravimą, intensyvinti 
žemės, miškų išteklių naudojimą. Reikšmingiausias to meto 
įvykis buvo 1547 m. pradėta Valakų žemės reforma, užsitęsusi 
per 20 metų. 1557 m. balandžio 1 d. išleistame Valakų reformos 
įstatyme ribojamas didžiojo kunigaikščio girių naudojimas. 
kunigaikščio valstiečiams leista tik negiliai įeiti ar įvažiuoti į 
girias apsirūpinti savo ūkio reikmėms nustatytose vietose me-
diena ir kitais produktais. kitiems asmenims griežtai uždraus-
ta duoti stačius medžius statybai, pardavimui, taip pat lankytis 
medžioklei skirtų plotų žvėrių pavarose, vadintomis ostupais. 
Moterims ir vaikams leista nemokamai rinkti uogas, grybus, 

Pirmieji miškų naudojimo ir apsaugos 
reguliavimo žingsniai Lietuvoje

riešutus, apynius ir kitas miško gėrybes. Valstiečiams leista me-
džioti tik savo valakuose (žemėse) ir savo nuožiūra naudoti me-
džioklės laimikius, bet uždrausta su medžiokliniais šautuvais 
būti girioje ir pagiriuose, medžioti stambius žvėris, stirnas ar 
juos bet kaip gaudyti.

siekiant gauti daugiau pajamų iš didžiojo kunigaikščio gi-
rių, 1558 m. gruodį Petrakave (lenkijoje) vykusiame karalystės 
seime nutarta aprašyti ldk didžiojo kunigaikščio girias, žvėrių 
perėjas ir atlikti jų reviziją. karalius Žygimantas augustas ldk 
girių reviziją pavedė atlikti Gardino horodničiui, Mstibokovo 
(dabar Baltarusijoje Mscikovo miestelis) ir kitų žemių valdų 
seniūnui Grigaliui Valavičiui (Grigorijui Volovičiui). Manoma, 
kad girių revizija vyko 1559 m.

išlikusi šios girių revizijos aprašymo dalis (rašyta senąja sla-
vų kanceliarine kalba, dabar vadinama rusėnų) 1867 m. Vilniuje 
išleista atskiru leidinuku rusų kalba. Po šimto metų, JaV išeivi-
jos miškininkas Vincas Žemaitis, domėjęsis etnografine sūduvos 
krašto istorija, aprašo nuorašą išvertė į lietuvių kalbą, papildė ke-
letu straipsnių ir lietuvos miškininkų sąjunga išeivijoje 1964 m. 
jį išleido čikagoje atskira knyga („Pietinė lietuva Grigaliaus Va-
lavičiaus 1559 m. lietuvos girių aprašyme“).

Pagrindiniai girių revizijos tikslai buvo aprašyti konkrečių 
girių ribas, atskirti jas nuo bajorų žemių, kad šie nesikėsintų 
grobti didžiojo kunigaikščio girių ar jomis be leidimo naudotis. 
Be to, surašyti girių medžioklės plotai, žvėrių pavaros, apsaugos 
tarnyba – žvėrių sekėjai, šauliai, jų skaičius, gyvenamos vietos, 
nurodytos miško prekių gamybos (būdų) vietos, šienaujamos 
miško pievos, jų naudotojai, kaupiamų šieno atsargų kiekis. ap-
rašant girias G. Valavičiui talkino girių žvėrių sekėjai.

Paskelbti 38 didžiojo kunigaikščio girių aprašymai, iš jų 11 
dabartinėje lietuvos teritorijoje: Merkinės, alytaus, Birštono, 
darsūniškio, Rumšiškių, kauno, Vilkijos, Veliuonos, skirsne-
munės ir Jurbarko girios bei dalis Perelomo girios. dauguma 
girių buvo kairėje nemuno pusėje ir ėjo nuo nemuno upės iki 
Prūsijos karalystės sienos. užnemunėje nemuno upės pakran-
tėse nuo Varviškės pietuose iki kauno daugelyje vietų tuo metu 
jau buvo gyvenama. Minimi Veisėjų, leipalingio, lazdijų, sei-
rijų dvarai, apgyvendintas buvo ir Paprūsės pasienis palei šešu-
pės upę. Giriose prie verslų būdų kūrėsi valstiečių kaimai.

aprašytas girias stengtasi atriboti natūraliomis sienomis: jos 
vestos upėmis, upeliais, ežerų pakrantėmis, pro bajorų dvarų že-
mes ir valstiečių kaimus. kai kur buvo nurodytas ir girių sienų at-
karpų ilgis myliomis (tuometinė 1 mylia – per 8 km). 

aprašant G. Valavičiui girias, nustatyta ir miško išteklių 
naudojimo pažeidimų. Pavyzdžiui, miško prekių pirklys Ha-
nusas skopas, turėjęs teisę kauno girios būdose 7 metus ga-
minti iš medienos vančiosus, pušies lentas ir pelenus didžia-
jam kunigaikščiui, neteisėtai juos gamino ir savo reikalams, 
labai išretino girią. Toje pat girioje, panemunėje prie dievo-
galos upelio turėjęs dvarelį bajoras, buvęs kauno muitininkas 
Jonas kuncevičius nežinia kokia teise naudojosi didžiajam 
kunigaikščiui priklaususiomis trimis pievomis (prie Jūrės ir 
novos upelių), o ketvirtoje vietoje prie girios apgyvendino 12 
valstiečių šeimų. 
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užnemunėje, skirsnemunės ir Jurbarko giriose nuo senų se-
novės buvo įpratę laisvai medžioti Prūsijos pasienio gyventojai, 
besikuriantys lietuviai. Pasienio riba su Prūsijos karalyste užne-
munėje realiai buvo demarkuota apie 1529 m., bet ir vėliau vie-
tos žmonės bei slapta perėję sieną Paprūsės valstiečiai čia bra-
konieriavo, nes didžiojo kunigaikščio giriose nebuvo paskirti 
žvėrių sekėjai ir šauliai. Revizorius G. Valavičius žvėrių sekėjais 
paskyrė Jurbarko dvaro kidulių kaimo 10 valstiečių su arkliais. 
Jurbarko girininkui pavesta surašyti medžioklės plotuose žvėrių 
pavaras ir jų sąrašą pristatyti ldk didžiajam kunigaikščiui.

G. Valavičiaus atliktas girių aprašymas – svarbus dokumen-
tas, suteikiantis patikimų žinių apie XVi a. vidurio lietuvos 
miškus. Jis atspindi valstybės pastangas kontroliuoti valstybinių 
miškų išteklių naudojimą, apsaugą, kartu pradėta miškų inven-
torizacija, krašto apgyvendinimo nustatymas. šis darbas sudarė 
prielaidas ateityje gerinti valstybės girių išteklių naudojimą ir 
apsaugą. 

karalius Žygimantas augustas 1567 m. vasario 27 d. lenki-
joje, knišine (į šiaurės vakarus nuo Baltstogės) paskelbė instruk-
cijas – nuostatus karališkųjų girių prižiūrėtojams, kuriuos galima 
laikyti pirmuoju įstatymu girininkams. Jame nurodytos girinin-
kų pareigos ir teisės.

Perimdamas pavestų girių administravimą, girininkas buvo 
įpareigojamas saugoti: kad patikėtoje girioje niekas nemedžiotų, iš-
skyrus tuos pareigūnus, kurie turės valdovo pasirašytą leidimą; kad 
nebūtų daroma žalos žvėrims, dreviniams ir kitokiems medžiams. 
kartu su žvėrių sekėjais jis privalėjo apjoti patikėtą girią, susipažin-
ti su jos ribomis, apžiūrėti medžioklės pavaras, rinkti žinias apie 
bebravietes. 

Reguliuotas medžių kirtimas. Tinkamus statybai ir kitiems 
reikalams žalius medžius girininkui buvo leista skirti išsikirti-

mui tik raštišku valstybės valdovo paliepimu, o virtėlius ir sau-
suolius – išimtinai tik valdovo pavaldiniams (nemokamai kas 
savaitę jie galėjo gauti vasarą 1 vežimą, o žiemą 2 vežimus tokių 
medžių malkoms), nurodant iškertamų medžių skaičių. Giri-
ninkui leista skirti tam tikrą medžių skaičių ir be valdovo lei-
dimo, pavyzdžiui, padegėliams, kai žinia apie tai negali greitai 
pasiekti valdovo, tačiau gautą medžių skaičių padegėlis turėjo 
patvirtinti raštiškai. 

Į girininko pareigas įėjo ir miško verslų kontrolė, mokes-
čių rinkimas. Giriose, kur buvo drevinių bitynų, girininkas 
įpareigodavo bitininkus (bartininkus) kasmet sutvarkyti dre-
ves, skobti naujas ir jose apgyvendinti bites. užtvankas, pintas 
tvoreles (bučius) žuvų gaudymui leista statyti tik ten, kur upės, 
pratekėjusios ežerus, įteka į dideles upes. 

Girininkui drausta kliudyti asmenims, eksploatuojantiems 
karališkas girias iždo naudai, tačiau jis privalėjo kontroliuoti, kad 
būdininkai dirbtų tik paskirtose vietose, nebaugintų medžiojamų 
žvėrių; taip pat drausta siekti sau naudos iš girios, užsiimant de-
guto, dervos, pelenų gamyba, bei niekam kitam neleisti to dary-
ti. 

Girininkas privalėjo aplankyti po Valakų reformos girios že-
mėse išmatuotuose valakuose (21,36 ha žemės) besikuriančius 
valstiečius; žiūrėti, kad jie tvarkingai kurtųsi ir statytų trobas; 
išsiaiškinti, kada baigsis jų įsikūrimui nustatytas neapmokesti-
namas laikas (volia), o jam pasibaigus mokėtų mokesčius (čin-
šą); rinkti mokesčius iš valstiečių už išnuomotas šienaujamas 
pievas, tačiau negalėjo pats jų nuomoti ir imti už tai mokesčių. 

Miškų apsaugos tarnyba kartu atliko ir pasienio sargybos 
funkcijas – į ldk girias drausta įeiti prūsams ir mozūrams.

Girininko išlaikymui buvo skiriami 9 valakai žemės, iš jų 3 
valakai – girininko palivarkui, o 6 valakai – valstiečiams, kurie 
įdirbs girininko žemę. aplinkinių žemių gyventojai, naudojan-
tys girių sausuolius ir virtėlius, nuo kiekvieno apgyvento valako 
kasmet privalėjo mokėti girininkui po 1 lietuvišką grašį, o nuo 
10 valakų duoti statinę ir du krokuvos gorčius avižų. Girių ap-
saugai tarnavę šauliai už naudojimąsi tarnybine žeme kasmet 
privalėjo mokėti nustatytą mokestį, o girininkas – surinktus pi-
nigus perduoti iždui. Be to, girininkai nuo žvėrių sekėjų, šaulių, 
bitininkų, bebrininkų bei mokesčių nemokančių naujakurių 
valstiečių gaudavo dovanų. 

nepamiršta įstatyme paminėti, kad girininkai už gerus dar-
bus nelauks valdovo malonės, o už įstatymo pažeidimus neiš-
vengs jo rūstybės.

šis įstatymas buvo privalus visiems ldk girininkams, pa-
rodė jų tarnybos reikšmingumą. Girininkai buvo išskirti iš kitų 
didžiojo kunigaikščio žemių laikytojų, kurie dažnai tarnybas 
gaudavo už įvairius nuopelnus, tarp kurių galėjo būti ir pasko-
los valstybės iždui. kol miškai buvo jų žinioje, didesnių pajamų 
iš girių galbūt ir nesitikėta.

šiame girininkų įstatyme nedaug vietos skirta miško dar-
bams – miško prekių gamybai. darytina prielaida, kad miško 
prekių eksportas tuo metu dar nebuvo išvystytas.

Girininkų įstatymas – reikšmingas to meto girių išteklių ap-
saugos ir naudojimo reguliavimo dokumentas. Pagrindiniai jo 
reikalavimai liko galioti iki lietuvos – lenkijos valstybės žlugi-
mo 1795 m., nes daugiau panašių dokumentų nebuvo išleista. 
kai kurių šiame įstatyme išdėstytų reikalavimų pėdsakai ilgam 
išliko vėlesniuose tokio pobūdžio dokumentuose.

   
Doc. RoMuaLDas Mankus

Senovę menantys Žemaitijos miškai (Rietavo m. u. Tverų girininkija)
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(Pabaiga. Pradžia – 2009 m. 11 nr.)

Ilgalaikių atvejinių kirtimų kokybę iš esmės lemia medynų 
rūšinės sudėties šiems kirtimams tinkamumas; nebrandžių 
medžių išsidėstymo pobūdis arba paliktų po kirtimo medžių 
išsidėstymo medyne tolygumas; paliekamas po kirtimo medy-
no skalsumas.

šių kirtimų kokybė įvertinta: teigiamai – 57 proc. sklypų, 
sąlyginai teigiamai – 24 proc. ir neigiamai – 19 proc. sklypų. 
Pagrindinė neigiamo įvertinimo priežastis – paliktas per ma-
žas medyno skalsumas, antra – grupinis medžių iškirtimas. Po 
šių kirtimų tokie medynai atrodo sudarkyti ir neproduktyvūs. 
nemažai šių kirtimų vykdyta ir medynuose, kurių reali rūšinė 
sudėtis netinkama. 

Prieš vykdant ilgalaikius atvejinius kirtimus, reikėtų įver-
tinti, ar iškirtus brandžius medžius galima suformuoti tvarų ir 
produktyvų medyną. šių kirtimų nerekomenduojama vykdyti 
tada, kai brandūs ir nebrandūs medžiai išsidėstę grupėmis. Ta-
čiau tai neturėtų būti absoliuti taisyklė – reikia atsižvelgti ir į su-
formuotų medynų auginimo trukmę, tvarumą. kai paliekamos 
medžių rūšys ne ypač ilgaamžės ir jų tvarumas nedidelis (pvz., 
eglė), reikėtų siekti paliekamų medžių tolygaus išsidėstymo ir 
pakankamo medyno skalsumo, tam paliekant ir dalį brandžių 
medžių. Mišriuose ąžuolų ir minkštųjų lapuočių medynuose 
grupinis baltalksnių, drebulių ir net beržų iškirtimas ir mažes-

neplynų pagrindinių miško kirtimų kokybė

 ir ją lemiantys veiksniai
nis medyno skalsumas po kirtimo nevertintinas neigiamai – 
iškirstose aikštėse atžėlę minkštieji lapuočiai pasieks brandos 
amžių kartu su ąžuolais. Taigi, yra geros galimybės taip kertant 
sukurti mišrų, tvarų ir produktyvų medyną.

šiais kirtimais neretai pavyksta pasiekti ir kitiems kirtimų 
būdams ir metodams būdingų tikslų. Pavyzdžiui, kai medyne 
be nebrandžių medžių rūšių yra ir antrasis ardas arba pomiškis, 
kartais suformuojamas įvairiaamžis medynas. kartais vykdant 
ilgalaikius atvejinius kirtimus pasiekiama ir kitų tikslų – žėli-
mo ir pomiškio formavimosi, drebulių ar baltalksnių atžalinės 
galios sumažinimo.

Grupinių atvejinių kirtimų kokybė įvertinta: 20 proc. – tei-
giamai, 68 proc. – sąlyginai teigiamai ir 12 proc. – neigiamai. 

neigiamo įvertinimo priežastys: kirtimai vykdyti medy-
nuose esant neryškiam pomiškio grupiškumui; medynuose, 
kur buvo išplitę lendrūnai ir po kirtimo dar labiau suvešėjo; 
medynai išretinti per daug intensyviai, be jokios sistemos. 

Grupinius atvejinius kirtimus projektuoti ir vykdyti tikslin-
ga medynuose, kur 1 ha yra susidariusios bent 5-6 pomiškio 
grupės. eglynuose arba medynuose su pakankama eglių dalimi 
šiuos kirtimus galima projektuoti ir tais atvejais, kai pomiškio 
grupių mažiau, tačiau sąlygos tolimesniam eglės žėlimui palan-
kios (susidariusiose aikštelėse eglė želia pakankamai intensy-
viai). šiuo atveju atskiros medžių grupės gali būti iškertamos 
ir ten, kur pomiškio nėra. Vidutinis tokių grupių plotas turėtų 

Parama miškui atželti atvejiniais kirtimais išretintuose pušynuose (Panevėžio m. u.)
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būti apie 0,05 ha. Visais kitais atvejais iškertamų grupių plotas 
priklauso nuo pomiškio grupės dydžio. Grupinius atvejinius 
kirtimus dažnai tikslinga derinti ir su tolygiu tų medynų da-
lių, kur pomiškio nėra, retinimu – taip spartinamas pomiškio 
formavimasis. 

šiuos kirtimus taip pat tikslinga taikyti ir minkštųjų lapuo-
čių medynuose, siekiant jų savaiminio atsikūrimo (dažniausiai 
ii miškų grupės, pakelių medynuose, kur plyni kirtimai drau-
džiami). Tokiuose medynuose pirmuoju atveju reikėtų iškirsti 
maksimalaus leistino dydžio medžių grupes.

Pagrindinių kirtimų taisyklės atvejinius kirtimus numato 
ir medynuose, kurių sudėtyje yra 2-5 dalys drebulės ar bal-
talksnio. Tokių kirtimų tikslas – pirmuoju ar dviem pirmaisiais 
kirtimų atvejais iškirtus drebulę ar baltalksnį, sunaikinti ar 
susilpninti šių medžių rūšių atžalinę galią. šie kirtimai miškų 
urėdijose sudaro tik apie 2 proc. visų neplynų kirtimų. apie 
14 proc. šių kirtimų įvertinta neigiamai. Pagrindinė priežas-
tis – nesunykusios drebulės atžalos. Tai atsitiko dėl dviejų prie-
žasčių – netolygaus drebulės išsidėstymo kertamame medyne 
(biogrupės) ir per intensyvaus medyno išretinimo. ir vienu, ir 
kitu atveju po medyno danga esant pakankamai šviesos, dre-
bulės atžalos suveši.

šie kirtimai turėtų būti projektuojami ir vykdomi tik to-
kiuose medynuose, kuriuose drebulės ar baltalksniai išsidėstę 
maždaug tolygiai. esant ryškiam grupiniam drebulės ar balt-
alksnio išsidėstymui ir nesant po medyno danga antrojo ardo 
arba pakankamai tankaus pomiškio ar trako, tokių kirtimų 
projektuoti neverta, nes tikslas nebus pasiektas. Taikant šiuos 
kirtimus, medyno skalsumas po pirmojo atvejo neturėtų likti 
mažesnis kaip 0,5-0,6 (mažesnis skalsumas galimas tik esant 
antram ardui ar ypač gausiam trakui).

Vertindami tipiškų atvejinių ir atrankinių kirtimų koky-
bę, šiuos kirtimus apjungėme, nes kai kuriais atvejais buvo su-
dėtinga tiksliai išskirti, kurie iš jų vykdyti. dauguma atrankinių 
kirtimų buvo numatyti miškotvarkos projektuose (dažniausiai 
ii grupės miškuose ar medynuose šalia kelių). iš esmės čia at-
rankiniai kirtimai projektuoti beveik neatsižvelgiant į medynų 
rūšinę sudėtį ir struktūrą. iš vertintų 47-ių tipiškų (ar sąlyginai 
tipiškų) atvejinių arba atrankinių kirtimų sklypų 19 proc. įver-
tinta neigiamai, nes kirtimai vykdyti, neturint aiškaus tikslo ir 
net neprognozuojant rezultatų. 

Pagrindinis tipiškų atvejinių kirtimų tikslas – vienaamžio 
ar sąlyginai vienaamžio medyno atkūrimas kertant medynus, 
kuriuose pomiškio ar antrojo ardo nėra (siekiama žėlimo kir-
timų metu). šie kirtimai pirmiausia taikytini eglynuose arba 
mišriuose su eglėmis medynuose. Visiškai tipiškų (projektuo-
jant keturis kirtimo atvejus) atvejinių kirtimų neradome, bet 
artimus tipiškiems atvejiniams kirtimams kai kurios miškų 
urėdijose vykdo. dalies vertintų kirtimų rezultatai labai efek-
tyvūs – po kirtimų atžėlusio eglės pomiškio kiekis siekia kelias 
dešimtis tūkstančių vnt. hektare ir daugiau, todėl šių kirtimų 
apimtis vertėtų didinti. Žinoma, gerų rezultatų įmanoma pa-
siekti tik tuomet, kai yra palankios sąlygos eglėms atželti. Tai 
siektina medynuose, kurių sudėtyje yra pakankamai galinčių 
derėti eglių, taip pat medynuose, kurių pirmojo ardo sudėtyje – 
ne mažiau kaip 30 proc. eglių. Be to, apsėjamasis kirtimų atvejis 
derintinas su eglės sėkliniais metais. sėkmingam šių kirtimų 
vykdymui būtinos eglės žėlimui palankios augaviečių sąlygos. 
Tokius atvejinius kirtimus pirmiausia tikslinga taikyti mažiau 
derlingų augaviečių (nb ir lb) medynuose, kur eglėms žėlti 
yra geros sąlygos, nedidelė vėjo pažeidimų rizika. analogiški 

atvejiniai kirtimai su tam tikra rizika galimi ir lc bei nc au-
gaviečių medynuose. Visi vertinimo metu matyti pavykę ar-
timi tipiškiems atvejiniai kirtimai vykdyti minėtų augaviečių 
medynuose. derlingesnėse augavietėse tokių kirtimų sėkmė 
kelia daugiau abejonių dėl silpnesnio eglių žėlimo ir dažnai 
suvešinčio trako. esant palankioms sąlygoms (ypač gausus 
eglių derėjimas, negausus trakas), juos būtų galima pabandyti 
ir kai kuriuose nd ar ld augaviečių medynuose (ypač ii gr. 
miškuose).

Tipiškų atvejinių kirtimų pirmuoju – paruošiamuoju – atve-
ju medynas išretinamas nedaug – tik derėjimo paskatinimui, 
todėl šis atvejis panašus į tolygų (laisvąjį) atrankinį kirtimą. ne 
ypač didelio skalsumo lietuvos eglynuose paruošiamojo atve-
jo dažniausiai net nereikia – jį galima sujungti su apsėjamuo-
ju – tuomet medynas išretinamas vidutiniškai iki 0,6 skalsumo. 
stipresnis išretinimas nepageidautinas derlingesnių augaviečių 
medynuose, nes tai gali sukelti žolinės augalijos ir trako suve-
šėjimą. atsiradus eglių daigų, po kelerių metų atliekamas švie-
sinamasis, o dar po kelerių – ir galutinis kirtimų atvejis. Vyk-
dant šiuos kirtimus, būtina išsaugoti pakankamą kiekį galinčių 
derėti pirmojo ardo eglių, kartu iškertant visas antrojo ardo 
egles, traką. diskutuotina: ar būtina taikyti ir paramos žėlimui 
priemones. daugumoje pavykusių kirtimų tokios priemonės 
nebuvo taikytos. kai kuriuose medynuose taikant paramos žė-
limui priemones atželia ne tik eglė, bet ir pušis. atžėlus ir pu-
šiai, reikia kiek anksčiau vykdyti antrąjį kirtimų atvejį, sudaryti 
palankesnes sąlygas jos augimui. 

Atrankinių kirtimų svarbiausias tikslas – įvairiaamžių me-
dynų išlaikymas arba tokių medynų suformavimas. Žinoma, 
atrankiniai kirtimai kartais gali būti taikomi, siekiant ir kitų 
tikslų – iškirsti specifinės kokybės medžius, vykdyti kai ku-
riuos kitus kirtimus (ypač privačiuose miškuose). 

Valstybiniuose miškuose atrankiniai kirtimai pirmiausia 
vykdomi jau susiformavusiuose įvairiaamžiuose medynuose. 
Jų vykdymas ypatingų problemų nekelia – taikomi laisvieji 
arba grupiniai atrankiniai kirtimai, pirmiausia iškertant bran-
džią medyno dalį. kebliau vykdyti atrankinius kirtimus vie-
namžiuose medynuose. Tokių atrankinių kirtimų miškotvar-

Po laja auga nauja miško karta (Trakų m. u.)
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kos darbų metu atskirose miškų urėdijose (daugiausia ii miškų 
grupės medynuose, kituose saugomų teritorijų miškų medy-
nuose, medynuose prie kelių) buvo projektuota nemažai, bet 
atliktų radome mažai. didelė dalis kirtimų, kurie miškotvarkos 
ir miškų urėdijų buvo pavadinti atrankiniais, vertinant priskir-
ti atvejiniams kirtimams. kai kurie iš jų priskirti sąlyginai ti-
piškiems atvejiniams kirtimams (vyksta intensyvus ir tolygus 
eglės žėlimas ir aiškiai formuojasi vienaamžis medynas), kiti – 
supaprastintiems atvejiniams (vykdyti medynuose su tolygiai 
išsidėsčiusiu perspektyviu pomiškiu). Vykdyti laisvuosius at-
rankinius kirtimus šviesinių medžių rūšių (pušies, beržo) me-
dynuose, nesant eglės žėlimo galimybių, iš viso nėra prasmės, 
nes šioms medžių rūšims po tokių kirtimų akivaizdžiai trūksta 
apšvietimo ir jos neželia. Todėl siekiant vienaamžius medynus 
paversti įvairiaamžiais, prioritetas teiktinas grupiniams atran-
kiniams kirtimams. Tai visiškai neabejotina šviesinių medžių 
rūšių atveju, nes tuomet įmanomas tik grupinis įvariaamžišku-
mas. Gal ir kiek keistokai atrodo, bet tokio įvairaamžiškumo 
galima pasiekti pradžioje vykdant kirtimus, labiau panašius į 
grupinius atvejinius kirtimus (iškertant didesnes medžių gru-
pes, nes mažose šviesinės medžių rūšys auga blogai arba visai 
neauga) tik su dideliu jų kartojimo laikotarpiu (kad visas vie-
naamžio medyno iškirtimo laikotarpis būtų didesnis nei 20 
metų). kuriant įvairiaamžius unksminių medžių rūšių medy-
nus, grupiniai atrankiniai kirtimai leidžia išvengti vienalaikio 
tolygaus šių medžių rūšių žėlimo: jei pasiekiame tokio žėlimo, 
atrankinis kirtimas dažniausiai virsta atvejiniu kirtimu. Vyk-
dydami tokius atrankinius kirtimus, siekiame žėlimo ten, kur 
iškertame medžių grupes ir ilgoką laiką nesiekiame jo kitose 
medyno dalyse (jų visai neretiname). Po keliolikos metų ker-
tame papildomas medžių grupeles, po to – dar papildomas, 
kartu ugdome anksčiau atžėlusio pomiškio grupes. Visam 
procesui (pilnam pirmojo ardo iškirtimui) reikėtų ne mažiau 
kaip 25-30 metų (kartais ir daugiau). Vėliau taip suformuo-
tame įvairiaamžiame medyne dar reikėtų specifinių ugdymo 
kirtimų (ne ypač tolygių, vietomis gerokai intensyvesnių), 
kad formuotųsi ne tik grupinis, bet ir vertikalus medyno įvai-
riaamžiškumas.

aplinkos ministerija išleido laimučio 
Januškevičiaus ir Valerijos Baronienės 
monografiją „lietuvos dendrologinės 
kolekcijos“. leidinys supažindina su 
1993–2007 m. atliktų lietuvos indi-

Vakarų europos šalyse vienaamžių medynų pavertimui 
įvairiaamžiais dažnai siūlomi ir vykdomi specialūs transfor-
maciniai kirtimai, kurių esmė – nemažų medžių grupių iškir-
timas (siekiant naujo žėlimo), kartu ilgą laiką visai neliečiant 
likusių medyno dalių. Technologiniu pobūdžiu tokie kirtimai 
kiek labiau artimi grupiniams atvejiniams. Be to, jie dažnai 
pradedami nelaukiant įprasto brandos amžiaus, o tik medy-
nams sulaukus atkuriamosios brandos (pradėjus derėti), nes 
visas transformavimo procesas yra ilgas ir jį pradėjus vėlai, da-
lis kertamo medyno gali pasiekti ir gamtinės brandos amžių. 

Mintys apie neplynų pagrindinių miško kirtimų metodus 
ir variantus, jų taikymą bei vertinimą. Miškų urėdijų specia-
listai neretai siūlo atsisakyti dalies metodų ir variantų pavadini-
mų, nes praktikoje dažnai nepavyksta taikyti gryno kurio nors 
iš metodų ar variantų ir kartais kyla problemų dėl formalaus 
šių kirtimų kokybės vertinimo. šio straipsnio autoriai taip pat 
nesiūlo šabloniškai laikytis kokio nors vieno iš metodų ar vari-
antų, o atsižvelgti į medyno ar net jo atskirų dalių ypatybės ir 
dažnai kartu taikyti kelis kirtimų metodus ar variantus. Tačiau 
nepritariame siūlymams atsisakyti apskritai metodų ar varian-
tų pavadinimų. kiekvienas iš jų atspindi skirtingas atvejinių ar 
atrankinių kirtimų idėjas, kurias specialistui miškininkui būti-
na žinoti ir suprasti. daugelyje Vakarų europos šalių, turinčių 
senas miškininkystės tradicijas, neplynų kirtimų metodų ar 
variantų pavadinimų yra gerokai daugiau nei lietuvoje, tačiau 
kartu dažnai taikomi ir vadinamieji kombinuoti kirtimai, api-
mantys kelis metodus ar variantus. neplynų pagrindinių miško 
kirtimų vertinimas turėtų būti labiau eksperimentinio pobū-
džio, o ne formalus, vykdomas vien pagal teisės aktų nustatytus 
požymius. naujų Miško kirtimų taisyklių, kurių rengime teko 
dalyvauti ir šio straipsnio autoriams, projekte daugelio minėtų 
formalių požymių jau atsisakyta, todėl ir neplynų pagrindinių 
kirtimų vertinimo problemų ateityje turėtų būti mažiau. 

Prof. antanas JuoDVaLkIs 
Prof. stasys kaRaZIJa 
Dr. VIRGILIJus MIkŠys

nauji leidiniai
vidualių dendrologinių kolekcijų in-
ventorizacijos ir bioekologinių tyrimų 
rezultatais ir šių kolekcijų šeimininkais. 
iš viso pristatomos 35 privačios kolek-
cijos. Juose atliktų tyrimų rezultatai 
akivaizdžiai įtikina, kad individualio-
se kolekcijose yra sukaupta moksliniu 
ir pažintiniu požiūriu labai vertinga 
dendroflora, įgalinanti atlikti introdu-
kuotų sumedėjusių augalų tyrimus ne 
tik botanikos soduose, bet visoje šalies 
teritorijoje. šiose kolekcijose auginama 
per 2000 rūšių ir žemesnio rango tak-
sonų introdukuotų sumedėjusių auga-
lų. o dar taip neseniai buvo linkstama 
ignoruoti sodininkų mėgėjų vykdomą 
sumedėjusių augalų introdukciją! 

Monografijos autoriai ne tik pri-
stato individualias dendrologines 
kolekcijas, bet ir trumpai apžvelgia 
šalies klimatines ir geomorfologines 
sąlygas, primena kolekcijų kūrimo 
lietuvoje istorijos bruožus, pateikia 
dendrologinių kolekcijų bendrąją 
apžvalgą, augalų rūšinio asortimento 
pasikeitimus, išsaugojimo ir vystymo-
si perspektyvas. 

knygos pabaigoje atskirai pateikia-
mos retesnių dendrologinių kolekcijų 
augalų fotonuotraukos. ir visa knyga 
gražiai iliustruota vieno iš autorių – 
l. Januškevičiaus – nuotraukomis. 

knygos dizainerė agnė Jagminaitė, 
spausdino uaB „Petro ofsetas“. 

JūRatė REČIūnIEnė
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turiu žurnalo „Mūsų girios“ komplektus 
nuo 1959 metų iki 2009 metų. 

Besidomintys kreipkitės į Juozą Barysą, 
Maumedžių g. 4, Rokiškis. 

tel. 8 458 52 749
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Pastaruoju metu kai kurie botanikai 
įžvelgia Lietuvoje svetimžemių au
galų rūšių invazijos pavojus, tarp jų 
ir medžių, kurie nesudaro pavojaus 
vietinėms medžių rūšims. Apie tai 
„Mūsų giriose“ (2009 m. 11nr.) rašė 
V. Trepėnaitis, šia tema verta dar 
kartą pakalbėti. 

Botanikas zigmantas Gudžinskas 
prie invazinių stengiasi priskirti apie 
570 augalų rūšių, iš jų 30 medžių rū-
šių. oficialiai patvirtinta lietuvoje 40 
invazinių rūšių, o potencialiai invazi-
nių – dar 70. iš medžių invazinei rūšiai 
priskirtas tik uosialapis klevas. kelia 
susirūpinimą, kad z. Gudžinskas nori 
priskirti invazinėms tokias medžių rū-
šis, kaip europinis maumedis, papras-
tasis bukas, klevas ir kt.

Pirmasis klausimas – kokios rūšys 
priskiriamos invazinėms? Gi invazi-
nėmis rūšimis pagal Pasaulinį invazi-
nių rūšių vadovą suprantami svetim-
žemiai augalai, kurie sparčiai plinta ir 
skverbiasi arba gali skverbtis į natūra-
lias arba žmonių sukurtas buveines, 
jose ima vyrauti, sudaro pastovias po-
puliacijas ir suardo esamas ekosiste-
mas. kai kurie kenkia ne tik gamtinei 
aplinkai, augalams, gyvūnams, bet ir 
žmonėms. Pagal mūsų teisinius doku-
mentus, invazinėmis laikomos augalų 
rūšys, kurios kelia pavojų bioįvairovei, 
daro žalingą ekologinį, ekonominį po-
veikį ar kenkia žmonių sveikatai bei 
per 50 metų išplinta per 100 metrų 
nuo pradinės vietos. kalbant apie uo-
sialapį klevą, kuris priskirtas invazinei 

1 lent. Medynų tūrio kitimas, esant skalsumui 0,8 

Metai
Maumedis (M)

(faktas) 
m3/ha

Pušis Eglė Beržas

m3/ha %, lyg. su M m3/ha %, lyg. su M m3/ha %, lyg. su M

20 150 95 63 115 77 120 80

30 285 180 63 225 79 190 67

40 435 260 60 305 70 240 55

50 540 335 62 370 68 280 52

2 lent. Pocūgių augimo rodikliai 35 metų amžiuje
(Alytaus sėklinė plantacija, 2001 m.)

Rūšis
stiebo 

skersmuo 
D1,3, cm

Medžių H, m Lajos ilgis, m

Žalsvoji 25 12,7 9

Melsvoji 19 11,4 7

Pilkoji 24 12,7 9

Dar kartą dėl 
invazinių medžių rūšių

rūšiai, yra menkavertis medis ir ne-
verta jo ginti, nors invaziškumo požy-
miai neryškūs.

kalbant apie europinį maumedį, 
pirmiausia pastebėtina, kad tai – ne 
svetimžemė rūšis, o reintrodukuota, 
nes europiniai maumedžiai XiV–XV a. 
savaime augo dzūkijoje bei suvalkijo-
je. apie tai mes rašėme „Mūsų giriose“ 
(2006 m. nr. 8 ir 9). europinio maume-
džio, ypač lenkinio porūšio produkty-
vumas, didžiausias iš visų medžių rū-
šių, augančių lietuvoje (1 lent. ): 100 
metų produkuoja per 1200 ktm/ha me-
dienos. europinio maumedžio plitimas 
aiškiai ne invaziškas, nes jį dirbtinai 
platinti ir auginti gana sudėtinga. lie-
tuvoje esama maumedynų tik 780 ha 
(0,04 proc. visų rūšių medynų). euro-
pinis maumedis ne tik labai produkty-
vus, bet ir atsparus ligoms, kenkėjams 
bei oro teršalams.

Miškų instituto sukurti sudėtiniai 
maumedžių hibridai auga sparčiau nei 
drebulės. štai 50 metų pasiekia 600 
ktm/ha medienos prieaugio. Tiek pa-
tys maumedžiai, tiek jų hibridai tinka-
miausi plantaciniams miškams auginti. 
Be to, kaip minėta, europiniai maume-
džiai atsparūs pramoninei oro taršai. 
Pavyzdžiui, kai Jonavos azoto trąšų ga-
mykla išmetamomis dujomis sunaiki-
no daug miškų, atspariausi buvo mau-
medžių želdiniai. 

už europinio maumedžio veisimą 
lietuvoje pasisakė per 20 jį tyrusių spe-
cialistų, pradedant prof. J. kuprioniu 
bei prof. M Jankausku ir baigiant s. Tu-
minausku bei dr. V. Ramanausku. Visa, 
kas ankščiau pasakyta apie europinį 

maumedį, netinka sibiriniam maume-
džiui, kuris mūsų krašte jaunystėje 
auga skurdžiai, o sulaukęs 30-ies metų 
nudžiūna.

kita medžių rūšis, kurią z. Gu-
džinskas nori priskirti prie invazinių – 
tai didžioji pocūgė. kokia ji gali būti in-
vazinė, jei per šimtmetinę introdukciją 
jos medynų esama lietuvoje tik 5 ha. 
kad ši rūšis labai vertinga, kalbama vi-
soje europoje. Gaila, kad jos nemoka-
me auginti. Rytų Prūsijoje, netoli Til-
žės yra medynų, kurių produktyvumas 
90 metų siekia 1200 ktm/ha. Vakarų 
europoje gamtinė atranka suformavo 
vietinėms sąlygoms prisitaikiusias di-
džiosios pocūgės populiacijas, todėl jas 
laiko vietinėmis. lietuvoje atspariausia 
ligoms ir neblogiausiai auga už žaliąją 
pilkoji pocūgė (2 lent.). 

kai prieš kelerius metus lietuvo-
je džiūvo paprastieji ąžuolai, vešliai 
augo raudonieji ąžuolai. Jų augimas 
žymiai spartesnis negu paprastųjų (1 
pav.). Pavyzdžiui, 45 metų jų prieaugis 
siekia 300 ktm /ha (paprastojo ąžuo-
lo – 170 ktm/ha ). Raudonasis ąžuolas 

1 pav. Paprastojo ir raudonojo ąžuolo 
produktyvumas kiškiakopūstinėse augavietėse
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tenkinasi skurdesniais dirvožemiais, o 
plinta tiek, kiek giles išnešioja kėkštai. 
lietuvoje jo esama 117 ha. Tad kur čia 
galima pastebėti invaziškumą, jei per 
visą introdukcijos laiką jis gausiau ne-
išplito. Raudonasis ąžuolas platinamas 
daugelyje šalių, tarp jų ir mūsų kaimy-
ninėse lenkijoje, Baltarusijoje, latvi-
joje, kaliningrado srityje. Raudonasis 
ąžuolas turi gausią ektomikorizę, todėl 
plačiau veistinas apželdant dirbamas 
žemes. Mat, jis skatina dirvožemių na-
tūralizaciją ir mažina miško medžiams 
patogeninių grybų, kartu ir šakninės 
pinties plitimą.

Paprastojo buko natūralaus arealo 
šiaurinė riba eina ties karaliaučiumi. 
iki nemuno paprastasis bukas auga 
mišriuose medynuose, o šiauriau ne-
muno – paskirai kitų rūšių medynuo-
se. atšylant klimatui tikėtina, jog bukas 
plis į šiaurę. Buko gražų medyną teko 
matyti net šiauriau Ventspilio latvijo-
je. Tad paprastojo buko nėra pagrindo 
priskirti invazinei rūšiai.

yra ir kitų rūšių, kurios gerai adap-
tavosi mūsų sąlygomis ir yra vertinges-
nės negu vietinės. Pavyzdžiui, sitkinės 
eglės, suktaspyglės ir geltonosios pušys, 
platanalapiai klevai. Paminėtos rūšys su 
kitomis nesikryžmina, todėl nėra pavo-
jaus, jog atsiras mišrūnų su vietinėmis 
rūšimis. Tad ir šis per žiedadulkes in-
vaziškumo požymis atpuola.

dažnai mes laikome save gudres-
niais už kitus. štai lietuvos miško dau-
ginamosios medžiagos nuostatais lei-
džiama kultivuoti miškuose 24 medžių 
rūšis. Gi lenkijoje – 48, latvijoje – 32, 
Vokietijoje – 60. danijoje, anglijoje 
bei Pietų švedijoje plačiai auginamos 
pocūgės ir sitkinės eglės. o kokia būtų 
mūsų neringa, jei ne kalninės pušies 
želdiniai? Beje, kalninė pušis – intro-
dukuota rūšis. Paimkime kitą pavyzdį. 
ar ne absurdiška, kad negalima veisti 
hibridinės drebulės, nes vienas iš tėvų 
yra iš kanados (populus tremuloides x 
populius tremulia). Jų hibridai sparčiai 
auga ir yra atsparūs liemenų puviniui. 
Hibridai tinka plantaciniams želdi-
niams biomasei auginti, nes yra trum-
pos apyvartos.

Pagal mūsų, kaip miškininkų – se-
lekcininkų sampratą prie invazinių 
nėra pagrindo priskirti nė vienos intro-
dukuotos rūšies, nes nėra tokių, kurios 
masiškai plinta ar stelbia bei išstumia 

vietines rūšis ar su jomis sudaro miš-
rūnus. Monografijoje „augalai“ (2006, 
121 p.) radau informaciją, kad papras-
tasis ąžuolas 2001 m. JaV per naciona-
linę medžių sodinimo dieną buvo iš-
rinktas tos šalies nacionaliniu medžiu, 
nors jis į JaV introdukuotas, svetimže-
mis, bet, kaip matome, nepriskiriamas 
invazinei rūšiai, kaip tai darytų mūsų 
botanikai.

Žinoma, vykdyti introdukciją be 
kontrolės negalima. kiekviena atvež-
ta sėkla, kad ir čiabuvės rūšies, iš kitų 
regionų turi būti patikrinta mokslinių 
įstaigų, atliekant tyrimus bei valstybi-
nius bandymus. užsitvėrus „kinų sie-
na“, neapsieitume be žalos savo kraštui. 
kiekvienu atveju būtina atsižvelgti į 
introdukcijos tikslus ir naudą bei įver-
tinti žalą. 

Raudonojo ąžuolo želdiniai Alytaus miškų urėdijoje (amžius – 45 m., tūris – 310 ktm/1 ha)

šalis negali atsisakyti auginti me-
dienos, kuri turi didelės reikšmės 
ekonomikai. šiuo metu ypač aktualus 
plantacinių miškų veisimas biomasei 
perdirbti ir energetiniams poreikiams 
tenkinti. Be to, vešlios plantacijos sek-
vestruos didelį anglies kiekį iš oro, tuo 
prisidės prie klimato atšilimo mažini-
mo. Miškininkams būtina susirūpinti 
minima problema, nes už mus negali 
kiti spręsti geriau, nepadarant miški-
ninkystės progresui žalos.

siūlytume į aplinkos ministeri-
jos invazinių rūšių komisijos sudėtį 
įtraukti miškininkų specialistų, dir-
bančių medžių introdukcijos ir selek-
cijos srityje.

Doc. JuLIus DanusEVIČIus
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PuŠinio VERPiKo 
ŽiDinių iŠPLiTiMo PRoGnozė
Buvęs Miško sanitarinės apsaugos tarny-
bos direktorius dr. Paulius Zolubas po-
sėdžio dalyvius informavo kad, vykdant 
svarbiausių miško ligų ir kenkėjų moni-
toringą, nuo 2008 m. dzūkijos pušynuo-
se pastebėtas šių spygliagraužių vabzdžių 
pagausėjimas. Miško sanitarinės apsau-
gos tarnybos specialistai Perlojos ir zer-
vynų miškuose atliko papildomus ste-
bėjimus, detalią rastų kenkėjų apskaitą. 
duomenys verčia sunerimti ir progno-
zuoti galimą grėsmę, kad šiemet pavasarį 
atšilus orams suaktyvėję pušiniai verpikai 
gali išplisti visoje Varėnos miškų urėdijos 
veiklos teritorijoje. intensyviau apnikti 
pusamžiai mažiausio našumo pušynai.

dr. P. zolubas pateikė pušinių verpikų 
žalos prognozę šiems metams: laukiama 
30–50 proc. pušų spyglių defoliacija 2100 ha 
plote, 50–70 proc. defoliacija – 150 ha, 75–
100 proc. defoliacija – 1000 ha. Pakenkimai 
gali apimti iš viso 4600 ha pušynų. Miško 
sanitarinės apsaugos taisyklėse nurodyta 
spyglius graužiančius kenkėjus naikinti, kai 
medyne spyglių defoliacija prognozuojama 
daugiau kaip 30 proc.

Pranešėjas priminė šių kenkėjų daugi-
nimosi fazes ir pavojingumą spygliuočių 
medynams. Vasaros pradžioje iš lėliukių 
kokonų išsivystę pušinių verpikų suau-
gėliai (drugeliai) liepos – rugpjūčio mėn. 
deda kiaušinėlius. išsiritusios lervos, in-
tensyviai pasimaitinusios pušų spygliais, 
spalį nusileidžia į paklotę žiemoti. daugu-
ma jų sėkmingai išgyvena žiemą. Peržie-
mojusios lervos balandį pakyla pušų ka-
mienais į lajas, gegužę – birželio pradžioje 
vėl intensyviai graužia spyglius. Birželį 
virsta lėliukėmis – dauginimosi ciklas 
kartojasi. kenkėjai židinio kilimo fazėje 
būna sveikiausi, todėl maža tikimybė, kad 
jų proveržis greit natūraliai nuslops. 

pusmetyje židiniai apėmė 27 974 ha pu-
šynų. Taikytos cheminės kovos priemo-
nės – aviopurškimu apdorota 11 800 ha 
pušynų, 97 ha kenkėjai sunyko natūraliai. 
1996 m. pušiniai verpikai kenkė 15 974 ha 
pušynų: nupurkšta 3 250 ha, 12 724 ha 
sunyko natūraliai. 

ekstremali situacija dzūkijos pušy-
nuose buvo susidariusi 2001–2004 m., 
kai apie 37 800 ha teritorijoje išplito pu-
šinių pelėdgalvių ir verpikų vienuolių 
kenkėjai. Jiems nugraužus spyglius, ėmė 
džiūti pušynai. Gesinti šį ,,žaliąjį gaisrą“ 
pirktas biopreparatas ,,Foray-48 B“, tai-
kytas aviopurškimas (2002 m. nupurkšta 
2 800 ha, 2004 m. – 250 ha; 1 ha išpurš-
kiant 4 litrų biopreparato normą). ištisi-
nės pušynų džiūties pavyko išvengti. Bet 
druskininkų miškų urėdijos vyriausiojo 
miškininko Sauliaus Adomavičiaus pa-
stebėjimu, pušynus teko sanitariniais kir-
timais išretinti 20–30 proc. intensyvumu, 
iš nudžiūvusių pušų gaminta tik maža-
vertė malkinė mediena. 

Varėnos miškų urėdijoje pernai pu-
šinių verpikų židiniai pastebėti dalyje 
ankstesnių kenkėjų invazijų paliestų pu-
šynų. Veiksmingai naikinti jų židinius 
būtų galima lietuvoje registruotais 4 che-
miniais insekticidais, kurie nėra brangūs. 
Bet dalis židinių buvo išplitę iki Merkio 
ir ūlos upių, apie lavyso ežerą, kur vy-
rauja vyresnio amžiaus ii–iii g. miškai, 
todėl gamtosaugininkai vetuoja che-
mines kovos priemones. Be to, Varėnos 
miškų urėdijos miškai yra sertifikuoti pa-
gal FsC sistemos reikalavimus, kurie taip 
pat draudžia miškuose vartoti cheminius 
piretroidinius insekticidus (į būtiną tai-
kyti kovos priemones plotą patenka 500 
ha ii gr. ir 990 ha iii gr. miškų). 

dr. P. zolubas pasiūlė panaudoti 
efektyviai veikiančius nekenksmingus 
biologinius preparatus (jie apie 3 kar-

Spygliagraužių kenkėjų grėsmė 

Dzūkijos pušynams
Koordinacinės tarybos miško sanitarinės apsaugos klausimais posėdyje, surengtame pernai gruodžio 29 d. Vilniuje, dalyvau-
jant Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, buvu-
sios Miško sanitarinės apsaugos tarnybos, Varėnos ir Druskininkų miškų urėdijų atstovams, prof. Algimantui Žiogui, prof. 
Vytautui Valentai, prof. Albertui Vasiliauskui, atkreiptas miško apsaugos darbuotojų dėmesys į besiformuojančius pušinio 
verpiko židinius Varėnos miškų urėdijos Perlojos ir Zervynų girininkijų bei šioje teritorijoje esančių privačių miškų pušynuose, 
aptartos šių kenkėjų masinio išplitimo atveju taikytinos naikinimo priemonės.

Šie spygliagraužiai kenkėjai (Dendrolimus pini) Pietų Lietuvos miškuose pasirodė 1993 m., o jų žala pasireiškė 1994–1996 m. 
keliose dešimtyse tūkstančių hektarų pušynų. Nugraužus spyglius, apmirė pušų viršūnės, medžiai tapo ,,sausuoliais su žaliu 
kelmu“. Po to pušynus apniko liemenų kenkėjai.

Pušinis verpikas (suaugėlis)

Pušų spyglius graužia pušinio verpiko vikšras

Miško paklotėje žiemojantis vikšras

TAiKyTinoS SPyGLiAGRAuŽių 
KEnKėJų nAiKiniMo PRiEMonėS
Miško sanitarinės apsaugos tarnybos spe-
cialistai priminė 1994–1996 m. pušinių 
verpikų invazijos dzūkijos miškuose pa-
sekmes ir taikytas kovos priemones. ne-
siėmus jokių kovos priemonių, 1994 m. 
vasarą kenkėjai išplito 3 740 ha, o iki žie-
mos – 10 750 ha plote. 1995 m. pirmame 
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tus brangesni už cheminius). kadangi 
2002–2004 m. dzūkijos miškuose nau-
dotas biopreparatas ,,Foray-48 B“ jau 
negaminamas, pušinių verpikų židinius 
pavasarį reikėtų purkšti nauju biologiniu 
preparatu ,,Foray-76 B“ (1 ha norma – 3 
litrai), kuris registruotas daugelyje es 
šalių. lietuvoje šis biopreparatas dar ne-
įregistruotas (registracija kainuoja apie 
20 tūkst. lt), todėl jam įvežti reikia gau-
ti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos 
vienkartinį leidimą.

DiSKuSiJA: 
PuRKŠTi AR nEPuRKŠTi? 
Biopreparato ,,Foray-76 B“ gamintojai 
(Valent Bio Sciences) teigia, kad jame 
esanti veiklioji bakterinė medžiaga (Ba
cillus thuringiensis var. Kurstaki) ne-
kenksminga žinduoliams, paukščiams, 
žuvims ir bitėms. lŽūu prof. Algiman-
tas Žiogas, Vu prof. Vytautas Valen-
ta taip pat patikino, kad šios bakterijos 
gamtoje išplitusios natūraliai, panašus 
preparatas pilamas į nemuną upiniams 
mašalams naikinti. Bet posėdyje dalyvavę 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjas 
Nerijus Žitkevičius ir šio skyriaus vyres-
nysis ekologas Remigijus Uzdras buvo 
kitos nuomonės – išsakė abejones dėl šio 
naujo biopreparato nekenksmingumo 
faunai ir vandenims, kol nėra lietuvoje 
atlikta detalesnių tyrimų. Jie ypač išreiškė 
susirūpinimą, ar per mitybinę piramidę 
šio preparato bakterijos nesikaups saugo-
mų kurtinių ir kitų paukščių organizme, 
ar nežus į Raudonąją knygą įtraukti dru-
giai?.. Jų manymu, gal reikėtų palaukti, 
kol kenkėjui atsiras natūralių priešų, bus 

įvertintas biopreparato poveikis aplinkai. 
Prof. a. Žiogo pastebėjimu, pušinio 

verpiko plaukuotus vikšrus lesa tik gegu-
tės ir fazanai, todėl mažai tikėtina, kad šių 
kenkėjų vikšrais mis kurtiniai ir kiti saugo-
mi girių paukščiai. kadangi biopreparatas 
veikia tik vikšrų fazėje esančius spyglia-
graužius kenkėjus, neatmetama prielaida, 
jog purškimo metu gali žūti ir kitų drugių 
vikšrai. Pušinio verpiko kenkėjams natū-
ralūs priešai atsiranda židinio vystymosi 
2-ais – 3-iais metais, bet ir tuomet jų vikš-
rai praeina visą mitybos laikotarpį, žūsta 
tik paskutinėje vystymosi fazėje. 

dr. P. zolubo pastebėjimu, pušinio 
verpiko židinių išplitimo plotas yra sudė-
tingos konfigūracijos, nesudaro vientiso 
kompaktiško masyvo, o aviacijos techni-
nės galimybės neleidžia dideliame miško 
masyve apdoroti paskirų miško kvartalų, 
todėl saugesniam darbui turi būti pa-
rinkti kuo paprastesnės konfigūracijos 
didesni purškimo barai. Į apdorojamą 
plotą neišvengiamai patenka dalis miškų 
su mažesniu kenkėjo išplitimo intensy-
vumu. Todėl numatomas purkšti plotas 
apimtų 6380 ha, jame yra 57 proc. valsty-
binių ir 43 proc. privačių miškų. 

Posėdyje aptartos taikomų priemonių 
galimos išlaidos, kas šiuos darbus galėtų 
finansuoti. Rekomenduojamam plotui 
nupurkšti reikėtų apie 19 140 litrų bio-
preparato ,,Foray-76 B“, kurio prelimina-
ri 1 litro kaina – 77 lt (visas kiekis kai-
nuotų 1,27 mln. lt). Manoma, kad avia-
purškimu apdoroti vieną hektarą miško 
kainuotų apie 30 lt, o bendros purškimo 
išlaidos sudarytų 1 461 tūkst. lt. 

Miško sanitarinės apsaugos specia-
listų prognoze, jei šiemet šių kenkėjų 

nenaikinsime pastebėtuose židiniuose, 
2011 m. jie gali išplisti 3 kartus (iki 12-
13 tūkst. ha), intensyvės pušų spyglių 
defoliacija (30-50 proc. spyglių gali būti 
pakenkta 2 100 ha, 50–75 proc. – 1500 
ha, 75–100 proc. – 1000 ha). kelerius 
metus tame pačiame pušyne pasikartojus 
75–100 proc. spyglių defoliacijai, pušys 
ims džiūti, sumažės jų medienos prieau-
gis (apie 4-erius metus), dėl to nuostoliai 
gali siekti 5,81 mln. lt. 

Be to, pasak druskininkų miškų urė-
dijos vyr. miškininko s. adomavičiaus, 
nepurškiant židinių, kitais metais šie 
kenkėjai gali išplisti ir druskininkų miš-
kų urėdijos, dzūkijos nacionalinio parko 
teritorijose. Židiniuose gali išretėti ir pu-
samžiai medynai, masinių židinių vieto-
se pušinio verpiko vikšrai iš bado graužia 
pušų jaunuolynus, eglių, kadagių spyg-
lius – padidės ekologinė žala, neigiamai 
reaguos visuomenė. kenkėjų židiniuose 
išdžiūvus ii–iii gr. miškų medynams, 
juos reikės kirsti koncentruotomis plyno 
kirtimo biržėmis.

Prof. a. Žiogas pasiūlė palikti dalį šių 
kenkėjų židinių naikinimui skirtų lėšų 
rugpjūčiui, purškiant mažo ūgio lervas 
biologinio preparato 1,5-2 l/ha norma.

koordinacinės tarybos daugumos 
narių nuomone, reikia ruoštis aviopurš-
kimui, informuoti dzūkijos nacionalinio 
parko direkciją, Varėnos rajono savival-
dybę, privačių miškų savininkus apie 
numatomas kovos priemones. Biopre-
paratui įsigyti žiemą reikėtų skelbti tarp-
tautinį konkursą, bet tai galima daryti tik 
turint lėšų. sunkmečiu mažai tikėtina, 
kad prie šios miškų apsaugos priemonės 
lėšomis prisidės Varėnos rajono savival-
dybės, miško savininkai.

 
KoMiSiJA PRiėMė REKoMEnDACinĮ 
SiūLyMą APLinKoS MiniSTERiJAi:

Varėnos miškų urėdijos adminis-
truojamoje teritorijoje išplitusius pušinio 
verpiko židinius 2010 m. pavasarį nai-
kinti 6 380 ha biologiniu preparatu ,,Fo-
ray 76 B“ (aviopurškimui naudoti 3 l/ha 
normą); atlikti šio biopreparato poveikio 
aplinkai vertintinimą.

koordinacinės tarybos miško sanita-
rinės apsaugos klausimais pirmininkas, 
aplinkos ministerijos Miškų departa-
mento Miškininkystės skyriaus vedėjas 
stanislovas Žebrauskas pasiūlė kitame 
posėdyje atnaujinti tarybos narių sudėtį, 
kad ji atitiktų pasikeitusią atstovaujamų 
institucijų struktūrą.

 VaCLoVas tREPėnaItIs 

Pušinių verpikų pakenkti pušynai
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lenkijoje, Belovežo nacionaliniame parke praėjusių metų rude-
nį vyko V-oji europinė konferencija, skirta tetervinų (iš dalies 
ir kurtinių), kaip nykstančių paukščių rūšių, tyrimų ir apsau-
gos apžvalgai. Renginį organizavo „Grouse Specialists Group“ 
(tetervinių paukščių tyrėjų grupė), vienijanti mokslininkus iš 
viso pasaulio. Po dvejų metų toks pasaulinis susitikimas vyks 
Japonijoje. 

Visą savaitę vykusioje konferencijoje dalyvavo apie pusšim-
tis „tetervininkų“ iš anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos, 
olandijos, lenkijos, Rusijos ir kitų šalių. Tiesa, atvyko ne visi 
užsiregistravę mokslininkai – kolegos iš Baltarusijos pranešė, 
kad dėl politinių priežasčių negavo vizų. Turėdami natūralias 
ir gyvybingas kurtinių bei tetervinų populiacijas gamtoje, bet 
nebūdami europos sąjungoje, jie negali vykdyti šioms paukščių 
rūšims skirtų tarpvalstybinių mokslinių tyrimų. neatvyko ir es-
tijos bei latvijos atstovai. iš mūsų šalies dalyvavo tik šių eilučių 
autorius. Priežastis paprasta – lietuvoje nevykdomi tetervinų ir 
kurtinių populiacijų tyrimai. Žvelgiant į mūsų gamtininkų vyk-
domų europinių ir aplinkos ministerijos finansuojamų moks-
linių projektų sąrašus, susidaro įspūdis, kad bene didžiausias 
ornitologų dėmesys skiriamas baltiesiems gandrams ir pilko-
sioms gervėms. na, dar kormoranams...

Mokslininkai konferencijoje pristatinėjo vaizdinius prane-
šimus, viena diena buvo skirta ekskursijai po tetervinų gyve-
namas teritorijas, o paskutinę konferencijos dieną organiza-
toriai aprodė įspūdingą gamtos muziejų bei visame pasaulyje 
pagarsėjusį Belovežo stumbryną. 

APiE TETERVinių PAuKŠČių TyRiMuS 
Gausiausios populiacijos sutinkamos pietrytinėje europos 
dalyje – Baltarusijoje ir Rusijoje. lyginant su vidurio europa, 

šiose šalyse gamta dar gerokai mažiau nualinta, miškų masy-
vai stambūs, nedaug suskaidyti. čia tetervinų ir kurtinių gausa 
priklauso nuo gamtinių veiksnių – jų natūralių priešų gausos, 
besikeičiančio klimato (vėlyvų, šaltų, lietingų pavasarių). Vyk-
doma apsauga yra kiek kitokio pobūdžio: nors šie paukščiai 
medžiojami, tačiau tai nedaroma beatodairiškai – sumedžioja-
ma tik tam tikras skaičius individų, kad nebūtų pakenkta visai 
populiacijai. Turėti šiuos paukščius savo plotuose suinteresuo-
ti visi tenykščiai medžioklės plotų naudotojai, nes sumedžioti 
kurtinį ar teterviną atvyksta ir kitų šalių medžiotojai bei už tai 
pakloja nemažus pinigus. 

šių paukščių dar gausu ir skandinavijos šalyse. konferencijoje 
suomijos ir švedijos mokslininkai pristatė pranešimus apie vykdo-
mus tetervinų ir kurtinių genetinius tyrimus, šių paukščių gausos 
priklausomybę nuo graužikų gausos, nuo klimato veiksnių ir kt.

kitokia situacija yra Vakarų europoje – ten šių paukščių vieti-
nės populiacijos negausios, izoliuotos viena nuo kitos. Gausą stip-
riai riboja ir antropogeniniai veiksniai. Vykdomi tokie moksliniai 
darbai, kaip paukščių reintrodukcija (populiacijų atkūrimas), šių 
dirbtinių populiacijų prisitaikymo prie naujos aplinkos tyrimai, 
plėšrūnų poveikio nustatymas, kraujomaišos (imbrydingo) tyri-
mai. lenkijoje vykdomas kurtinių ir tetervinų (bei lūšių) populia-
cijų atkūrimo projektas, pavadinimu „Born to be free“ (Gimęs būti 
laisvu). konferencijoje šio projekto vykdytojai pristatė originalią 
darbo metodiką, pagal kurią lenkijos kariniuose poligonuose šių 
paukščių patelės uždaromos į aptvarus, padarytus iš tokio tanku-
mo metalinio tinklo, kad jaunikliai iki kelių mėnesių amžiaus gali 
laisvai pralįsti ir patys maitintis natūraliu maistu. Per tam tikrą lai-
ką jauni paukščiai ima pažinti vietovę ir natūraliai aklimatizuojasi. 
nuo natūralių priešų juos saugo spalvotos vėliavėlės bei elektriniai 
„piemenys“, pro kuriuos plėšrūnai beveik nepraeina.

 

V-oji europinė konferencija Beloveže – 

„tetervinas – nykstanti rūšis“
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EKSKuRSiJA Su PAMąSTyMAiS
dviem autobusais keliavome po Bialystoko apylinkes, šalia pa-
sienio su Baltarusija. kaip pasakojo ekskursiją vedę Belovežo 
nP mokslininkai, vykdantys europines tetervinų atkūrimo bei 
palaikymo programas, šioje lenkijos dalyje tetervinų dar gausu, 
tačiau paukščių skaičių labai riboja jiems gyventi tinkamų bu-
veinių mažėjimas. Buveinių plotai mažėja dėl kelių priežasčių: 
nors tetervinai yra laikomi miškų paukščiais, tačiau jų tuoktuvės 
vyksta atvirose vietose, dažnai pamiškėse esančiuose dirbamuose 
laukuose. Žmonės kaime nebenori užsiimti žemdirbyste, persi-
kelia į miestus, o žemė lieka apleista, ima dirvonuoti, per kelerius 
metus apauga aukšta žoline augmenija, menkaverčiais medžiais 
ir krūmais. dažnai nedirbamos žemės plotai europinių fondų lė-
šomis apželdinami mišku. Tetervinų tuoktuvėms tokie plotai jau 
nebetinka. Beje, analogiška situacija yra ir lietuvoje. 

ekskursijos dalyviams buvo parodytas kelių paukščių rūšių 
(prioritetas – tetervinai) išsaugojimui įkurtas Rabinuvkos gam-
tinis rezervatas. čia pernai gamtotvarkinėmis priemonėmis im-
tasi atkurti paukščiams tinkamą biotopą – šalinama sumedėjusi 
augmenija, nušienaujama vešli žolinė augalija, aplinkui gyvenan-
tiems ūkininkams leidžiama rezervate ganyti galvijus. kaip tei-
gė išvyką vedantys mokslininkai, 10 ha plotui vidutiniškai turi 
tekti 1-1,5 galvijo. Visas didžiulis rezervato plotas išraizgytas dar 
lenkijos liaudies respublikos laikais įrengtos drenažo sistemos 
grioviais, kurie dabar yra patvenkiami. Taip pakeliamas požemi-

nio vandens lygis, o tai ateityje paskatins pelkėjimo procesus, leis 
atsikurti kažkada buvusiai augmenijai, vietovė taps tinkamesnė 
tetervinams. Be to, visų „tetervinų specialistų“ žvilgsnį labai pa-
traukė pačiame rezervate esantys medžiotojų bokšteliai su vilioji-
mui išpiltomis kukurūzų krūvelėmis. lenkai paaiškino, kad vie-
tiniai medžiotojai piniginėmis premijomis skatinami reguliuoti 
lapių, mangutų skaičių, o šernus šaudo ir be premijų.

konferencijos dalyviai vizualiai pamatė aktualiausias buvei-
nių išsaugojimo problemas, šeimininkams uždavinėjo galybę 
klausimų ir dažnai pritarė, kad tos pačios ar bent jau labai pa-
našios problemos aktualios ir kitose europos šalyse.

Vakarop buvome atvežti į didžiulę kaimo turizmo, ten vadi-
namo „agroturystyka“, sodybą. svečiai iš išsivysčiusių valstybių 
analizavo senovinių kaimo ūkio prietaisų, kaip arpas, akselinė, 
veikimo principą. Gausius pietus vainikavo didžiulis tortas su 
ypač tikrovišku tetervino atvaizdu. 

Pabendravęs su užsienio mokslininkais, padariau išvadą, 
kad galime džiaugtis dar nemažai savo krašte turėdami tetervi-
nų ir kurtinių, kuriuos galėtume išsaugoti, jei tik imtume pavyz-
dį iš užsienio kolegų ir jų nuveiktų darbų. kolegos iš suomijos 
pakvietė ateinantį pavasarį atvykti stažuotis į jų universitetus 
bei stebėti kurtinių ir tetervinų tuoktuves nuostabioje laukinėje 
karelijos gamtoje.

RytIs ZIZas
Miškų instituto

Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus doktorantas
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Prie tetervinų išsaugojimui įkurto 
Rabinuvkos gamtinio rezervato

Keliamės per melioracijos griovį

Tetervinų tuoktuvės
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Prieš praėjusių metų gruodžio 4 d. 
kaune vykusį trečiąjį girininkų suva-
žiavimą Girininkų bendrijos taryba su-
rengė girininkų sociologinę apklausą – 
išdalintose anketose paprašėme atsa-
kyti į klausimus, susijusius su girininko 
darbu, gyvenimu, šeima, kasdienėmis 
problemomis ir lūkesčiais. Į anketas iš 
354 girininkų atsakė 242, arba 68 proc. 
respondentų.

Pristatome apklausos santrauką. 

Girininkijos dydis, miškų pri-
klausomybė. didžiausias girininkijos 
plotas – 6305 ha, mažiausias – 1070 
ha, vidutinis – 3089 ha. Girininkijose 
vidutiniškai yra po 2 eiguvas, kurių di-
džiausias plotas – apie 3000 ha miškų, 
mažiausias – 780 ha, vidutinis – 1872 
ha. Girininkų pavaduotojams priskirta 
nuo 240 ha iki 3679 ha miškų, viduti-
niškai – po 742 ha. 

Girininkijos teritorijoje valstybiniai 
miškai užima vidutiniškai apie 50 proc., 
privatūs – 36 proc., 14 proc. – privati-
zuotini. eiguvose valstybiniai miškai 
sudaro vidutiniškai 1658 ha. Girinin-
kijose vidutiniškai yra apie 980 ha sau-
gomų teritorijų ir po 15 kertinių miško 
buveinių. 

Miškų atkūrimas ir veisimas. Per 
metus miško želdiniais statistinėje gi-
rininkijoje vidutiniškai atkuriama po 
20,3 ha, žėliniais – 10,8 ha, želdinių ir 
žėlinių priežiūra atlikta 49,3 ha, inven-
torizuota 27,6 ha, įveista naujų miškų 
po 4,9 ha. 

dar 6,6 proc. girininkijų prižiūri 
miško daigynus, kurių plotas – nuo 0,2 
ha iki 20 ha (vidutinis – 3,6 ha). Miško 
daigynuose išauginama 75 proc. sėji-
nukų ir 25 proc. sodinukų (vidutiniškai 
apie 515,5 tūkst. vnt.). 

Kirtimai. Vidutinė metinė kirti-
mų apimtis – 10009 m3: pagrindiniais 
kirtimais iškertama 7038 m3 (apie 70 
proc. biržių), tarpinio naudojimo – 
2971 m3 (30 proc. tūrio). sanitariniais 
kirtimais vidutiniškai iškertama 1573 
m3 ir 545 m3 parduodama nenukirstu 
mišku. 

vaikus. apie 53 proc. girininkų šeimų 
gyvena nuosavame name, 15 proc. – 
bute (21 proc. girininkų privatizavę 
tarnybinį butą) ir 3 proc. nuomojasi 
būstą. nuo girininkijos būstinės iki 5 
km atstumu gyvena 59 proc. girininkų 
šeimų, 6–10 km – 14 proc., 11–
25 km – 23 proc., 26–50 km – 3 proc. ir 
per 50 km – 1 proc. 

Miškų sistemoje dirba apie 
15 proc. girininkų žmonų, kurių 
darbo stažas nuo 1 metų iki 40-ies 
metų. apie 58 proc. girininkų žmonų 
turi aukštąjį išsilavinimą, 28 proc. – 
specialųjį vidurinį, 10 proc. baigusios 
vidurinę mokyklą, 4 proc. studijuoja 
neakivaizdžiai. 

Girininko pavaduotojai. šio-
se pareigose dirba 83 proc. vyrų ir 
17 proc. moterų. darbo stažas miškų 
sistemoje – nuo 1 metų iki 39 metų, 
šiose pareigose – nuo 0,5 metų iki 35. 
Vienam girininko pavaduotojui buvo 
64 metai. apie 62 proc. girininkų pa-
vaduotojų turi aukštąjį išsilavinimą, 
32 proc. – specialųjį vidurinį, 1 proc. 
baigę vidurinę mokyklą ir 5 proc. stu-
dijuoja neakivaizdžiai. 

Eiguliai, kiti darbuotojai. ei-
guliais dirba 93 proc. vyrų ir 7 proc. 
moterų. Jų darbo stažas miškų siste-
moje įvairuoja taip: iki 5 m. dirbo 14 
proc., 6–10 m. – 16 proc., 11–20 m. – 
49 proc., per 20 m. – 21 proc. eigulio 
pareigose dirbo: iki 5 m. – 19 proc., 
6–10 m. – 19 proc., 11–20 m. – 50 proc., 
virš 20 m. – 12 proc. eigulių. apie 30 
proc. eigulių turi aukštąjį išsilavinimą, 
51 proc. – specialųjį vidurinį, 15 proc. – 
vidurinį, 4 proc. – studijuoja neakivaiz-
džiai. eiguliai vyrai pagal amžių pasi-
skirstę: 6 proc. jų yra iki 25 m., 66 
proc. – 26–50 m., 27 proc. – 51–61 m., 
1 proc. – pensininkai. Moterys eigulio 
pareigose pagal amžių pasiskirstę: iki 
25 m. – 21 proc., 26–50 m. – 42 proc., 
51–61 m. – 37 proc.

kiekvienoje girininkijoje dirba sta-
tistiškai dar beveik po 1 darbuotoją, iš 
jų miško rekreacijos meistrais – 3 proc., 
miško darbininkais – 58 proc., miško 

Kokia šiandieninė girininkija 

girininkų akimis?

Dūkštų girininkijos miškuose 
(kairėje girininkas A. nanartavičius)
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Girininkai ir jų šeimos. Girininki-
joms vadovauja 98 proc. vyrų ir 2 proc. 
moterų. apie 89,5 proc. girininkų save 
įvardijo lietuviais, 2,3 proc. – lenkais, 
0,4 proc. – latviais, 7,8 proc. nenurodė 
tautybės. apie 80 proc. girininkų turi 
aukštąjį išsilavinimą, 18 proc. – spe-
cialųjį vidurinį, 1 proc. – vidurinį ir 1 
proc. studijuoja neakivaizdžiai. apie 20 
proc. girininkų turi trečią, 13 proc. – 
antrą ir 17 proc. – pirmą girininko kla-
sę. Pusei girininkų kvalifikacinės klasės 
nesuteiktos. 

Girininkų, kaip miškų ūkio specia-
listų, bendras darbo stažas miškų siste-
moje įvairuoja nuo 1 iki 50 metų, vidu-
tinis darbo stažas – 23-eji. Girininkais 
dirba nuo 0,5 iki 49 metų (vidutiniškai 
13 metų). Girininkų amžius svyruo-
ja nuo 25 iki 73 metų (vidurkis – 47). 
apie 75 proc. girininkų aktyviai daly-
vauja lietuvos miškininkų sąjungos 
veikloje, 45 proc. kuruoja jaunuosius 
miško bičiulius, 8 proc. girininkų daly-
vauja politikoje.

dauguma girininkų (92 proc.) 
yra vedę, išsiskyrę sudaro 2 proc., ne-
vedę – 5 proc., našliai – 1 proc. Giri-
ninkų šeimose vidutiniškai auga po 2 
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pjovėjais – 22 proc., pagalbiniais darbi-
ninkais – 17 proc.

Girininkijų aprūpinimas. apie 
97 proc. girininkų turi tarnybinį au-
tomobilį, 95 proc. jų aprūpinti mobi-
liais telefonais, 60 proc. – radijo ryšiu. 
nemažai girininkijų turi ir po antrą 
tarnybinį automobilį, keletą mobiliųjų 
telefonų, radijo ryšio priemonių, taip 
pat dar daug girininkijų turi laidinius 
telefonus. Visos girininkijos aprūpin-
tos kompiuteriais, kai kuriose yra po 
du kompiuterius, veikia elektroninis 
paštas, internetas. dalyje girininki-
jų yra kopijavimo aparatai, skeneriai, 
faksai. 

su programa ,,skaita“ 100 proc. 
tvarko dokumentus tik 26 proc. respon-
dentų, daugiau kaip pusę – 53 proc., iki 
pusės – 21 proc. apklaustųjų.

Girininkų nuomonė, lūkesčiai. 
atsiliepimai apie miškotvarką: gerai 
vertino 22 proc., patenkinamai – 73 
proc., blogai – 5 proc. respondentų. 

apklaustųjų, 93 proc. sakė, kad miškų 
urėdijos ir toliau turėtų prekiauti nu-
kirsta mediena. išsiskyrė nuomonės 
dėl gamtosauginių kirtimų draudimų 
laiko: kasmet drausti miške kirtimus 
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. pa-
sisakė 21 proc. girininkų, nuo balan-
džio 1 d. iki birželio 1 d. – 41 proc., 
nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. – 
10 proc., visai nereikia drausti kirti-
mų – 28 proc. apklaustųjų.

esamą miškų valdymo sistemą tei-
giamai vertino 77 proc., neigiamai – 
14 proc., neturėjo aiškios pozicijos – 7 
proc. respondentų. Girininkų ben-
drijos pirmininko Raimondo Juzikio 
darbą teigiamai vertino 74 proc., nei-
giamai – 2 proc., 24 proc. apklaustųjų 
girininkų neturėjo aiškios nuomonės. 

aRtūRas nanaRtaVIČIus
 Vilniaus miškų urėdijos 

Dūkštų girininkijos girininkas

Pagrindinės nepasitenkinimo priežas-
tys: klaidingi duomenys (nurodė 47 
proc. respondentų), neatitinka kirti-
mų apimtys (24 proc.), blogas ūkinių 
priemonių projektavimas (29 proc.). 
iš Girininkų bendrijos tikimasi pa-
galbos: socialinių garantijų srityje (30 
proc. respondentų), teisės aktų srityje 
(29 proc.), valdymo srityje (19 proc.), 
profesinėje srityje (16 proc.) ir 6 proc. 
respondentų nieko nesitiki. apie 53 
proc. girininkų atsakė, kad yra paten-
kinti šiandieniniu urėdijų darbų orga-
nizavimu, iš dalies – 44 proc., ne – 3 
proc. Į anketos klausimą, ar pritariate, 
kad girininkijoms būtų priskirta pri-
vačių miškų savininkų konsultavimas 
ir priežiūra (sanitarinė apsauga, prieš-
gaisrinė apsauga, biržių atrėžimas ir 
kita), 53 proc. atsakiusiųjų buvo prieš, 
47 proc. – už, bet pastarieji norėtų 
gauti 111 papildomų darbuotojų gi-
rininkijose. už medienos pardavimą 
nenukirstu mišku pasisakė 7 proc. 

Vilniaus miš kų urė di jo je:
RaIMonDas RIBaČIauskas, dirbęs miš-
kų urėdu, 2009 m. gruodžio 8 d. atleistas 
iš šių pareigų;
aRtūRas nanaRtaVIČIus, g. 1972 m., 
baigęs 1991 m. kauno aukštesniąją miškų 
mokyklą, 2005 m. – kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegiją, 2008 m. – Šiaulių uni-
versiteto Gamtos mokslų fakultete baka-
lauro studijas, neakivaizdžiai mokosi LŽūu 
Miškų ir ekologijos fakulteto magistrantū-

išrinktas LMS Girininkų bendrijos prezidiumas
urėdija Girininkija Vardas, pavardė tel. El. paštas Pastabos

1 Biržų tamošiūnų Rimantas Šarkanas 8 612 82377 tamosiunai@bmu.lt  
2 Jonavos svilonių kęstutis kakanis 8 687 89118 kakanisk@gmail.com GBt pirmininko pav.
3 kazlų Rūdos Braziūkų kostas silickas 8 686 12102 braziukai@krmmu.lt  
4 kretingos kartenos Vytautas Lukauskas 8 687 52579 kartena1024@gmail.com       
5 kuršių nerijos n. p. smiltynės  kęstutis Dikšas 8 656 35025 smiltyne@nerija.lt  
6 Mažeikių sedos Bronislovas noreika 8 698 33485 sedosg@gmail.com  
7 Pakruojo Linkuvos Virginijus kacilevičius 8 687 27134 linkuva@pakmu.lt  
8 Panevėžio Raguvos Vaclovas Šiušis 8 686 91916 raguva@panmu.lt  
9 Prienų Meškapievio Valentinas senovaitis 8 686 69045 meskapievis@prmu.lt  

10 Raseinių Viduklės Raimondas Juzikis 8 698 03263 vidukle@rasuredija.lt GBt pirmininkas
11 Šiaulių Rekyvos aurelija Jočienė 8 686 12797 aurelijajociene@gmail.com GBt pirmininko pav.
12 Švenčionėlių Švenčionių Leonas Zabiela 8 686 18849 svencionys1.@svemu.lt  
13 telšių Mostaičių Petras Budvytis 8 600 09992 mostaiciug@telsiuuredija.lt  
14 trakų Lentvario stasys Miliauskas 8 686 13230 lentvaris@tmu.lt  
15 Veisiejų Leipalingio saulius adomavičius 8 686 67574 s.adomavicius@veimu.lt  

naujos pareigos
roje, laimėjęs konkursą, 2010 m. sausio 20 d. 
paskirtas miškų urėdu. Prieš tai dirbo šios 
urėdijos Dūkštų girininkijos girininku. 

Biržų miškų urėdijoje:
JuoZas ŠuMInas, g. 1980 m., baigęs 
2004 m. LŽūu Miškų ir ekologijos fakulte-
tą, miškininkystės magistras, 2010 m. sau-
sio 1 d. paskirtas vyriausiuoju miškininku. 
Prieš tai dirbo šioje urėdijoje spalviškių gi-
rininkijos girininku. 

nemenčinės miškų urėdijoje:
DanIELIus VERVEČka, dirbęs Liepynės 
girininkijos girininku, 2009 12 01 šalių su-
sitarimu atleistas iš šių pareigų;
IVanas kukLys, g. 1959 m., baigęs 
1978 m. kauno a. kvedaro miškų tech-
nikumą, 2009 12 14 paskirtas Liepynės 
girininkijos girininku. Prieš tai dirbo uaB 
„Vilniaus zunda“ Vingio girininkijos darbų 
vadovu – girininku.
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Pakruojo miškų urėdijoje pernai liepos 19 d. siautusi vėtra sunio-
kojo linkuvos girininkijoje esantį Žeimelio populiacijos papras-
tojo uosio genetinį draustinį, užimantį 170,5 ha. Vėtros išvertė ir 
išlaužė pačius gražiausius ir sveikiausius uosius, o ligoti ir sausi 
medžiai išliko. dideliame plote susidarė apie 0,3 skalsumo retmės 
su 6d2B2u medžių rūšių sudėtimi, dauguma likusių uosių yra pa-
veikti grybinių ligų. išliko tik apie 2 ha audros nepaliesto drausti-
nio. Tačiau ir šiame plote dauguma uosių yra paveikti ligos. šalyje 
paprastojo uosio genetiniai draustiniai užima tik 240 ha, todėl tai – 
didelis praradimas. 

Pakruojo miškų urėdijoje spalio viduryje buvo surengtas Miš-
ko genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų 
komisijos išvažiuojamasis posėdis. Jo dalyviai apžiūrėjo ir įverti-
no audros padarytą žalą šiam draustiniui, išsakė nuomones dėl jo 
ateities. kai kurių mokslininkų manymu, audros ir grybinių ligų 
sudarkytą medyną dar reikėtų palikti kaip genetinį draustinį. kiti 
abejojo: panaikinus draustinį, ar bus galima surinkti sėklas nuo li-
kusių uosių, ar jie ateityje nebus iškirsti; gal palikti draustinį kaip 
sėklinį medyną, nors plotas sudarkytas, o atkurti medyną jo paties 
dauginamąja medžiaga galimybės nėra, kadangi liga vienodai pa-
vojinga ir uosio sodinukams, ir jo atžaloms. 

Galime pasiguosti tik tuo, kad prieš šią nelaimę Miško gene-
tinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybos specialistai nuo sveikų 
pliusinių uosių medžių buvo surinkę sėklas genetinės medžiagos 
evakuacijai į kitą vietą. 

skaitytojams priminsiu, kad apie 1990–1995 m. pasirodžius 
lietuvos miškuose pirmiesiems uosynų džiūvimo židiniams, 
Žeimelio populiacijos paprastojo uosio genetinis draustinis ap-
ėmė 267,7 ha plotą. Pastebėjome, kad ši nelaimė į mūsų genetinį 
draustinį atėjo gerokai vėliau. Gal ir todėl, kad draustinis – šiaurės 
lietuvos pakraštyje. Pirmieji rimti nerimo ženklai genetiniame 
draustinyje pasirodė apie 2005 m. iki tol gražiai žaliavusio uo-
syno šakos pradėjo džiūti, atsirado nedideli išdžiūvusių medžių 
židiniai. Bendromis urėdijos ir girininkijos specialistų pastan-
gomis mėginome užkirsti kelią genetinio draustinio džiūvimui, 
atlikdami rinktinius sanitarinius kirtimus. Tačiau tai nepadėjo. 
Plintant uosio grybelinėms ligoms, mažėjo ir Žeimelio genetinio 
draustinio plotas. 

Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo eks-
pertų komisijos nutarimu 2007 m. buvo nuspręsta nurašyti 25,4 ha 
draustinio, kur džiūstantys uosiai sudarė 70–90 proc. medyno su-
dėties. išsaugoti šį draustinį bandėme daugelyje sklypų iškirsdami 
pasiligojusius uosius, traką ir tuo skatindami savaiminį uosių at-
žėlimą. Bet savaiminukų atsiradimą stabdė natūralios aplinkybės: 
draustinyje vyraujančios laikinai užmirkstančios, viksvinės įvai-
riažolės ir garšvinės augavietės, jose auganti vešli žolinė augme-
nija, trake įsigalėję lazdynai, šaltekšniai, ožekšniai, žalčialunkiai. 
iškirstų pažeistų uosių kelmuose ir šaknyse buvo išplitęs Chalara 
fraxinea grybas, kenkiantis ir jauniems uosiukams.

Pernai Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkū-
rimo ekspertų komisijos išvadose pasiūlyta pažeistą Žeimelio po-
puliacijos paprastojo uosio genetinį draustinį nurašyti, jo genetinę 
medžiagą ex situ išsaugoti kitoje vietoje. Tam reikėtų artimiausiais 
derliaus metais ne mažiau kaip nuo 50 uosių surinkti sėklas, iš jų 
išauginti sodmenis ir parinkus kuo panašesnę augavietę 2–3 plo-
tuose (5–10 ha) įveisti uosio želdinius.

Gerbdamas miškų mokslo darbuotojus ir jų darbą, norė-
čiau priminti, kad nuo 1993 m., kada prieš džiūtį buvo įsteigtas 
Žeimelio paprastojo uosio genetinis draustinis, Pakruojo miškų 
urėdijos specialistai negavo jokių mokslininkų rekomendacijų 
apie tolimesnę šio draustinio priežiūrą bei jo perspektyvą, ne-
buvo jokių rekomendacijų ir prasidėjus uosių džiūvimui. aiškios 
uosių visuotinės džiūties diagnozės lig šiol nėra. lietuvos miškų 
institute iškeltos tik kelios hipotezės, susijusios su vandens reži-
mo pasikeitimu, oro tarša, ozono problema, dažnai pasireiškian-
čiomis sausromis, klimato šiltėjimu, medžių rūšių populiacijos 
kaita gamtoje. 

Manau, kad apie uosio genetinio fondo išsaugojimą ar jo gene-
tinės medžiagos evakuaciją į kitą vietą reikėjo galvoti anksčiau, o 
ne palikti šią problemą tik miškų urėdijos specialistams, kurie kaip 
įmanydami (naudodamiesi tik uosynų atkūrimo rekomendacijomis 
bei genetinių draustinių naudojimo taisyklėmis) bandė išsaugoti šį 
unikalų draustinį. Genofondo išsaugojimui turėtų daugiau dėmesio 
skirti atitinkamos tarnybos ar net šalies Vyriausybė, skirdama dau-
giau lėšų įvairiems moksliniams projektams bei tyrimams.

Trumpai apie numatomus darbus, vykdant lietuvos uosynų 
atsparumo atstatymo ir atkūrimo programą. 2005 m. tuometi-
nėje Žeimelio girininkijoje buvo įveista 2,8 ha paprastojo uosio 
bandomųjų želdinių iš Vakarų europos 15 šalių bei 10 paprastojo 
uosio populiacijų iš lietuvos miškų (pasodinta 8 598 sodinukų). 
Tyrimams ir miško selekcijai plėtoti šiame ir analogiškuose ban-
dymuose Telšių ir kėdainių miškų urėdijose buvo pasodinta 340 
šeimų paprastojo uosio populiacijų. 2007 m. atlikus inventoriza-
ciją Žeimelio girininkijoje, apie 70 proc. sodinukų buvo išlikę, 
bet augalų sveikatingumas įvertintas 2 balais iš 5. deja, ir šių žel-
dinių priežiūrai nebuvo suteikta jokių rekomendacijų. Tuokart 
ekspertų komisijai apžiūrėjus bandomuosius želdinius vėl iškilo 
daugybė klausimų dėl jų išlikimo.

Manau, atėjo laikas visiems susimąstyti: ar išsaugosime lietuvoje 
paprastojo uosio genofondą; kokios uosynų perspektyvos ir ateitis?

aRtuRas stankEVIČIus
Pakruojo miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojas

Ar išliks 

paprastojo uosio genofondas?

Ekspertų komisija apžiūri audros suniokotą 
Žeimelio genetinį uosių draustinį
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Prienų 

girių paviliotas
kitąmet sukaks jau 40 metų, kai Prienų miškų urėdijoje miški-
ninko karjerą pradėjo dabartinis Prienų miškų urėdo pavaduo-
tojas Jonas koklevičius, šiose pareigose dirbantis jau 21-erius 
metus. Jis neslepia, kad prieš 45-erius renkantis miškininko 
profesiją, nemažos įtakos apsisprendimui turėjo noras ir gali-
mybė mokytis arčiau namų – 8 klases baigusį kaimo vaiką bau-
gino nepažįstamas didmiestis. nuvykęs į Girionių miškininkų 
gyvenvietę, kuriamą prie kauno marių, iš Vilniaus perkeltame 
Miškų technikume 1965 m. Jonas pasijuto kaip namie – į tėviš-
kę Pakuonyje ir dviračiu buvo galima parvažiuoti. 

Baigęs mokslus technikume, gavo paskyrimą į Raseinių miš-
ko pramonės ūkį. iš ten po kelių mėnesių pašaukė atlikti karinę 
prievolę. Grįžęs 1971 m. sužinojo, kad Prienų miško pramonės 
ūkio Birštono girininkijoje į pensiją išėjo girininko pavaduo-
tojas. Jonas įsiprašė ilgamečio Birštono girininkijos girininko 
arvydo Vilkaičio nauju pavaduotoju.

 – Birštono girininkijoje išėjau praktinės miškininkystė kur-
są, nes girininkas a. Vilkaitis buvo tolerantiškas jaunam spe-
cialistui, jo pamokos pravertė po šešerių metų paskyrus mane 
išlaužo girininkijos girininku, – prisimena savo darbo pradžią 
Prienuose miškų urėdo pavaduotojas. – Įsitikinau, kad galėsiu 
toliau dirbti miškininku. Įstojau į lŽūa neakivaizdžiai mokytis 
miškininkystės, 1984 m. studijas baigiau. 

Perspektyvų specialistą pastebėjo tuometinė Prienų miško 
pramonės ūkio administracija: 1978–1988 m. jam patikėtos 
miško naudojimo inžinieriaus pareigos, nuo 1989 m. – vyriau-
siojo miškininko. nors vėliau keitėsi šios pareigybės pavadini-
mai, pagrindinė darbo esmė liko ta pati – rūpintis miškų želdi-
nimu, ugdymu, priežiūra. 

,,dabartinei miškininkų kartai sunku įsivaizduoti, kad prieš 
kelis dešimtmečius Prienų miško pramonės ūkis teturėjo du 
automobilius, girininkijose iškirsta mediena traukta ir arkliais, 
medkirčiai tampė sunkius, vibruojančius rusiškus benzininius 
pjūklus, trūko darbininkų,“ – sako pašnekovas. – ,,Miške daž-
niausiai dirbdavo tie, kurie gyveno miškų ūkio teritorijoje. Miš-
kų ūkio ekonomika nelabai kam rūpėjo – medienos kainos nuo 

Prienų iki Maskvos buvo nustatytos visur vienodos. Miškininkai 
jau seniai pamiršo buvusias amžinas problemas dėl paskirsty-
mo atsarginių detalių, degalų ir tepalų trūkumo, nors tuo metu 
šalyje degalų ir tepalų buvo sočiai. dabar, jei medienos rinkoje 
viskas tvarkoje, galima dirbti normaliai“. šiuo metu Prienų miš-
kininkai daugiau dėmesio skiria teritorijos miškingumo didi-
nimo, miškų ugdymo ir gamtosauginėms problemoms. Pernai 
miškų urėdija pateikė paraiškas es paramai gauti už apželdytą 
mišku žemės ūkio paskirties žemę bei miško rekreacijos plėt-
rai. ateityje numatoma taip pat pasinaudoti es lėšomis pagal 
įvairias priemones. J. koklevičiaus nuomone, šiuo metu miškų 
ūkio sistema veikia gerai ir radikaliai nieko keisti nereikėtų. Jei-
gu gerai vykdomos visos valstybės deleguotos funkcijos, didėja 
miškingumas, racionaliai naudojami miškai, kam griauti tai, 
kas kurta dešimtmečius? 

Miškų urėdo pavaduotojas J. koklevičius per ilgus darbo metus 
šioje miškų urėdijoje pelnė bendradarbių pagarbą ir pasitikėjimą 
ne tik už tiesioginį pareigų atlikimą, bet ir už nuoširdų, tačiau tiesų 
būdą, subtilų humoro jausmą. ne kartą už gerą ir kūrybingą darbą 
jis paskatintas Generalinės miškų urėdijos Padėkos raštais.

Prienų miškų urėdijos urėdas Robertas Judickas taip pat 
geru žodžiu atsiliepia apie savo pavaduotoją:

– nebuvo atvejo, kad Jonas pavesto darbo nepadarytų iki 
galo kompetentingai, net iki smulkmenų, jo darbo kontroliuoti 
nereikia. Jis – tikrai mano dešinioji ranka.

kiekvieno žmogaus gyvenime svarbi yra ir šeima, pomėgiai, 
visuomeninė veikla, kuriems taip pat reikia skirti laiko. Jonas 
koklevičius nuo lietuvos miškininkų sąjungos atsikūrimo 
vadovauja Prienų miškų urėdijos skyriui. su žmona Rita, dir-
bančia Prienų savivaldybėje buhaltere, užaugino du sūnus, jau 
susilaukė ir trijų anūkėlių. Vasaromis abu mėgsta keliauti – eu-
ropoje jau mažai vietų, kur jie nesilankė. sunkmečiu koklevičių 
šeima daugiau susipažįsta su lietuva, atranda dar tokių vietų, 
kurias aplankyti verta kiekvienam iš mūsų. 

laisvalaikiu mėgsta paskaityti jį dominančią literatūrą, me-
džioti, grybauti. nestokojantis humoro pašnekovas juokauja: 
,,kai miške randu daug grybų, tuomet sakau, kad labiau mėgstu 
grybauti, o kai pavyksta grįžti iš medžioklės su laimikiu – sa-
kau, kad mėgstu medžioti.“ 

Jokia paslaptis ir tai, kad Jonas turi auksines mechaniko ran-
kas, traukia technika, mėgsta pats pataisyti buitinius prietaisus, 
automobilį bei atlikti kitus techninius darbus. ir jam gerai seka-
si. sako, kad namuose nėra buvęs joks santechnikas ar elektri-
kas. išimtis, kai reikia ką nors iš metalo suvirinti.

Gal dabar su Jonu kalbėtume kaip su mechanizacijos inži-
nieriumi, išradėju, jei 1965-ais nedrąsaus kaimo vaikinuko ne-
būtų paviliojęs miškas. 

Taip sutapo, kai kasmet sausio 13-ąją minime 1991 m. Vilniuje 
už nepriklausomybę žuvusiuosius, Prienų miškų urėdijos urėdo 
pavaduotojas Jonas koklevičius pažymi savo gimtadienį. šis sausis 
jam – 60-asis. Miškininko gyvenime tai ženklus skaičius – pirmi jo 
sodinti želdiniai jau pusamžiai, pribręsta, kaip ir jų sodintojas.

stasė asIPaVIČIEnė 

Jonas Koklevičius su žmona Rita miškininkų šventėje Girionyse
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Gražūs ir našūs šakių krašte Gelgau-
diškio miškai. nemuno slėnio šlai-
tuose auga pušynai, kurių sudėtyje ar 
pomiškyje rasi beveik visus lietuvoje 
augančius medžius ir krūmus. čia ir 
legendomis apipintas Gelgaudiškio 
miško parkas, nors ir praradęs kaž-
kada buvusį didingumą, bet žavesį 
išlaikęs. Parko žavesį paryškina va-
dinamosios verangės. Tai nemuno 
šlaitų vingiuoti šaltiniai, per laikmetį 
išsigraužę sau vagas stačiuose upių 
tėvo slėnio šlaituose. Girininko rū-
pesčiu šaltiniai pritaikyti patogiam 
priėjimui. iš jų gaivų ir sveiką vande-
nį semia daugelis miestelio ir plačios 
apylinkės gyventojų. 

čia ir legendomis apipintas Vel-
niakalnis, ant kurio – girininko stro-
piai prižiūrima ir nuolat atstatoma 
poilsiavietė. šalia – ir garsioji žvaigž-
dė, iš kurios centro prakirsti spin-
džiai užtikrindavo išlepusių ponų 
medžiokles. Greta augo aukščiausia 
lietuvos eglė, kurią pražudė ligos, o 
gal ir amžiaus našta. 

Girininkas prižiūri miško parko 
teritorijoje esančius senkapius. na, o 
apie šio kampelio istoriją gali daug ir 
įdomiai papasakoti. 

Pakilus iš nemuno slėnio plyti na-
šūs lapuočių miškai, per kuriuos teka 
melioracijos suluošinti Jotijos bei 
orijos upeliai. Vaikščiodamas ne-
muno ir šių upelių slėniais, stebiesi 
praeities galimybe kurti sodybas pa-
čiose gražiausiose vietose. apie bu-
vusias sodybas byloja tik per stebuklą 
išlikę paskiri galingi ir labai gražūs 
medžiai. šiandien net savo tėviškės 
žemėje paprastas žmogus to daryti 
negali. ir tai vadinama skambiu gam-
tosaugos vardu. 

Mielas Gelgaudiškio miškų lanky-
tojau! Jei vos panešdamas pintinę ge-
riausių grybų, riešutų maišą, besilan-
kydamas šio krašto miškuose sutikai 
aukštą žilagalvį ir truputį linktelėjusį 
vyrą miškininko uniforma, žinok, jog 
sutikai ilgametį šių miškų šeimininką, 
įdomų žmogų – Gelgaudiškio girinin-
kijos girininką Joną Gvildį. 

Mėgsta žmonės girininką. o ir jis 
niekada nepraeis pro šalį nepakalbinęs 
miško lankytojo. kalba bus neskubi. 

apie girios gyvenimą. Žmonių likimus, 
gamtą, bites. atrodytų, lyg girininkas 
turi marias laiko...

kilęs girininkas Jonas iš garbingos 
ir daugiašakės šeimos. Jo giminėje buvo 
visokių profesijų žmonių. senelis Jonas 
ir tėvas antanas buvo eiguliai. Tai ir 
lėmė, kad Jonas pasirinko miškininko 
kelią, nors tuo metu miškininko profe-
sija, lyginant su pelningu darbu žemės 
ūkyje, nebuvo prestižinė. nepavyko jo 
šeimai perkalbėti, ir 1966 m. jis pradė-
jo studijas tuometiniame a. kvedaro 
miškų technikume. Jį baigęs pradėjo 
dirbti Plokščių girininkijos girininko 
pavaduotoju, o 1973 m. paskiriamas 
Gelgaudiškio girininkijos girininku. ir 
štai jau greit bus keturi dešimtmečiai, 
kai jis – šios girininkijos šeimininkas, o 
vasarį švęs ir 60-ies metų jubiliejų. Tu-
rėdamas pakankamai profesinių žinių, 
sukaupęs didelę praktinę patirtį giri-
ninkas, ir būdamas labai užimtas, baigė 
studijas Miškų fakultete. Žavus tas jo 
įgimtas smalsumas, žinių siekimas. 

kai 1973 m. Jonas Gvildys buvo 
paskirtas Gelgaudiškio girininku, šio-
je girininkijoje nebuvo kelių, elektros, 
buvo apleista girininkijos sodyba. Jau-
nas girininkas kūrė ir gražino girinin-
kijos aplinką, tvarkė gerokai apleistus 
girininkijos miškus, juos sausino, ener-
gingai statė kelius. Girininko iniciaty-

va ir pastangomis įrengta per 123 km 
žvyruotų kelių. Gelgaudiškio girinin-
kijos miškai tapo patrauklūs darbui ir 
poilsiui. 

šiandien labai sudėtinga kelius pri-
žiūrėti. Juos griauna ne tik sunkiasvo-
rė technika, bet ir lėšų stoka reikiamai 
priežiūrai. 

kartu dirbdamas tris dešimtmečius 
turėjau galimybę stebėti ir suprasti giri-
ninko mąstymo būdą ir potraukį vienai 
ar kitai sudėtingai miškininko darbo 
sričiai. labai ryškus jo potraukis miš-
ko išsaugojimo, atkūrimo, pritaikymo 
žmogaus atgaivai, sveikatos saugojimo 
klausimams. Miško kirtimas jam buvo 
ir yra priverstinė, tačiau neišvengiama 
intervencija į sudėtingą ir subtilų miš-
ko gyvenimą. 

Turi girininkas savo požiūrį į ūkinin-
kavimą miške. Jam sunkiai suprantamas 
ir nepriimtinas žmogaus noras keisti 
gamtos dėliojamą tvarką, demonstruo-
jant savo galią, kurios iš tikro ir nėra. 
našiuose girininkijos lapuotinuose au-
gantys beržynai, juodalksnynai kaupia 
žymiai daugiau medienos per trumpesnį 
laiką. čia ir eglė prastoka, auganti šakota 
ir tik antrame arde. Tačiau pagal miški-
ninkystės mokslo reikalavimus žmogus 
čia užsimojo auginti uosynus, eglynus, 
o pastaruoju metu – ir ąžuolynus. Taip 
formuojamas miško atkūrimas vykdant 
dirbtinę medynų sudėties kaitą girinin-
kui atnešė daug nereikalingo darbo ir... 
nusivylimo. Visam Pankliškės miško 
masyve vietoj našių beržynų, juodalks-
nynų buvo suformuoti uosynai, kai kur 
– eglynai, dabar sodinami ąžuolynai. šių 
darbų apimtys ir vykdymo būdai giri-
ninkui visą laiką kėlė abejonių. Įtartinai 
gausiai kasmet derantys uosiai, gausus, 
bet nuolat apšąlantis uosio pomiškis 
siuntė nerimo signalus. Pasodinta eglė 
vis taikėsi „palįsti“ po beržu ir augti ant-
rame arde. našūs beržynai ir juodalks-
nynai nenorėjo užleisti savo pozicijų. 
Žmogus su tokia gamtos tvarka kovoti 
pasirodo bejėgis. Vėliau prasidėjo ir plė-
tėsi uosio ligos, kurių priežasties joks 
mokslas ir šiandien įvardinti negali. iš-
džiūvo ne tik brandūs, bet ir jauni uosy-
nai. Jų šiandien neliko. Vėl grįžta į savo 
vietą našūs beržynai ar juodalksnynai 
su egle antrame arde. kad taip bus, giri-

Gelgaudiškio girininkas
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ninkas prognozavo. Jo mintis, kad reikia 
miškininkui nuolat stebėti gamtą ir da-
ryti tai, ką ji daryti leidžia, pasitvirtino. 
našiuose lapuotynuose efektyviausias 
ir neginčytinai teisingiausias yra savai-
minis miško atsikūrimo būdas, vienai 
ar kitai medžių rūšiai pagalbą teikiant 
kirviu. Miškininkui būtina miške elgtis 
atsakingai, kvalifikuotai ir nesavanau-
diškai. Miškininkai yra dėl to, kad yra 
miškas, o ne atvirkščiai. To pamiršti, 
girininko nuomone, niekada nevalia. 
deja, miškininkų bendruomenėje tokio 
užmaršumo esama. ar gali miškininku 
vadintis tas, kurio pagrindinė miški-
ninkystės motyvacija – mažinti kirtimo 
amžių tam, kad šiandien būtų gauta kuo 
daugiau pajamų? Tai miško naikinimo 
kelias. kai kuriems medynams šiandie-
ninis kirtimo amžius yra pražūtingas. 
dar dešimtmetis – ir, kaip atrodo pado-
rus pušynas, supratimo neturėsime. 

nepakalbėjus apie girininko aistrą 
bitėms ir apie jo visą bičių ūkį, būtų apie 
šį žmogų nedovanotinai daug nutylėta. 

Jo bičių ūkis – arti šimto bičių šeimų. 
Mačiau daug pramoninių bitynų, tačiau 
jo bityno pavadinti pramoniniu neišei-
na. nors bitininkavimo technologija lyg 
ir panaši, tačiau labiau primena ekspe-
rimentinį ūkininkavimą. Reikia tik pa-
matyti bitininkystės pastatą, kurį Jonas 
pats suprojektavo ir pastatė prie savo 
miško Pajotijų kaime. Tai ištisas cechas 
su šildymo ir šaldymo, bičių pienelio bei 
žiedadulkių granulių ruošimo, medaus 
fasavimo įranga, sandėliais produkcijai 
laikyti. Turintis nagingas rankas, suge-
bantis valdyti medžio apdirbimo stakles 
beveik visą įrangą pats ir pasigamina. Jo 
bitininkavimo kryptis išskirtinė: viskas 
daroma taip, kad bičių produkcija būtų 
ne maistui, o vaistui. apie tai žmonės 
jau plačiai žino ir vertina. 

savo bityne girininkas vien iš išori-
nių požymių gali pasakyti, kas negerai, 
ar sveika ir gyvybinga motinėlė, ar ne-
nuodijamas bitynas iš laukų parsineš-
tais chemikalais, ar neįsimetė ligos. su 
savo bityno produkcija Jonas – dažnas 

parodų, mugių dalyvis, o senelių ir vai-
kų globos namuose – labdaros teikėjas. 
svečią būtinai pavaišins kelių rūšių mi-
dumi, kurį gamina pagal nuolat tobuli-
namą technologiją. 

stebina J. Gvildžio racionalus po-
žiūris į visas gyvenimo sritis: šeimą, 
valstybę, pareigas, karjerą, netgi turtą... 
Tokių tvirtų žmonių mažai esama. Jis 
visada vertino tokiomis nuostatomis 
besivadovaujančius darbuotojus, kaip 
mus jau palikęs buvęs eigulys Petras 
Rimas, dabar eiguliaujantis artūras 
Palubinskas.

 
Parašęs šį straipsnį, susimąsčiau. 

Beveik pusšimtį metų bendravęs su 
daugybe miškininkų, gerai pažįstu ne-
mažai ilgai dirbusių bei susikūrusių ne-
blogą įvaizdį miškininkų. Tik ar daug 
atsirastų tokių, apie kuriuos turėčiau ką 
ir galėčiau sau leisti parašyti taip, kaip 
apie Gelgaudiškio girininką Joną Gvil-
dį? Tokių tikrai nedaug.

ksaVERas VaIČIūnas 

Profsąjungų konferencija 

kauno miškų urėdijoje
naujųjų metų išvakarėse kauno miš-
kų urėdijoje organizuota profsąjungos 
komiteto ataskaitinė – rinkiminė kon-
ferencija. Į ją atvyko lietuvos miško ir 
miško pramonės profesinių sąjungų fe-
deracijos pirmininkas algirdas Rauka, 
grupė miškų urėdijos darbo veteranų. 
Miškų urėdijos administracija atsiskai-
tė už tai, kaip buvo vykdoma kolekty-
vinė sutartis; pranešimą padarė miškų 
urėdijos profesinės sąjungos komiteto 
pirmininkas Ramūnas narbutas. 

apsvarstyta nauja kolektyvinė su-
tartis, urėdijos profsąjungos komite-
to pirmininku vėl išrinktas Ramūnas 
narbutas. Taip pat buvo išrinktas dar-
buotojų saugos ir sveikatos komitetas 
bei darbo ginčų komisija.  

konferencijoje paminėtas kauno 
miškų urėdijos 90-ties metų įkūrimo 

jubiliejus. Ta proga prie urėdijos ati-
dengta skulptūra, pareikštos padėkas 
ilgamečiams miškų urėdijos darbuo-
tojams. 

JuoZas JERMaLaVIČIus 
kauno miškų urėdijos urėdas
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alytaus Raad Miškų kontrolės skyrius, 
siekdamas skatinti privačių miškų savi-
ninkus laiku ir kokybiškai atkurti miškus 
bei norėdamas išaiškinti regione geriau-
siai prižiūrėtus miško želdinius, pernai 
skelbė konkursą „Geriausi Alytaus re-
giono privačių miškų želdiniai 2009”. 
siūlyti konkursui miško želdinius galėjo 
patys savininkai, rajonų agentūrų miškų 
pareigūnai, miško savininkų asociacijos, 
kooperatyvai ar įmonės. Želdinių sklypų 
kiekis valdoje nebuvo ribojamas.

konkursui buvo pateikta 19 miško 
objektų iš alytaus apskrities ir Prienų ra-
jono, kurių teritorijas kontroliuoja alytaus 
Raad miškų pareigūnai. aktyviausiai 
konkurse dalyvavo miško savininkai iš 
Varėnos ir lazdijų rajonų. Vertinti atkurtų 
kirtaviečių želdiniai ir 2-ejų – 5-erių metų 
miško želdiniai, įveisti buvusiose žemės 
ūkio paskirties žemėse. atkurtų plynų 
kirtaviečių želdiniai vertinimui suskirs-
tyti į 4 grupes pagal amžių ir augavietes. 
atvykusi į miško valdą komisija vertino 
pateiktų konkursui miško želdinių plotus, 
jų priežiūrą, apsaugą, būklę, taip pat buvo 
atsižvelgta į savininko įdėtas pastangas 
veisiant miške ar laukuose želdinius. Pri-
ziniai želdiniai su valdos savininku įam-
žinti video medžiagoje.

Gruodžio 18 d. alytuje, bendrovės 
„dzūkijos vandenys” patalpose sureng-
tas šio konkurso rezultatų aptarimas ir 
prizininkų pagerbimas. Į renginį atvyko 
aplinkos ministerijos Miškų departamen-
to Miškininkystės skyriaus vyr. specialistė 

Zita Bitvinskaitė, Valstybinės aplinkos 
apsaugos inspekcijos Miškų kontrolės 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Ga-
telis, alytaus Raad direktorius Česlovas 
Meržvinskas, Raad ir rajonų agentūrų 
miškų kontrolės pareigūnai, konkurse 
prizines vietas laimėję miško savininkai ir 
Prienų miškų urėdijos atstovai.

alytaus Raad direktorius Česlovas 
Meržvinskas pasisakyme pasidžiaugė, kad 
dzūkijos privačių miškų savininkai kas-
met vis profesionaliau prižiūri savo valdas, 
pasinaudodami es parama, įveisia naujus 
miškus, nevengia naujovių – sodina hibri-
dinių drebulių ir kitas energetines planta-
cijas. Taip kartu jie prisideda ir prie eko-

loginės būklės gerinimo regione, klimato 
kaitos mažinimo.

konkurso organizatorius, alytaus 
Raad Miškų kontrolės skyriaus vedė-
jas Gintautas Sventickas, pristatydamas 
konkurso laureatus, pažymėjo, kad nuo 
2007 m. regione ženkliai pagerėjo privačių 
miškų atkūrimas: vis daugiau miško savi-
ninkų atkuria plynas kirtavietes, nelauk-
dami miškininkystės teisės aktuose nu-
matyto paskutinio termino (3-ejų metų), 
ruošia mechanizuotai dirvą želdiniams, 
želdo iš miškų urėdijų medelynų įsigytais 
sodmenimis, bioįvairovei sodina beržų, 
kitų medžių grupes, krūmus, panaudo-
jami savaiminiai žėliniai. antai 2008 m. 

Konkurso 
„Geriausi alytaus regiono privačių miškų želdiniai 2009“ nugalėtojai

Konkurso prizininkai su Alytaus RAAD direktoriumi Č. Meržvinsku (stovi centre)

Prizininko P. Lazausko įveisti mišrūs želdiniai Lazdijų r. (prie kelio mineralizuota juosta, 
pasodinta beržų juosta)

Želdiniai aptepti repelentais nuo žvėrių 
pakenkimų
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atkurta 98,9 proc. prieš 3-ejus metus plynai 
iškirstų biržių. Pastebėta, kad miškų atkū-
rimo kokybei teigiamos įtakos turi atrėžtų 
biržių technologiškas kirtimas, valksmų 
įrengimas, kirtavietėse paliekami medžiai 
biologinei įvairovei. Vertintojus džiugino, 
kad šio regiono privačiuose miškuose yra 
nemažai miško savininkų, kurie rūpinasi 
ir pasodintų medelių apsauga nuo žvėrių 
(tepa repelentais, tveria tvoromis), įrengia 
apsaugines juostas aplink želdinius, kad 
pavasarį neįsimestų žolės degintojų pa-
leistos liepsnos, įkelia inkilus paukščiams. 
Galvodami apie želdinių priežiūros darbus 
ateityje, kai kurie savininkai lazdijų rajone 
net įsirengė laikinas trumpalaikio poilsio 
pastoges su lauko tualetu, išsikasė kūdrą.

 
KonKuRSo nuGALėToJAiS 
PASKiRoSE MiŠKo ŽELDinių 
GRuPėSE PRiPAŽinTi:
Miško savininkas Sergejus Lavrenovas iš Va-
rėnos rajono – už geriausius 4-erių – 6-erių 
metų miško želdinius, pasodintus atku-
riant iškirstą pušyną (2005 m. druskinin-
kų m. u. Musteikos girininkijos teritorijoje 
pasodino 4,4 ha grynų pušies želdinių); 

Miško valdos savininkas UAB „Dzūki
jos miškas“ (Varėnos r.) – už geriausius 7-8 
metų miško želdinius (druskininkų m. u. 
Merkinės girininkijoje 2003 m. grynais 
pušies želdiniais atkūrė 2,4 ha pušyno kir-
tavietę);

Žemės valdos savininkas lazdijiškis Pet
ras Sigitas Lazauskas – už geriausiai įveistus 
žemės ūkio paskirties žemėje mišrius želdi-
nius (lazdijų rajono kapčiamiesčio seniū-
nijos Valentų kaime savo žemėje 2007 m. 
įveisė 6 ha mišrių beržo ir pušies želdinių). 

 
PASKATinAMoSioMiS PADėKoMiS 
PAŽyMėTi: 
Už gerą miško atkūrimą, želdinių priežiūrą 
bei dėmesį sanitarinei miško apsaugai – že-
mės valdos savininkas alytiškis Vitas iva-

nauskas; Varėnos rajono Maksimonių 
kaimo teritorijoje (druskininkų m. u. ki-
byšių girininkija) 2004 m. pasodino 2,7 ha 
pušies želdinių;

Už iniciatyvą veisiant naują, spartaus 
augimo minkštųjų lapuočių rūšį – žemės 
valdos savininkas druskininkietis Rimvy-
das Večkys; 2008 m. lazdijų rajono Mai-
šymų kaime įveisė 29 ha hibridinės dre-
bulės želdinių;

Už didelę medžių rūšių įvairovę, įvei
siant miško želdinius bei rūpestingą jų 
priežiūrą – žemės valdos savininkė drus-
kininkietė angelė Marijona Priekulienė; 
2007 m. druskininkų savivaldybės leipa-
lingio seniūnijos savanorių kaime įveisė 
4,73 ha mišrių maumedžio, ąžuolo, liepos, 
klevo želdinių;  

Už įveistų želdinių gerą būklę ir jų prie
žiūrą bei patrauklų valdos rekreacinį tvar
kymą – žemės valdos savininkas veisie-
jiškis Romas Butkevičius, 2006–2007 m. 
lazdijų rajono Radvilonių kaime (Veisie-
jų girininkijoje) įveisęs 3 ha mišrių pušies 
ir beržo želdinių; 

Už prasmingas iniciatyvas ir jų įgyven
dinimą – Prienų miškų urėdijos eigulys, 

žemės valdos savininkas Virginijus kaz-
lauskas ir Prienų miškų urėdija; 2009 m. 
pavasarį Birštono savivaldybės Matiešo-
nių kaime, kalbininko Jono kazlausko 
tėviškėje įveistas lietuvos tūkstantmečio 
vardo paminėjimo ąžuolynas (privačioje 
0,6 ha žemėje pasodinta 1000 ąžuoliukų); 
šios sodinimo talkos organizatorius ir rė-
mėjas buvo Prienų miškų urėdija, talkino 
rajono visuomenė.

PASiKEiTiMAS MiŠKininKAViMo 
PATiRTiMi 
konkurso laimėtojai ir renginio svečiai 
pasidalijo miškų atkūrimo, želdinių 
įveisimo ne miško žemėse patirtimi, 
aptarė trukdžius sklandžiau pasinau-
doti es parama bei konsultacijų poreikį 
teisiniais ir miškininkavimo klausimais. 
Pasidžiaugta, kad alytaus Raad Miškų 
kontrolės skyriuje ir rajonų agentūrose 
dirbantys miškininkai nėra vien reiklūs 
miškų kontrolės pareigūnai, baudų iš-
rašinėtojai, o daugeliui miškininkauti 
nusiteikusių miško valdų savininkų – ir 
konsultantai, kantrūs patarėjai, aiški-
nantys, kaip pasinaudoti es parama, 

uAB „Dzūkijos miškas“ 7-8 metų želdiniai

Matuojamas konkurso nugalėtojo S. Lavrenovo 4-6 metų miško želdinių tankis (Varėnos r.) Matuojamas želdinių tankis R. Butkevičiaus 
valdoje
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veisiant, prižiūrint privačius miškus. 
konkurso organizavimas juos bičiuliš-
kai suartino su besistengiančiais gerai 
tvarkyti savo valdas savininkais, padėjo 
rasti abipusį supratimą. 

uaB ,,dzūkijos miškas“ direktorius, 
miško savininkas, buvęs girininkas Ser-
gejus Lavrenovas sakė, jog įveistų miš-
ko želdinių būklė labai priklauso nuo 
sodmenų kokybės ir sodintojų įgūdžių, 
sąžiningumo bei gamtinių sąlygų. Jis 
jau kelinti metai miško sodmenis perka 
iš Valkininkų miškų urėdijos medely-
no; sodmenų kokybe patenkintas. Gerai 
prigijo, auga ir konkurse pavyzdiniais 
įvertinti tie želdiniai, kur kirtavietėse į 
ruoštą dirvą želdė ilgametę miškasodžio 
darbų patirtį turintys šilinių dzūkų kai-
mų gyventojai. deja, kur sodino rango-
vų atsivežti darbininkai iš darbo biržos, 
pasak miško savininkų, teko daug kur 
želdinius pildyti, nes kai kurie ėmė džiū-
ti. Tai ypač aktualu veisiantiems miško 
želdinius žemės ūkio paskirties žemėje ir 
siekiantiems gauti es paramą. 

Miško savininkai praktiniais darbais 
įsitikino, kad įveisti želdinius ne miško 
žemėje žymiai sunkiau negu kirtavietėse. 
Miško medelis turi priprasti prie kitos 
aplinkos, įsitvirtinti lauko žemėje. Prieš 
trejus metus miško savininkas ir ūkinin-
kas lazdijiškis Petras Sigitas Lazauskas 
iš kapčiamiesčio seniūnijos su šeima nu-
sprendė apsodinti 6 ha dirvonuojančios 
žemės pušaitėmis ir berželiais, pasinau-
dodamas es parama. nepasitikėdamas 
samdytais talkininkais, žemės savininkas 
Apsaugotos hibridinės drebulaitės
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smėlėtoje dirvoje želdinius, kad geriau 
prigytų, veisė šeimynine ranga pavasarį 
vos nutirpus sniegui, vasarą su žmona 
laistė, vandenį kibiriais nešdami iš kūd-
ros. nors darbas jiems buvo per sunkus, 
želdiniai prigijo, įvertinti priziniais. Pa-
sak miško savininko P. lazausko, už šių 
miško želdinių įveisimą šeimynine ranga 
jis gavo tik dalinę es paramą (60 proc. 
dydžio išmokas). 

Jaunas druskininkietis Rimvydas 
Večkys pasidalijo hibridinių drebulių 
plantacijų veisimo patirtimi. lazdijų 
rajone paveldėtoje ir nusipirktoje že-
mėje 2008–2009 m. jis įveisė apie 90 ha 
hibridinių drebulių želdinių. Įveisti 1 
ha šių plantacinių želdinių jam kainavo 
vidutiniškai 4-6 tūkst. litų. Gavęs leidi-
mą, drebulaičių pirkti važiavo į latviją, 
kasnavos medelyną, kur vienas sodmuo 
2008 m. kainavo 2 lt, 2009 m. – 2,5 lt. 
Želdinių veisimo projektą parengė laz-
dijiškis miškininkas Ramūnas Buinaus-
kas, ruošiant dirvą talkino ūkininkas 
Mindaugas arkušauskas iš leipalingio. 
Pagal latvių rekomendacijas, drebulai-
tes ruoštoje dirvoje sodino 3 x 3 m ats-
tumais, 1 ha po 1100 vnt. sodinukams 
apsaugoti nuo žvėrių, graužikų, kad būtų 
pigiau, pats su talkininkais gamino įvai-
rias apsaugas iš plastikinio tinklo. Bet 
entuziazmą jam apkartino nacionalinės 
mokėjimo agentūros biurokratinė kon-
trolė – dėl latvijos medelyno darbuotojų 
išduotuose sodmenų pirkimo dokumen-
tuose padarytų rašybos netikslumų tu-
rėjo 3 kartus iš druskininkų važiuoti į 
sodmenis pardavusį medelyną. Gaišatis, 
papildomos kelionės išlaidos pabrangino 
plantacinių želdinių įveisimą – už tai ne-
bus kompensuota. Plantacijos savininkas 
tikisi derlių pjauti po 20-ies metų, po to 
auginti atžalinį drebulių medyną. Bet tai 
reikia įteisinti jau rengiant želdinių vei-
simo projektą, o to nepadarius rengimo 
metu – jį vėliau papildyti, nes ateityje gali 
kilti keblumų dėl leidimo kirsti jaunus 
miško želdinius.

daugelį pasisakiusiųjų miško savinin-
kų stebino ir piktino nMa kontrolierių 
regionuose priekabus es paramos gavėjų 
kontroliavimas, nenoras teikti konsulta-
cijas. Pavyzdžiui, po kelis kartus matuo-
jami želdomi plotai, naudojant skirtin-
gus matavimo prietaisus, – dėl to gaunasi 
skirtingi plotų dydžiai. kontrolieriai tiki 
tik prietaisais, o savo teisybę savininkas 
galėtų įrodyti nebent teisme... 

Ginčas dažniausiai išsprendžiamas 
vienašališkai – valdos savininkui maži-
namos išmokos ar atidedamas jų mokė-
jimas. Pasak druskininkiečio R. Večkio, 

dėl 2008 m. įveistų hibridinių drebulių 
želdinių plotų taip pat buvo kilęs ginčas 
(jie matuoti dukart). kad greičiau sugrįž-
tų investicijos, jis savo tiesos toliau neį-
rodinėjo... 

nuo 2009 m. ženkliai padidintos es 
išmokos už miškų įveisimą žemės ūkio 
paskirties žemėje, bet siekti šių išmokų 
dzūkus savininkus stabdo neturėjimas 
investicinių lėšų darbams, nes es para-
ma avansu neduodama. aptarime taip 
pat pastebėta, kad kompetentingai, at-
sakingai turi surašyti įveistų želdinių 
patikrinimo pažymas ir rajonų agentūrų 
miškų pareigūnai. kiekvienas nepakan-
kamai tikslus atlikto darbo apibūdinimas 
nMa darbuotojams sukelia papildomų 
klausimų, o miško želdintojui rūpesčių: 
želdinių sodintojas siunčiamas aiškintis 
pas kontrolę atlikusius rajonų agentūrų 
pareigūnus; neretai senyvo amžiaus žmo-
nės pamiršta, dėl ko jie buvo siunčiami, 
kas popieriuose taisytina, o aiškinimasis 
vilkina pinigų išmokėjimą. Žemių savi-
ninkai domėjosi, kaip mišku įteisinti pa-
miškių savaiminius žėlinius, juos įtraukti 
į veisiamą miško želdinių plotą; kokios 
už tokius kombinuotus želdinius moka-
mos es išmokos; kodėl sudarius projektą, 
apmatavus žemės plotą ir įveisus žemės 
ūkio paskirties žemėje miško želdinius, 
vėl reikia atlikti geodezinius matavimus 
už savo lėšas, norint pakeisti tų želdinių 
žemės paskirtį ir įregistruoti sklypą ne-
kilnojamojo turto registre; kodėl viena 
valstybinė įstaiga nepasitiki kita?

nepakeitus įveistų želdinių žemės pa-
skirties, už ją reikia mokėti valstybinį že-
mės mokestį. Miško savininkų manymu, 
gavus leidimą veisti mišką žemės ūkio 
paskirties žemėje, automatiškai turėtų 
būti pakeičiama ir jos paskirtis. 

negalintiems šeimos jėgomis tin-
kamai prižiūrėti, apsaugoti pasodintų 
želdinių, jaunuolynų, keblu susirasti ga-
linčiųjų kvalifikuotai atlikti nedidelius 
darbus samdos būdu, nors šalyje ir be-
darbystė, pavyzdžiui, papildyti želdinius, 
juos aptepti repelentais, uždėti apsaugas. 
Miško darbų rangovines įmones domina 
tik dideli įveisto miško plotai, ilgalaikės 
paslaugų sutartys. 

kelis kartus keičiantis es paramos 
administravimo taisyklėms, Prienų miš-
kų urėdo Roberto Judicko pastebėjimu, 
ne lengviau pateikti paraiškas nMa ir 
gauti es paramą buvo ir valstybinėms 
miško įmonėms. 

VaCLoVas tREPėnaItIs
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Žiema. Faunos globa. neatsiejamos sąvokos. Mėgstanti pompas-
tiškas antraštes žiniasklaida prideda dar vieną – prasidėjo balta-
sis badas. Ir nepamiršta paraginti: medžiotojai, vežkite pašarus į 
miškus!
ašaringam piliečiui tampa viskas aišku. Vargšus mūsų gyvūnėlius 
ištiko humanitarinė katastrofa, jie krenta  nuo bado, o tuos velnio 
medžiotojus tik su bizūnu galima nuvaryti į mišką su maišu grūdų. 
Ir taip buvo nuo amžių amžinųjų.
kažin, kažin? Istoriniai šaltiniai teigia, kad žvėris, o tiksliau stumb-
rus, Lietuvoje šerti pradėjo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio dvaro 
medžioklės ,,pareigūnai“. tačiau darė tai jie, matyt, ne iš meilės 
žvėrims, o iš didelio noro įtikti kunigaikščiui. Beje, stumbrų tai ne-
išgelbėjo. na, o kiti mūsų girių gyventojai žmonių dėmesio žiemą 
tesulaukė vos prieš  keletą dešimtmečių.
taigi tūkstančius metų ir mažytės zylutės, ir girių galiūnai briedžiai 
ar elniai, ir lieknosios stirnelės, ir kiti šalia mūsų žiemojantys gyvū-
nai sėkmingai atlaikė žiemų speigus ir be žmogaus pagalbos.
Pala, pala! tai ką?! Gyvūnų žiemą šerti ar lesinti nereikia? Gink, Die-
ve! Reikia ir būtina. nes tai, anot gamtininko selemono Paltanavi-
čiaus (jo smagų rašinėlį siūlome paskaityti), moralinė mūsų skola 
gamtai, kurią mes visi kartu per pastaruosius keletą šimtų metų 
gerokai nuskriaudėme.
Šerti ir lesinti reikia. tačiau, kaip ir kuo – beveik prilygsta garsia-
jam ,,būti ar nebūti“. Dažnas šiuolaikinis gamtos mylėtojas, pilnas 
nuoširdžiausių paskatų, naiviai tiki, kad laukiniai gyvūnai, kaip  ir 
žmogus ar naminė kiaulė, ėda (atsiprašau, žmogaus atveju valgo) 
viską, ką siūlo šiuolaikinė maisto pramonė.
Deja. Laukinių gyvūnų skrandžiai gerokai subtilesni, negu mūsiš-
kiai, nes jų dar netreniravo nei ,,čipsai“, nei ,,karšti šunys“, nei ,,ke-
babai“, nei kitos modernaus žmogaus maisto ,,subtilybės“.
neseniai, vienoje ,,Maximoje“ mėsos skyriaus pardavėja mane 
nuoširdžiausiai įtikinėjo, kad zylėms geriausia rūkyti lašiniai, ir la-
bai įsižeidė, kai pabandžiau ją apšviesti savo kompetencija. 
ne be nuodėmės ir medžiotojai. Žiniasklaidos, o kartais ir valdinin-
kų raginimai vežti į mišką pašarus atsiduoda naftalinu. tarp beveik 
900 Lietuvoje esančių medžiotojų kolektyvų vargu ar beįmanoma 
rasti nešeriantį savo žvėrių. atvirkščiai, kartais, nesveika kaimynų 
konkurencija prisivilioti žvėris miškus paverčia tvartais, pripiltais 
sunkvežimių grūdų. Manau, nekenktų prisiminti seną biotechni-
jos (taip kažkada vadinome faunos globą) terminą  ,,PaPILDoMas 
ŠėRIMas“. negali mūsų žvėrims pasiūlyti pašarai pakeisti visos jų 
natūralios mitybos. 
Dar didesnė mūsų, medžiotojų, nuodėmė – pašarų asortimentas. 
Šėryklose galima rasti nuo auksu žėrinčių kukurūzų ar kviečių 
grūdų (aukščiausia klasė) iki dvokiančių, supuvusių silkių galvų 
(katastrofa šerno skrandžiui). Vokiški medžioklės vadovėliai pra-
dedančiajam medžiotojui kala į galvą: svarbu ne kiekybė, o koky-
bė ir pastovumas.
Rizikuoju užsitraukti  mokslo žmonių rūstybę (šį kartą siūlome 
prof. Vytauto Padaigos straipsnį apie medžioklėtyros darbus), 
bet manau, kad ponai mokslininkai mums, gamtos mylėtojams 
skolingi. nepamenu, kada paskutinį kartą skaičiau solidžią, bet ir 
eiliniam žmogui suprantamą brošiūrėlę ar bent publikaciją apie 
faunos globą.

EuGEnIJus tIJuŠas

Žo dis skai ty to jui Aptarsime ir prisiminsime medžioklėtyros darbus per kone 50 
pastarųjų metų Lietuvos miškų institute (kuris nuo šių metų 
pradžios įtrauktas į valstybinį Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centrą). Kokia prasmė prisiminti? Prasmių – net trys. 
Pirmoji, kad gyvūnija yra viena iš miško ekosistemos kompo-
nentų bei resursų, o jos ekosisteminė prigimtis – kompleksi-
nio miškų ir medžioklės ūkio tvarkymo mokslinis pamatas. 
Antra, kad pamiršta sena, kaip neretai pasitaiko, netaptų 
nauja. Trečia, kad nebūtų prikeliami netolimoje praeityje 
medžiok lės srityje klestėję mitai.

Medžioklėtyros ir miško apsaugos nuo laukinių gyvūnų sri-
tyje septintajame dešimtmetyje lMi tirta elninių žvėrių įtaka 
miškams atželti, jų tankumo reguliavimo prielaidos ir techninės 
miško apsaugos nuo žvėrių priemonės (Padaiga, 1963, 1966). 
ištirtos stirnų, elnių ir briedžių žiemos ganyklos, medelių bei 
krūmų ištekliai ir ūglių skabymo poveikis pušų, eglių, ąžuolų 
augimui. Pagrįsti elninių žvėrių ūkiškai leistino tankio bei nau-
dojimo normatyvai ir pasiūlytos želdinių apsaugos nuo žvėrių 
priemonės. Buvo tiriamas elninių žvėrių aktyvumas, žiemos 
koncentracijos vietos, papildomo šėrimo efektyvumas ir gau-
dymo būdai, naudojant narkotines medžiagas (Padaiga, Mar-
ma, 1968, 1969). išskirti elninių lankomi medynai bei žiemos 
koncentracijos vietos, nustatyta, kokį kiekį natūralių žiemos pa-
šarų stirnoms ir elniams galima pakeisti gyvulininkystėje nau-
dojamais pašarais, ištirtas tauriųjų elnių gaudymo aptvaruose 
efektyvumas, naudojant šiems žvėrims narkotizuoti miorelak-
santą – barbamilą. išleisti „laikini techniniai nurodymai kano-
pinių žvėrių tankiui reguliuoti lietuvos miškuose“ (1964).

aštuntajame dešimtmetyje tirta įvairių miškų ūkio prie-
monių įtaka medžiojamųjų gyvūnų žiemos ganyk lų produk-
tyvumui ir jų pašarų išteklių gausinimo būdai (Padaiga, Mar-
ma, Petružis, 1972), tauriojo elnio ekologija ir ūkinė reikšmė 
(Padaiga, Petružis, 1978), elninių žvėrių miškams daromos 
žalos apskaičiavimo metodai (Padaiga, Petružis, 1975) ir miš-
ko želdinių apsaugos nuo žvėrių būdai (Padaiga, Chatkevi-
čius, 1980). 1976–1980 m. šie tyrimai buvo vykdomi kartu su 
čekoslovakijos miškų ūkio ir medžioklės mokslinio tyrimo 
institutu. Parengtas pirmasis lietuvoje anykščių eksperimen-
tinio – parodomojo medžioklės ūkio medžioklėtvarkos pro-
jektas (Padaiga, Petružis, oertelis, 1975), dalyvauta ruošiant 
rekomendacijas miško parkiniam ūkiui organizuoti Punios 
šile (Padaiga, 1973). ištirta plynų ir neplynų miško kirtimų 
įtaka elninių žvėrių žiemos ganyklų produktyvumui, išskirtos 
3 tauriojo elnio populiacijos ir nustatyta jų struktūra, ištirtos 
žiemos ganyklos, įtaka miškams atželti, pagrįsti elninių leisti-
no tankio ir naudojimo normatyvai, parengta elninių žvėrių 
miškams daromos žalos apskaičiavimo metodika ir medžio-
klėtvarkos projektų sudarymo programa. išleisti „Techniniai 
nurodymai elninių žvėrių pažeistiems ir sunaikintiems kultū-
rinės bei savaiminės kilmės jaunuolynams bei vyresnio am-
žiaus medynams inventorizuoti ir padarytiems nuostoliams 
apskaičiuoti“ (1976). 

Kad pamiršta sena 

netaptų nauja
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devintajame dešimtmetyje tirta šer-
no ekologija ir ūkinė reikšmė (Padaiga, 
Janulaitis, 1983), šerno ir tauriojo elnio 
populiacijų valdymo principai (Padai-
ga, Belova, Bendorius, Janulaitis, 1985), 
priemonių sistema medžiojamųjų gy-
vūnų gyvenamajai aplinkai išsaugoti ir 
gerinti lapuočių miškuose (Padaiga, Ja-
nulaitis, 1988), pilkojo kiškio ekologija, 
etologija, auginimo voljeruose ir palei-
dimo į medžioklės plotus technologija 
(Belova, 1988). Paruošta elninių žvėrių 
daromos miškų ūkiui žalos ekonominio 
įvertinimo metodika (Padaiga, Vasiliaus-
kas, zubas, Janulaitis, 1990). nustatyta 
šerno populiacijos struktūra, ištirtos ga-
nyklos miškuose ir žemės ūkio naudme-
nose, pagrįsti leistino tankio ir naudoji-
mo normatyvai. atliktas šerno ir tauriojo 
elnio populiacijų valdymo modeliavimas 
ir parengta miško ūkinių priemonių sis-
tema medžiojamųjų gyvūnų gyvenama-
jai aplinkai išsaugoti bei gerinti lapuočių 
miškuose. ištirti pilkojo kiškio elgesio 
formavimosi dėsningumai ir mitybos 
poreikiai, veisimasis ir augimo kritiniai 
periodai. Įrodytas sterilizuojantis pestici-
dų poveikis kiškių veisimuisi. Paruoštos 
kiškių auginimo nelaisvėje ir paleidimo 
į medžioklės plotus technologijos (Belo-
va, 1988). Parengtoje metodikoje elninių 
žvėrių miškų ūkiui daromai žalai įvertin-
ti pateikiami šių žvėrių pažeistų jaunuo-
lynų ir vyresnio amžiaus medynų inven-
torizacijos būdai ir padarytų nuostolių 
piniginis įvertinimas. Gauti lietuviškų 
repelentų išradimo liudijimai (Padaiga, 
Chatkevičius, 1983; Padaiga, 1988). 1983 
m. organizuotas sąjunginis mokslinis – 
gamybinis pasitarimas „Medžioklėtvarka 
specializuotame miškų ūkyje“. 

Paskutiniame dešimtmetyje lMi pa-
rengtas lietuvos teritorijos rajonavimas 
kanopiniams žvėrims ir smulkiajai me-
džiojamajai faunai, atsižvelgiant į gyvena-
mosios aplinkos sąlygų optimizavimą ir 
kanopinių žvėrių miškų bei žemės ūkiui 
daromos žalos minimizavimą (Padaiga, 
Belova, 1994). Tiriant žievės laupymo 
įvairių formacijų medynuose dėsningu-
mus, nustatyta, kad elniai ir briedžiai ma-
žiausiai žalos padaro miškuose, kuriuose 
vystomas plynų miško kirtimų ūkis, o 
daugiausiai – miškuose, kuriuose vyrauja 
neplyni miško kirtimai (Padaiga, Belova, 
1999). Be to, ši žala didesnė gilesnėmis 
žiemomis, lyginant jas su švelniomis ir 
besniegėmis. Pagrindinės eglynų, ąžuoly-
nų ir uosynų apsaugos nuo žievės laupy-
mo priemonės yra plynų miško kirtimų 
ūkis, elnių ir briedžių tankio su teritorijos 

talpa bei lyčių santykio (1:1) subalansavi-
mas, labiausiai pažeidžiamų medynų ap-
tvėrimas ir apsauga repelentais. Be to, at-
likta nemažai taikomojo pobūdžio darbų. 
Tai miškų ir medžioklės ūkio integracijos 
bei racionalaus tvarkymo programos 
ir vystymo krypčių projektai (Padaiga, 
1993), tauriųjų elnių įviliojimo į aptvarus 
bandymai (Padaiga, Belova, 1993, 1994), 
lietuviškų ir užsieninių repelentų efek-
tyvumo palyginamieji tyrimai bei naujų 
repelentų išradimas ir standarto paren-
gimas (Padaiga, 1996, 1997, 1999), lietu-
vos nacionalinių parkų gyvūnijos būklės 
kontrolė ir prognozė bei rekomendacijos 
smulkiesiems gyvūnams išsaugoti (Be-
lova, 1999) ir kt. išleistas „Miškų ir me-
džioklės ūkio integracijos ir racionalaus 
tvarkymo programos projektas“ (1994), 
kuriame aptarti medžioklės ūkio valsty-
binio reguliavimo, medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijų valdymo, jų gyvenamosios 
aplinkos talpos didinimo ir miško bei 
žemės ūkio kultūrų apsaugos nuo kano-
pinių žvėrių klausimai. elnių įviliojimo 
į žiemojimo aptvarus bandymai lygumų 
miškuose buvo nesėkmingi. Pagal stan-
dartą RsT 1088–89 pagaminti lietuviški 
repelentai G–2 ir G–3 efektyvumu prily-
go užsienietiškiems, tačiau 1996 m. buvo 
apie 10 kartų pigesni. nebegaunant šių 
repelentų gamybai reikalingų medžiagų, 
1997 m. buvo išrasti nauji lietuviški repe-
lentai G–4, G–5 ir G–6, kuriems išduotas 
patentas ir išleistas lietuvos standartas 
lsT 1604 (Padaiga, 2000). šiuos repe-
lentus gamina dubravos eksperimentinė 
mokomoji ir Jurbarko miškų urėdijos. 
naujieji repelentai efektyvūs ir daug pi-
gesni už užsieninius. 

Buvo parengtos rekomendacijos smul-
kiųjų gyvūnų bioįvairovei išsaugoti lietu-
vos nacionaliniuose parkuose (Belova, 
2000). 1992 m. organizuotas respubliki-
nis pasitarimas žvėrių sunaikintų miško 
želdinių ir pakenktų medynų atkūrimo 
klausimais Panevėžio miškų urėdijoje, 
1994 m. – seminaras kanopinių žvėrių 
apskaitos klausimais, 1995 m. – Baltijos–
skandinavijos šalių simpoziumas „ka-
nopiniai žvėrys ir gyvenamoji aplinka“ 
Girionyse. išleista o. Belovos monogra-
fija „Medžiojamųjų gyvūnų etologija“ 
(2001).

lMi medžioklėtyros grupės moks-
lo darbuotojai iš viso paskelbė apie 400 
mokslinių, profesinių ir populiarių 
straipsnių (jie sudarė ir žurnalo „Girios“/
„Mūsų girios“ medžioklės klausimais 
išspausdintų straipsnių branduolį 1960–
2000 m.), 10 brošiūrų, 3 knygas, padarė 5 

išradimus, parengė 2 standartus ir 12 re-
komendacijų miškų ir medžioklės ūkiui 
kompleksiškai tvarkyti bei vystyti. Jiems 
vadovaujant buvo parengtos ir apgintos 5 
mokslų kandidato (daktaro) disertacijos. 
Grupės nariai stažavosi Vokietijos ir suo-
mijos miškų tyrimo ir mokslo įstaigose.

Medžioklėtyros ir miško apsaugos 
nuo laukinių gyvūnų tyrimai bei lMi 
parengtos rekomendacijos turėjo įtakos 
miškų ir medžioklės ūkio kompleksi-
niam vystymui. 1978 m. lietuvos miš-
kotvarkos įmonėje „Miško projektas“ 
(dabar Valstybinis miškotvarkos institu-
tas) buvo įkurta medžioklėtvarkos gru-
pė, kuri iki 1990 m. parengė medžioklė-
tvarkos projektus visiems MŽd rajonų 
skyriams ir valstybiniams medžioklės 
ūkiams. Pertvarkant medžioklės ūkio 
valdymą, 1989 m. vadovauti miškų ir 
medžioklės ūkio kompleksiniam tvarky-
mui buvo pavesta Miškų ūkio ministeri-
jai, joje įsteigtas Medžiok lės ūkio skyrius. 
šis sprendimas buvo įtvirtintas lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1991 ir 1993 m. 
nutarimais. 1995 m. aplinkos ministeri-
ja patvirtino leistinas kanopinių žvėrių 
tankio normas ir jų padarytų miškų bei 
žemės ūkiui nuostolių įvertinimo meto-
dikas. 1989 m. miškų ūkio specialybės 
studentams įvesta disciplina „Medžio-
klės ūkio pagrindai“, išleistas originalus 
vadovėlis „Medžioklės ūkio biologi-
niai pagrindai“ (Padaiga, 1996). Prof. 
a. Juod valkis ir prof. V. Padaiga parengė 
mokymo planą naujai specialybei 3112 – 
miškų ir medžioklės ūkis, suteikiant ją 
baigusiems absolventams miškų ūkio 
inžinieriaus medžioklės žinovo kvalifi-
kaciją. Įsteigta medžioklėtyros krypties 
magistrantūra ir doktorantūra. 1994 m. 
kompleksinio miškų ir medžioklės ūkio 
tvarkymo mokslo ir mokymo tikslais 
įsteigta anciškių mokomoji girininkija 
Panevėžio miškų urėdijoje.

Prof. habil. dr. Vytautas PaDaIGa

Žvėrių žiemos stalas
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Pažvelkime į vilkų šeimynos gyvenimą 
gamtininko publicisto 
SELEMoNo PALtANAVIČIAUS akimis. 

Ramybę vilkų šeima rado tik prieš pat rytą: vakare pamiškėje 
jie aptiko pamirštą ir tvartelin neparvestą ožką, ją sudraskę prisiri-
jo iki soties, o po to, lyg jausdami kaltę, ilgai keliavo laukais, kirto 
ne vieną miškelį ir painiojo pėdsakus, kol pagaliau liko dienoti visų 
užmirštam karklyne. Jo vidury, tankiam krūme jie susirietė ir klau-
sydamiesi uodų zyzimo užsnūdo.

kartkartėmis žvėrys pramerkdavo akis, pakeldavo galvas – 
jaut rios ausys pagaudavo prošal lekiančio varno sparnų virbėjimą, 
kaimo garsus, o nosys – silpną kaimo kvapų dvelksmą. Jie žinojo 
esą saugūs, tačiau vilkiška patirtis jiems liepė neprarasti budrumo.

sotūs žvėrys karklyne vidury lauko snūduriavo visą dieną. 
Rugsėjo pradžios šiluma pro krūmų šakas 
glostė jų kailius, ore laigė laumžirgiai. čia 
pat, pabaly kvarksėjo antys. kartais vilkai 
medžiodavo ir jas; patiems vikriausiems 
pasisekdavo jas nutverti. dabar vilkams 
antys nerūpėjo, kaip ir tas mažas paukš-
čiukas, atšokavęs šakomis. Jis linksėjo uo-
degytę ir pakreipęs galvą ilgai spoksojo į 
miegančius žvėris. „ Trrr...trrr...“, – paga-
liau juose atpažinęs pavojų, paukščiukas 
sunerimo ir nustraksėjo šalin.

diena persisvėrė vakaran, žemėliau 
tūptelėjo saulutė ir nublanko pro šakas 
tryškę jos spinduliai. Vilkai rąžėsi savo 
guoliuose, bet nė vienas nepakilo: jie ga-
lės keliauti naktį, kai vakaras bus jau iš-
skleidęs rūko maršką, o dangus užgesinęs 
savo šviesas. senieji vilkai gyveno įprastu 
ritmu, sunkiau buvo tik jaunikliams – juos 
traukė judėti, ieškoti. Tačiau senųjų žvilgs-
niai sulaikė juos guoliuose.

Vakare per lauką, duobėtu ir žole užau-
gusiu keliokšniu atėjo trejetas medžiotojų. 
dar nepriėję karklyno, jie užgesino cigare-

Baigėsi vilkų medžioklė

Vilkai

Kasmet gruodžio 1ąją Lietuvoje pra
dedamas vilkų medžioklės sezonas ir 
trunka iki balandžio 1 d. Per 2009
2010 m. medžioklės sezoną Aplinkos 
ministerija leido sumedžioti 40 vilkų, 
arba dešimčia daugiau negu praėjusį 
sezoną (20082009 m. sumedžiota 30 
vilkų, o 20072008 m. – 20). Aplinkos 
ministerijos Biologinės įvairovės sky
riaus vedėjo Selemono Paltanavičiaus 
manymu, šis sumedžiojimo limitas 
sudaro maždaug apie 10 proc. esamos vilkų populiacijos (apskaity
ta ne mažiau kaip 300 vilkų). Anot jo, lietuviška vilkų populiacija 
pasipildo ,,migrantais“: kai Latvijoje prasideda medžioklės sezonas, 
jie, gelbėdami savo kailius, sprunka į Šiaurės Lietuvos miškus. Beje, 
pernykščio sezono Latvijos medžiotojų laimikis – 200 vilkų. 
Šį sezoną latviai jau sumedžiojo per 130 vilkų. Na o pas mus  

šio sezono medžioklės tik patvirti
no – lietuviška vilkų populiacija irgi 
stabili. Be ypatingų pastangų mūsų 
medžiotojai visam sezonui skirtą li
mitą baigė išnaudoti jau pirmomis 
šių metų sausio dienomis.

 Nuo seno vilkai, kaip plėšrūnai, 
medžioti visus metus, sumedžioti vil
ką buvo kiekvieno medžiotojo svajo
nė. Už jų naikinimą mokėtos premi
jos, negailėta ir jauniklių vadų. Priė

mus europinius aplinkosauginius teisės aktus, pasikeitė požiūris 
į vilką, kaip žmogaus nedraugą, ir, nors jie netapo žolėdžiais 
žvėrimis, toliau liko ne tik miško sanitarais, bet ir ūkininkų gy
vulių bandų ,,revizoriais“. Iš kitos pusės – paslaptingas vilkų gy
venimas kelia susižavėjimą šiais žvėrimis, jiems priskiriamos ir 
nepelnytos sulaukėjusių vilkšunių piktadarystės.

tes, be garso išsiskyrė ir nubrido į priešingas puses. sustoję palaukė 
ir supliaukšėjo rankom: kilkite, kilkite. Tačiau antys, kvarksėję taip 
garsiai, dabar nutilo... 

– o gal čia jų nėra? – garsiai paklausė vienas medžiotojas.
– kur tau, – atkirto kitas. – Visą vasarą kvarksėjo. dabar turi 

būti riebios kaip...
daugiau žodžių nebuvo, nes trenkė šūviai – vienas, antras... 
– na, kaip? – paklausė jie trečiojo medžiotojo, stovinčio kitoj 

karklyno pusėj. 
– Gerai! – atsiliepė tas. – du šūviai, dvi antys. net kilti nekilo...
Medžiotojai nesakė savo svečiui, kad nederėjo šauti anties, 

nepakilusios nuo vandens – kažkaip nepatogu kaltinti svetimą 
žmogų. o jis įbrido balon, paėmė antis ir pakrūme atžingsnia-
vo pas juos. kai liko visai nedaug eiti, jis sustojo, pakėlęs prieš 
akis apžiūrėjo antis ir sumurmėjo ,, ... ot, velnias“... abiejų ančių 

kojos buvo aprištos žaliais skudurėliais, 
kad šeimininkė jų nesumaišytų...

sustoję pakrūmėj jie apžiūrėjo laimikį 
ir traukė pečiais: to dar nėra buvę. Gali-
ma būtų šeimininkams sumokėti už tokią 
klaidą, bet tada garsas pasklis po visą lie-
tuvą. ,,et“..., atsiduso medžiotojas ir, ap-
sukęs negyvas antis apie galvą, švystelėjo 
karklynan: „Tegul jas vilkas ėda. Grįžę pa-
sakysim, kad prašovėm – juk nelabai kokie 
medžiotojai. ar ne?“. draugai tik linkčiojo 
galvom ir jam nebyliai pritarė.

Vilkai karklyno vidury iškentė vis-
ką – medžiotojų artėjimą, net šūvius. 
senieji vilkai prisispaudę laukė baig-
ties, greta tirtėdami glaudėsi jaunikliai. 
kai žmonių balsai nutilo, vilkė atsargiai 
nuslinko ten, kur šlumštelėjo numestos 
negyvos antys, baikščiai jas apuostė, bet 
nelietė.

o vakare, kai rūkas išdriekė savo 
baltas sruogas, jie tyliai iškeliavo tolyn – 
per laukus, miškelį, iki pat didžiosios 
girios.
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dr. eugenijus drobelis, dzūkijos naciona-
linio parko direktoriaus pavaduotojas, jau 
daugiau kaip tris dešimtmečius tiriantis, 
filmuojantis ir fotografuojantis čepkelių 
valstybinio rezervato ir kitų vietų gamtą, 
yra daugiau kaip dešimties knygų autorius, 
du kartus pelnęs Petro abukevičiaus vardo 
premiją (2004 m. – už dokumentinį filmą 
„erelių žemė, 2008 m. – už filmą „Tu, ger-
vela“), sako, jog pastaruoju metu jį labiau-
siai domina retieji girių ir pelkių paukščiai. 
„Vasaros pradžioje vyksta labai gražūs stul-
gių turnyrai, kurtinių tuoktuvės... Turiu to-
kią suplyšusią knygelę, kurioje pasižymiu, 
ką ir kada reikia nufotografuoti. knygelė-
je surašyti ne tik sezonai, mėnesiai, bet ir 
dienos – kada paukščiai tuokiasi, veisiasi, 
augina jauniklius...“ – sako gamtininkas, 
kurio fotografijų paroda, skirta paminėti 

Žiemos speiguos –
paukščių čiulbesys

Sveikinimo žodį taria VSTT direktorė 
R. Baškytė, pirmas iš kairės – LRS Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas
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Parodos autorius Eugenijus Drobelis

ir kraštovaizdžio departamento direktorius 
Vidmantas Bezaras, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos direktorė Rūta Bašky-
tė, generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
zdislovas Truskauskas, žurnalistai, Vilniaus 
mokyklų moksleiviai kartu su mokytojais.

Rūta Baškytė, tardama įžanginį žodį, 
priminė, jog Jungtinių tautų Generalinė 
asamblėja šiuos metus paskelbė biologi-
nės įvairovės metais, ragindama valstybes 
prisidėti prie metų renginių, didinti visuo-
menės supratimą apie biologinės įvairovės 
svarbą. Biologinės įvairovės konvenciją 
yra pasirašiusios 188 šalys, tarp jų – ir 
lietuva. Todėl šiais metais Valstybinė sau-
gomų teritorijų tarnyba inicijuoja naujus 
ekologinius ir edukacinius projektus. Vie-
nas iš jų „saugok šalia esančią gyvybę“. šio 
projekto metu moksleiviai bus supažindi-
nami su lietuvos nacionaliniais ir regio-
niniais parkais, draustiniais, rezervatais. 
Žaliųjų pamokų metu bus pasakojama 
apie saugomų teritorijų biologinę įvairovę, 
retas gyvūnų ir augalų rūšis, jų buveines. 
eugenijaus drobelio fotografijų paroda – 
tai pirmasis ilgo renginių ciklo akcentas. 
direktorė savo kalboje pabrėžė, kad svar-
bu suvokti, jog „esi ne tik gamtos dalis, 
bet ir esi atsakingas už jos išsaugojimą. 
nuo gamtos išlikimo priklauso žmonijos 
likimas. esame surišti viena virve. Tarp-
tautinių biologinės įvairovės metų ženklas 
simbolizuoja sausumos ir vandenų gamtos 
įvairovę, visą gyvąją gamtą“. 

Jonas šimėnas, dėkodamas autoriui 
už meniškumą ir parodos iniciatoriams 
(VsTT) – už organizuotumą bei išradingu-
mą, pasakė frazę, būdingą visai dabartinei 
gamtosaugai: „dermės paieška tarp techni-
nio progreso ir gamtos yra raktas į harmo-
ningą žmonijos ateitį“.

JūRatė REČIūnIEnė

Tarptautiniams biologinės įvairovės me-
tams, nuo sausio 21 iki vasario 8 d. veikia 
seimo antrųjų rūmų galerijoje. 

autorius parodai parinko nuotraukas, 
kuriose užfiksuoti reti lietuvos gyvūnai 
ir augalai, tačiau jose – daugiausia paukš-
čių. e. drobelio fotografijos stiklinėje 
galerijoje, kai už langų tvyrojo saulėta ir 
speiguota diena, o viduje tarsi miške ai-
dėjo įrašyti paukščių balsai, akivaizdžiai 
bylojo ir apie biologinę įvairovę, ir apie 
gamtos kaitą, ir apie jos trapumą, ir apie 
amžinumą... 

Fotografijose užfiksuoti tetervinai, juo-
dieji gandrai, didysis apuokas, įtraukti į 
Raudonąją knygą, gražuolis vilkas, miškų 
puošmena ir kiekvieno miškų lankytojo 
geidžiamas tikrinis baravykas...

Parodos atidaryme dalyvavo autorius 
eugenijus drobelis, seimo aplinkos apsau-
gos komiteto pirmininkas Jonas šimėnas, 
aplinkos ministerijos saugomų teritorijų 
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Seime 
pagerbti jaunieji miško bičiuliai

Padėka už globą 
tauragės miškininkams

Praėjusių metų pabaigoje jaunieji miško bičiuliai dalyvavo foto-
grafijų konkurse „Papuošk eglutę miške“. konkursas buvo paskelb-
tas prisidedant prie Generalinės miškų urėdijos kalėdinės akcijos 
„Parsinešk kalėdas į savo namus“. 

dauguma darbų atspindėjo jaunųjų miško mylėtojų globėjiš-
ką rūpestį miško žvėreliais ir paukšteliais, eglučių papuošalai buvo 
kūrybiškai pagaminti iš daržovių, grūdų, makaronų, kankorėžių, 
šieno... 

šventinę akciją vainikavo vaikų fotografijų paroda „Papuošk 
eglutę miške“, organizuota gruodžio pabaigoje seimo europos 
informacijos biure. Pasveikinti dalyvių atėjo lR seimo aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas Jonas šimėnas, šio komiteto narys 
Justinas urbanavičius ir seimo narys Paulius saudargas. Parodos 
lankytojus nustebino vaikų išmonė – pavyzdžiui, iš pirmo žvilgs-
nio net sunku patikėti, kad miške ant eglutės pakabintos dailios 
snaigės yra padarytos iš... lašinukų ar makaronų. 
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konkurso nugalėtojų diplomai bei fotoaparatai įteikti: kupiškio 
r. šepetos almos adamkienės pagrindinės mokyklos JMB būreliui 
„Pelkinukai“ (kupiškio miškų urėdija) už fotografiją „lašinių snai-
gės“; šilalės r. kvėdarnos JMB būreliui „Pelėdžiukai“ (Rietavo miš-
kų urėdija) – už „eglutė kiškučiams“; šiaulių miesto vaikų darželio 
JMB būreliui „drevinukai“ (šiaulių miškų urėdija) – už „kalėdų 
lauktuvės po miško eglute“. apdovanojimus laimėtojams įteikė ge-
neralinio miškų urėdo pavaduotojas zdislovas Truskauskas. 

lR seimo europos informacijos biuro direktorius donatas 
čečergis įteikė specialią padėką eišiškių s. Rapalionio gimnazi-
jos JMB būreliui „Pušinukai“ už fotografiją „Po europos vėliava“ 
(Valkininkų miškų urėdija), seimo narys J. urbanavičius – padėką 
už pilietiškumą bei gamtosauginį požiūrį Trakų r. Paluknio „Me-
deinos“ vidurinės mokyklos JMB būreliui „lukna“ (Trakų miškų 
urėdija) už fotografiją „nekirsk“. 

GItana VILkELytė
kučiūnų pagrindinės mokyklos mokytoja

speiguotą praėjusių metų gruodžio popietę Tauragės „šaltinio“ 
pagrindinės mokyklos JMBB „kregždutė“ nariai (vadovė Vilma 
novikienė) ir jaunieji mokyklos ekologai (vadovė eglė Rupšienė), 
pasipuošę nykštukų kepuraitėmis, nuskubėjo į Tauragės miškų 

urėdiją koncertuoti savo būrelių globėjams. norėjome pasidalinti 
džiaugsmingomis akimirkomis, padėkoti miškų urėdijos darbuo-
tojams už kūrybingą dialogą, už tai, kad visus metus dirbo kartu su 
jaunaisiais gamtos ir miško mylėtojais. 

Gausus „nykštukų“ būrys deklamavo eilėraščius apie žiemą, 
dainavo daineles, pūtė dūdeles. Prisiminę vaikystėje išmoką ei-
lėraštį „senelės pasaka“, miškų urėdijos darbuotojai sutiko kartu 
padainuoti pagal šį eilėraštį sukurtą dainelę. Vaikams užgrojus 
dūdelėmis melodijas „Jurgeli, meistreli“ ir „Pjoviau šieną“, miškų 
urėdijos darbuotojai darniai uždainavo kartu. Jiems patiko, kad 
šventėje dalyvavo ir senis Besmegenis. Mažieji miško bičiuliai miš-
kininkams dovanų atnešė pačių sukurtas kalėdines puokštes. 

dėkojame miškininkams už nuoširdų pabendravimą, o links-
majai jaunųjų miško bičiulių koordinatorei zinaidai Bandzinie-
nei – už kantrybę, naudingus patarimus ir originalias idėjas. 

Mieli miškininkai, netruks prabėgti šalta žiema, o pavasaris at-
neš daug naujų veiklos krypčių, kartu – ir pradėtų darbų tąsą. 

       
VILMa noVIkIEnė

tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 
JMBB „kregždutė“ vadovė
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Algirdas Vladas 

Alekna
 

1933 04 05 – 2009 12 22

Prieš kalėdas, gruodžio 22 d. netekome 
buvusio ilgamečio miškų sakinimo specia-
listo, fotografo, aistringo keliautojo, kau-
niečio miškininko algirdo Vlado aleknos, 
miško sakinimui pašventusio per 30 savo 
gyvenimo metų.
Gimęs ir augęs Panevėžio rajone, beveik 
Žaliosios girios viduryje buvusiame Įstricos 
kaimelyje netoli stumbriškio, pokario me-
tais dar paauglys algis atsidūrė sudėtingoje 
situacijoje, pats turėjo skintis gyvenimo ke-
lią, išgyventi saviškių netektis. 
Dar 1946 m. Žaliosios girioje nušautas de-
šimtmetis brolis Vytautas. Į jų sodybą gi-

rioje užeidinėjo partizanai. už ryšius su jais 
Pranciška aleknienė, 5 vaikų motina, buvu-
sio LŽūa profesoriaus Broniaus Baginsko ir 
mano mamos sesuo, 1948 m. buvo išvežta į 
komijos lagerius. 
algį ir kitus vaikus priglaudė į kauną pasi-
traukęs tėvas, giminės. Iki privalomosios tar-
nybos armijoje algis baigė tik 7 klases, nes 
reikėjo užsidirbti duoną. Beveik po 5-erių 
metų tarnybos Ramiojo vandenyno laivy-
ne, grįždamas namo, 1955–1956 m. žiemą 
jis išdrįso aplankyti Irkutsko srityje, taišeto 
lageryje kalintą savo mamą. Išvydo suvar-
gusią, bedantę politkalinę, kuri šėrė lagerio 
kiaules... 
Grįžęs į Lietuvą algis dirbo vairuotoju, kino 
mechaniku, vakarais baigė vidurinę mokyk-
lą. Įstojęs į LŽūa Miškų ūkio fakultetą, kad 
pragyventų, įsidarbino Lietuvos miškų ins-
titute, paskui dirbo kaune kino mechanikų 
rengimo profesinės mokyklos dėstytoju. 
Baigusį 1963 m. LŽūa algirdą paskyrė kau-
no miško chemijos ūkio kauno ruožo vir-
šininku, 1968–1991 m. dirbo šiame ūkyje 
vyriausiuoju inžinieriumi, permainingais 
1991–1993 m. ėmėsi vadovauti šiam ūkiui, 
sielojosi dėl miško sakinimo verslo likvida-
vimo 1993 m. 
algis turėjo polinkį rašyti, daryti apibendri-
nimus. Dar dirbdamas kino mechaniku ren-
gimo mokykloje, jis parašė elektrotechnikos 
vadovėlį. kelti miško sakintojų kvalifikacijai 
su a. Jusiumi ir V. Lešinsku 1966 m. paren-
gė pirmą lietuvių kalba leidinį ,,Pušynų sa-
kinimo pagrindai“, po to susidėliojo dar keli 
metodinio pobūdžio leidiniai, atmintinės 

miško sakintojams. Miško sakinimo darbų 
patirtimi jis dalijosi periodinėje spaudoje, į 
leidžiamus enciklopedinius leidinius, miški-
ninkų žinynus rengė informacijas apie pušy-
nų sakinimą Lietuvoje. 
Gyvenime jis nebuvo pragmatikas. užsidirb-
tas lėšas skyrė kruizams į tolimus kraštus, 
buvo plaukęs gal dešimčia jūrų, Jenisiejaus 
upe iki norilsko, 1989 m. lankėsi Vietname. 
Devintame dešimtmetyje algis su užside-
gimu keliavo po sibirą, užpoliarę tremtinių 
vietovėmis, kopė į karpatų, uralo, sibiro kal-
nus, fotografavo atminčiai. Išėjęs į pensiją 
planavo apsilankyti afrikos šalyse. 
užuot privatizavęs likviduojamo kauno miš-
ko chemijos ūkio žinybinę sodybą Dzūkijoje 
prie ežero, labai džiaugėsi nupirkęs iš ūkio 
senutėlį tarnybinį ,,Moskvičių”. Mane žavėjo 
tai, kad išėjęs į pensiją pusbrolis apie visus 
pažįstamus miškininkus, buvusius bendra-
darbius atsiliepė tik pagarbiai, nesistengė 
žeminti kitų orumo, nepavydėjo sėkmės. 
algis su žmona gydytoja Genovaite džiau-
gėsi užauginę sūnų Eugenijų, inžinierių, di-
džiavosi jau studente anūke Laimute.
kūčių dieną į senąsias kauno Šančių kapi-
nes palydėjome šį iškilų miškininką. Ilsėkis 
ramybėje šalia tėčio, mielas algi, iškentėjęs 
pokario sunkumus, netektis, savo sunkią 
ligą. tikiu, kad tave gražiuoju prisimins pa-
žinoję, kartu dirbę miškininkai, pažįstami 
žmonės. 

PoViLAS ViTKAuSKAS 
Kauno marių regioninio parko 

vyr. ekologas
 

Albertas 

nareckas
1954 05 25 – 2009 12 26

Gruodžio 26-ąją sunkios ligos palaužtas, 
eidamas 56-uosius metus mirė albertas na-
reckas – ilgametis Biržų miškų urėdijos dar-
buotojas. Lemtis išsivedė albertą į amžiny-
bę, kaip išeinama kasdien – tiesiog užvėrus 
duris, tikintis tuoj sugrįžti... 

albertas gimė ir augo kupiškio rajone, Čivų 
kaime. Baigęs 1969 m. Čivonių aštuonmetę 
mokyklą, miškininkystę studijavo kauno 
miškų technikume, LŽūa Miškų ūkio fakul-
tete. 1978 m. jaunas specialistas paskiria-
mas į tuometinį Biržų miško pramonės ūkį, 
Būginių girininkijos miško techniku. Čia 
pats sodino, prižiūrėjo, saugojo būsimuo-
sius eglynus Biržų girioje, kruopščiai mokė-
si tik šiam kraštui būdingų miškininkavimo 
technologijų. Metams bėgant, jaunam spe-
cialistui patikėtos atsakingesnės pareigos, 
daugėjo įvairiapusių rūpesčių ir atsako-
mybės: 1981–1983 m. albertas vadovavo 
Biržų medienos išvežimo barui, 1983–1993 
m. – miško ruošos punktui. 1993 m. jis pa-
skiriamas miškų urėdo pavaduotoju miški-
ninkystei, nuo 2009 m.– vyriausiuoju miš-
kininku. 
albertas labai mylėjo pasirinktą profesiją. 
Gamta ir miškas buvo jo pašaukimas, gy-
venimo būdas ir prasmė, poilsis, kūryba. 
Būdamas reiklus ir atsakingas, jis daug dė-
mesio, jėgų skyrė Biržų girios ir kitų urėdi-
jos miškų atkūrimui, ypač, kai juos išretino 
uosių džiūtis. Miškų urėdijoje ir bendruose 
miškininkystės, gamtosaugos, miškotvar-

kos klausimais surengtuose pasitarimuo-
se, kaip vyriausiasis miškininkas, albertas 
visad išsakydavo argumentuotą nuomonę, 
tarėsi su mokslininkais, kitais kolegomis, 
kaip spręsti vieną ar kitą problemą. Jam 
rūpėjo miškų ateitis. albertas visuomet 
buvo pavyzdžiu bendradarbiams, gerano-
rišku patarėju jaunesniems darbuotojams, 
privačių miško valdų savininkams, kitiems 
interesantams miškų klausimais. Jo inicia-
tyvos ir idėjų nestigo įmonės renginiuose, 
kolektyvo šventėse. Laisvalaikiu mėgo me-
džioti. 
Biržuose albertas sukūrė šeimą, su žmona 
Dalia augino tris sūnus.
netekome nuoširdaus bendradarbio, suma-
naus kolegos. sakoma, kad žmogus gyvena 
tol, kol žaliuoja bent vienas jo pasodintas 
ąžuolas. tuomet tu, albertai, esi nemirtin-
gas, nes žaliuoja tūkstančiai tavo pasodintų 
Biržų žemėje ąžuolų. 

nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, arti-
muosius. 

Biržų miškų urėdijos darbuotojai
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Antanas 

Gelumbauskas
 

1921 12 20 – 2009 12 18

Baigdamas 88-uosius metus, gruodžio 18 d. 
mirė buvęs ilgametis aukštadvario girinin-
kijos darbuotojas antanas Gelumbauskas, 

 Jurgis Kęstutis 

Bilevičius
 1939 04 09 – 2010 01 04

Eidamas 71-uosius metus, sunkios ir ilgos li-
gos palaužtas, sausio 4 d. mirė buvęs ilgametis 
Šakių miškų urėdijos girininkas Jurgis kęstutis 
Bilevičius, visą savo prasmingą gyvenimą pa-
skyręs Zanavykijos miškams. 
Velionis buvo kilęs iš Panevėžio rajono Pavinkš-
nių kaimo, augo eigulio šeimoje. Baigęs 1959 
m. Panevėžio rajono smilgių vidurinę moky-
klą, kęstutis ruošėsi stoti į karo lakūnų mokyk-
lą. tuometinio Panevėžio miško pramonės 
ūkio spirakių girininkijoje eiguliu dirbęs tėtis 
Bernardas Bilevičius paprašė sūnų per vasarą 
patalkinti eiguvos miškuose. Praktinė miško 
trauka buvo didesnė nei svajonių dangaus žy-
drynė – pasiliko miške dirbti medkirčiu, vėliau 
LŽūa studijavo miškininkystę. Baigęs 1968 m. 
studijas, gavo paskyrimą į Šakių miško pramo-
nės ūkį. Čia kiek pasipraktikavusiam Jančių gi-

rininkijoje girininko padėjėju, kęstučiui buvo 
patikėta naujai įsteigta slavikų girininkija, kuri 
jo karjeroje buvo pirma ir paskutinė darbovie-
tė (1968–1994 m.), profesinio išbandymo ir 
sėkmės metai. 
slavikuose kęstučiui teko pradėti nuo giri-
ninkijos sodybos kriaušaičių kaime statybos 
sudėtingomis sąlygomis: kaime nebuvo 
elektros, trūko statybinių medžiagų, darbo 
jėgos. apie girininko k. Bilevičiaus ne veltui 
gyventus metus byloja ir sutvarkyti, atkurti 
čionykščiai miškai, ankstesnių girininkų an-
tano Šakalio, algirdo Pieniutos bendravimo 
su vietos žmonėmis tęstinumas. slavikų gi-
rininkijos miškai buvo šlapi, durpingi, daug 
jėgų ir lėšų teko skirti miško kelių tiesimui, 
remontui. Derlingose augavietėse girininkas 
k. Bilevičius pirmenybę teikė savaiminiam 
miško atžėlimui, nemėgo plynų kirtimų. net 
diegiamos tarybinės mechanizacijos laikais 
čia medžių pusstiebius iki valksmos med-
kirčiai traukė arkliais. kęstutis rado bendrą 
kalbą su norinčiais dirbti ir užsidirbti girios 
žmonėmis, o manantiems, kad miškas – šilta 
tinginio prieglauda, buvo reiklus, griežtas. 
nuo vaikystės mėgęs techniką, girininkau-
damas pateikė dešimtis racionalizatorinių 
pasiūlymų, sukonstravo prie ratinio trakto-
riaus chemikalų purkštuvą miškų priežiūrai 
bei patikimą mechanizmą kirtaviečių dirvai 
ruošti. už šiuos patobulinimus jam buvo 
suteiktos autorinės teisės. Miško darbuose 
slavikų girininkija tapo pirmaujančia, pasi-
mokyti miškų atkūrimo, darbų organizavi-
mo važiavo kolegos iš kitų ūkių, 1989 m. čia 
organizuotas zoninis girininkų pasitarimas 
medynų ugdymo klausimais. 
nemažai dėmesio skirta ir rekreacijai, miškų 
apsaugai nuo gaisrų, aukštosios plynios dur-
pyno miškuose gyvenančių žvėrių ir paukščių 

buveinėms išsaugoti. Principingas girininkas 
nenuolaidžiavo miškų niokotojams, darbo 
drausmės pažeidėjams, buvo aistringas me-
džiotojas ir kartu faunos globotojas. 
1978 m. jis buvo apdovanotas tsRs valstybi-
nio miškų ūkio komiteto, vėliau paskatintas 
keliais tuometinės LtsR miškų ūkio ir miško 
pramonės ministerijos garbės raštais. 1988 
m. suteiktas I klasės girininko vardas, ne kartą 
siūlytas į aukštesnes pareigas.
Girininko darbo kęstutis neįsivaizdavo gyve-
nant mieste, todėl prie girininkijos pamiškėje 
pasistatė sodybą, su žmona medike Birute 
augino trejetą savo atžalų. 1994 m. nuo kini-
varpų antplūdžio ėmus džiūti eglynams, giri-
ninkas dėjo daug pastangų Liaušių sengirei 
išsaugoti.
Girininkaudamas kęstutis niekada nėra pra-
važiavęs kaime pro sugedusią automašiną, 
nepadėjęs bėdos ištiktam žmogui. slavikiečiai 
jį gerbė, rinko apylinkės tarybos deputatu.
... Bet lemtis jam buvo negailestinga – dar 
jėgų kupiną 1994 m. ištiko insultas, atėmęs 
vėliau galimybę judėti. keliolika metų jam 
teko būti žmonos Birutės slaugomam, palai-
komam... ačiū jai už ištvermę. 
Ir sunkiai sirgdamas jis domėjosi miškų urė-
dijos gyvenimu, pergyveno, kai 2000 m. re-
formų sūkuryje nebeliko slavikų girininkijos, 
liko tuščia jo statyta girininkijos sodyba.
Išėjus negrįžti, prisiminsime Jurgį kęstutį 
Bilevičių kaip pareigingą miškininką, nuošir-
dų, draugišką, nelinkusį pataikauti kolegą. 
Jaunus bendradarbius jis mokė mylėti savo 
profesiją, džiaugtis atliktu darbu ir nepavy-
dėti, jei kaimynas gyvena geriau. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velio-
nio žmonai Birutei, dukrai Mildai, sūnums 
Edvardui ir Vaidotui bei artimiesiems.

Šakių miškų urėdijos darbuotojai

kilęs iš Prienų rajono Žagarių kaimo. 
Velionis buvo mokęsis alytaus gimnazijoje, 
1942–1943 m. – Vilniaus miškų mokykloje. 
Dar alytaus gimnazijoje jis įsitraukė į rezis-
tencinį judėjimą. Vilniaus miškų mokyklos 
administracija, norėdama išsaugoti jaunimą 
nuo masinio vežimo prievartiniams dar-
bams į Vokietiją, karinės prievolės, išsiunti-
nėjo visus moksleivius praktikos darbams į 
miškų urėdijas. Priedangai a. Gelumbauskas 
formaliai buvo įdarbintas sielių plukdytoju 
Prienų miškų urėdijos Balbieriškio girininki-
joje, nors jų niekas neplukdė. tuo metu sie-
lių plukdytojai buvo atleidžiami nuo karinės 
prievolės reichui, jų darbas prilygintas miš-
ko gamybos meistro pareigoms. 
Po karo, 1945–1946 m. a. Gelumbauskas 
dirbo Balbieriškio girininkijos girininku. Bet 
1946 m. lapkritį eidamas į darbą buvo su-
imtas, metus tardytas Prienuose ir kaune, 
galop už ryšius su rezistenciniu pogrindžiu 
nuteistas 10 metų lagerio.
Grįžęs iš sibiro a. Gelumbauskas nuo 1958 
m. iki 1986 m. dirbo aukštadvario girininki-

joje žvalgu, meistru, eiguliu. Čia dažnai kei-
tėsi girininkai, ne visi buvo pareigingi. Dėl 
jų atsainaus požiūrio į savo pareigas, mišką 
antanui labai skaudėjo širdį, bet kuklios 
pareigos neleido daug ką pakeisti.
savo sielvartą, rūpestį ar džiaugsmą jis išlie-
davo eilėmis. Jas yra spausdinęs Prienų rajo-
no laikraštis „naujas gyvenimas“, skaitydavo 
Prienų miškininkų šventėse. Jo prisiminimai 
„atminties trupiniai“ publikuoti 1992 m. iš-
leistuose Prienų rajono tremtinių ir politka-
linių atsiminimuose. 
Laisvalaikiu antanas aukštadvario apylinkė-
se fotografuodavo įdomius medžius, ,,Vel-
nio duobę“, kitus gamtos paminklus, paruo-
šė apie šį kraštą albumą.
Buvusį darbuotoją antaną Gelumbauską 
prisiminsime kaip darbštų, sąžiningą, parei-
gingą ir poetiškos sielos, linkusį bendrauti 
žmogų.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio ar-
timiesiems.

Prienų miškų urėdijos darbuotojai
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Medžio 
metai

 

Sausis
Pyška tvoros. Cukriniai eglynai.
Ir beržyne sušalus širdis.
Gal į manąją sielą medinę
Pasibels tavo meilė švelni?

Aš jos laukiu jau tūkstantį metų...
Ir lietuj, ir net sausio pusny...
Gal dangaus takeliu, viską metus,
Atriedės ji kaip saulė šviesi...

Ir suduš balto ledo žvaigždynai
Į šešiolika tūkstančių snaigių...
Kai priglus ji prie mano krūtinės,
Aš suprasiu – speigai sausio baigės...

Ją apglėbsiu šakom tarsi rankom
Ir apgaubsiu ją snaigių skara.
Na, tai kas, kad drevėn šaltis lenda –
Gieda strazdas baltoj pūgoje...
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 12 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį Pa-
nevėžio RaaD Rokiškio rajono agentūros 
vyriausiąjį specialistą konRaDĄ VaInIų, 
13 d. – Vilniaus miš kų urė di jos miškotvar-
kos in ži nie rių VaIDotĄ kERŠĮ, 24 d. – kuršių 
nerijos nP Preilos gi ri nin ki jos miško pjovėją 
DaRIų BERŽInĮ, 28 d. – trakų miš kų urė di jos 
Rūdiškių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
JustĄ RaGėnĄ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 7 d. šią su kak tį pa žy mintį Jurbarko 
miš kų urė di jos Mociškių gi ri nin ki jos gi ri-
nin ko pa va duo to ją RoMuaLDĄ LauRI-
naVIČIų, 8 d. – ukmergės miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio traktorininką-ekskavatorininką 
auDRIų Ba nEVIČIų, 13 d. – Pakruojo miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio elektriką RoLanDĄ ŠI-
LInskĮ, 23 d. – Marijampolės miškų urėdijos 
Varnabūdės girininkijos girininką VaLDĄ 
VasILIauskĄ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 1 d. šią su kak tį pa žymintį Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų 
ins ti tu to Miškininkystės skyriaus vyresnįjį 
mokslo darbuotoją dr. VytautĄ suCHoC-
kĄ, 2 d. – Prienų miš kų urė di jos Išlaužo gi-
ri nin ki jos gi ri nin ką VaLEntInĄ aRMonĄ, 
3 d. – Valkininkų miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio kū-
riką-sargą VLaDIsLoVĄ noVICkĮ, 9 d. – Ma-
žeikių miš kų urė di jos Renavo gi ri nin ki jos 
ei gu lį BRonIsLoVĄ PoDERĮ, 11 d. – kauno 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio miškavežio vai ruo to ją 
JuRGĮ BaREIkĮ, 13 d. – anykščių miš kų urė-
di jos svėdasų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją osVaLDĄ RuDokĄ, 14 d. – Šiaulių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medvežės operatorių 
PEtRĄ LIEkĮ, 20 d. – Šakių miš kų urė di jos 
Lekėčių me die nos ruo šos ir tech ni nio pa-
da li nio viršininką kęstutĮ saBaItĮ, 22 d. – 
anykščių miš kų urė di jos savivarčio au to mo-
bi lio vai ruo to ją aLVyDĄ ButėnĄ, kaišiado-
rių miš kų urėdijos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio medvežės opera-
torių EDMunDĄ LaZauskĄ, 27 d. – utenos 
miš kų urė di jos Rudesos gi ri nin ki jos ei gu lį 
PEtRĄ RaZGūnĄ. 

Svei ki na me gi mu siusvasarį
Su 60-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 1 d. šią su kak tį pa žy mintį Valkininkų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio darbininką VLaDĄ 
sauLėnĄ, 8 d. – kazlų Rūdos mokomosios 
miš kų urė di jos Višakio Rūdos gi ri nin ki jos va-
lytoją-miško darbininkę VIDĄ DaBRILIEnę, 
14 d. – kuršių nerijos nP Preilos gi ri nin ki jos 
darbininką aLGIRDĄ kRInICkĄ, 15 d. – Ši-
lutės miš kų urė di jos Šilutės gi ri nin ki jos gi-
ri nin ką EDVaRDĄ DVyLĮ, 17 d. – Raseinių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio traktorininką-šaltkalvį 
stanIsLoVĄ GREIČIų, 20 d. – Šakių miš kų 
urė di jos Gelgaudiškio gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
JonĄ GVILDĮ, kupiškio miš kų urė di jos su-
bačiaus gi ri nin ki jos miš ko darbininką JonĄ 
GRIGaLIų, 24 d. – Šiaulių RaaD telšių rajo-
no agentūros vyresnįjį specialistą aLGIRDĄ 
knaŠĄ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Vasario 9 d. šią su kak tį pa žy mėsiantį Vals ty-
bi nio miš kot var kos instituto ilgametį dar-
buotoją, kMaI kolegijos dėstytoją, docentą 
aLGIRDĄ JuoZĄ RutkauskĄ, kretingos 
miš kų urė di jos Darbėnų gi ri nin ki jos gi ri nin-
ką VILIų PERkaMĄ, 24 d. – bu vu sią il ga me-
tę buvusios Miškų ūkio ministerijos darbuo-
toją, miškininkę DaLIĄ MatuLEVIČIEnę, 
28 d. – Šilutės miš kų urė di jos saugų me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
kūriką-sargą antanĄ stRuMyLĄ. 

Vasario 12 d. sukaks 75-eri bu vu siam il-
ga mečiui Biržų miš kų urė di jos Būginių gi-
ri nin ki jos gi ri nin kui LatHaR ManFRED 
VEGnER, 14 d. – bu vu siam Lietuvos miškų 
instituto direktoriui, miškų ūkio ministrui, 
profesoriui, habil. dr. aLBERtuI VasILIaus-
kuI, 17 d. – bu vu siam Mažeikių miš kų urė di-
jos miškų urėdui auGustInuI JonuŠkIuI, 
19 d. – bu vu siam il ga mečiui kazlų Rūdos 
mokomosios miš kų urė di jos miškų urėdo 
pavaduotojui miškininkystei antanuI RIn-
kEVIČIuI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Va sa rio 5 d. šią su kak tį pa žymintį šalies nu-
sipelniusį miškininką, buvusį ilgametį aly-
taus miš kų urė di jos miškų urėdą antanĄ 
utyRĄ.



Loreta Skirbutienė apsiklojo miškai patalais, pasipuošė šerkšnu

oi, speigas bus

Į mūsų urėdiją

upelis dar gyvas...

Baltą skraistę apsigaubė
užšalo vandenys

Cukrinės žaliaskarės




