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kronika
Vasario 2 d. tarptautinė pelkių diena. Kasmet šią dieną saugomų teritorijų
direkcijos pasitinka įvairiais renginiais.
Šiemet Varnių regioninio parko direkcija
pristatė Paršežerio pelkėje įrengtą naują
pažintinį taką.
Vasario 4 d. Miškų urėdų gamybinio
susirinkimo valdybos atstovai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjais. Šio susirinkimo valdybos pirmininkas Trakų miškų urėdas V.
Mierkis, valdybos pirmininko pavaduotojas Dubravos EMMU miškų urėdas K.
Šakūnas ir valdybos narys Kėdainių miškų urėdas J. Girinas susitiko su Lietuvos
Respublikos Prezidentės vyriausiuoju
Ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėju N. Udrėnu bei šios grupės
LR Prezidentės patarėja E. Kriščiūniene.
Patarėjai buvo supažindinti su valstybinių miškų raida, ateities planais,
miškų sistemos misija, gamybiniais ir
finansiniais rodikliais, miškų sektoriaus
vaidmeniu šalies ekonomikoje, su 20102013 m. miškų urėdijų ūkinės ir ekonominės plėtros perspektyviniais planais ir
rodikliais bei būsimomis investicijomis
į miškų ūkio sektorių. Diskutuota apie
Lietuvos laisvosios rinkos instituto propaguojamą poziciją dėl valstybinių miškų valdymo ir privatizavimo, dėl valstybinių miškų žemėje glūdinčių naudingų
iškasenų panaudojimo, o tai, valstybinių miškų žinybos nuomone, neatitinka
Valstybės ir visuomenės interesų, prieštarauja profesionalios miškininkystės
subalansuoto ir tvaraus miškininkavimo
principams.

kronika

Vasario 5 d. atidarytas Tytuvėnų regioninio parko Lankytojų centras. Jis
įkurdintas Tytuvėnų miestelio pakraštyje, šalia senojo šilo. Atidarymo proga
eksponuota L. Andriukaitytės tapybos
darbų paroda.
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Vasario 10 d. Biržų miškų urėdijoje organizuotas pasitarimas „GPS panaudojimo glimybės miškų ūkyje“. Jame
išanalizuota urėdijos patirtis naudojant
GPS prietaisus biržėms rėžti, aptartos
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

naujų technologijų ir galiojančių teisės
aktų suderinamumo problemos, prietaisai išbandyti natūroje (miške), išklausytas Valstybinio miškotvarkos instituto
atstovo pranešimas (plačiau – 22 p.).

Vasario 23–24 d. Briuselyje vyko ET miškų ūkio darbo grupės posėdis. Jame
dalyvavo Miškų departamento Miškų
ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas G. Jasinevičius.   

Vasario 11 d. LR Seime įregistruota
rezoliucija dėl valstybinių miškų išsaugojimo. Iškilus pavojui valstybinių
miškų išlikimui, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija
pritarė Seimo narių J. Šimėno ir J. Urbanavičiaus parengtai rezoliucijai dėl valstybinių miškų išsaugojimo. Rezoliucijos
projektas įregistruotas Seimo posėdžių
sekretoriate.

Vasario 26 d. Marijampolėje, viešbutyje
„Europa Royale“ vyko konferencija „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kurią
organizavo Lietuvos miškininkų sąjunga, Marijampolės apskrities viršininko
administracija ir Medienos perdirbėjų
asociacija. Aptartas miškų vaidmuo, kaip
ekonominės, ekologinės, socialinės ir kt.
kaimo plėtros akstinas, Lietuvos kaimo
vizija Europos kontekste, medienos pramonės problemos bei perspektyvos.

Vasario 17 d. Generalinės miškų urėdijos kolegijos posėdyje aptarta mokslo
ir studijų reforma; miškotyros mokslas ir
miškininkystės studijos; apklausos rezultatai ir siūlymai dėl taikomojo mokslo
darbų vykdymo miškų urėdijoms aktualiausiais miškininkystės klausimais; P. Matulionio 150-osioms gimimo metinėms ir
Miškų instituto įkūrimo 60-mečiui skirti
renginiai; apžvelgta šalies miškų urėdijų
veikla praėjusiais metais ir šių metų veik
los uždaviniai bei kiti klausimai.
Vasario 18 d. Valstybinė miškų tarnyba
Varėnos miškų urėdijoje organizavo
pasitarimą dėl masiškai išplitusio kenkėjo – pušinio verpiko – židinių likvidavimo (plačiau – kitame numeryje).
Vasario 18 d. Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijoje vyko mokslinė – praktinė konferencija „Pelkės iterdisciplininiame kontekste“, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai.

Vasario 27 d. Kaišiadorių miškų urėdija
ir Kauno marių regioninio parko direkcija Būdos–Pravieniškių miškų poligone
organizavo akciją, rūpinantis žvirblinėmis pelėdomis. Akcijos metu kabinti
inkilai šiems retiems paukščiams.
Vasario 26–28 d. LITEXPO parodų rūmuose Vilniuje vykusioje XVI-oje tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio
parodoje „Vivattur 2010“ dalyvavo ir
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
bei Neries, Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniai parkai. Konferencijų salėje antrąją parodos dieną skaitytas pranešimas
„Didžiausia gėda nepažinti žemės, kurioje
gyveni“ („ ... o dar didesnė, kai svetimais
kraštais domimasi labiau, nei savuoju“, –
V. Sirokomlė). VSTT direktorė R. Baškytė
pristatė saugomų teritorijų naujienas: lankytojų centrus, edukacines ekspozicijas,
pažintinius takus ir kitas naujienas.
Kovo 1 d. įsigalioja Aplinkos ministerijos patvirtintos naujos Miško kirtimų
taisyklės, kurios supaprastina dabar galiojančią kirtimų tvarką, sudaro geresnes
prielaidas biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui išsaugoti, racionaliai ir darniai
naudoti miško išteklius, puoselėti produktyvius medynus. Nuo šiol – tai vienintelis teisės aktas, reglamentuojantis visus
miško kirtimus (plačiau – 13, 15, 16 p.).

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Gr ybausk aitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I renai D egutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andr iui Kubiliui

Neleiskime privatizuoti valstybinių miškų
Jau daugelį metų prisidengus įvairiais argumentais siekiama sugriauti normaliai ir efektyviai funkcionuojančią valstybinio Lietuvos miškų ūkio sistemą. Iki pastarojo meto svarbiausias argumentas buvo neva neefektyvus ir neekonomiškas valstybinio miškų
ūkio valdymas – esą būtina kardinaliai jį pertvarkyti, panaikinti veikiančias miškų urėdijas, sukurti vieną įmonę ir pan. Mes, miškininkai, suvokėme, kad po to sektų valstybinių miškų privatizavimas, nors visų pertvarkų iniciatoriai tai kategoriškai neigia.
Iki šiol puoselėtos idėjos nebuvo įgyvendintos, o tikrieji tikslai paaiškėjo Lietuvos laisvosios rinkos institutui 2010 m. sausio
29 d. paskelbus straipsnį „LLRI pozicija dėl miškų valdymo ir privatizavimo“, kuriame teigiama, kad valstybinių miškų privatizavimas būtų naudingas ir valstybei, ir miškams, ir visiems Lietuvos žmonėms.
Privatizavimo idėjai pagrįsti remiamasi jau ne kartą išsakytomis, deja, niekuo nepagrįstomis mintimis apie valstybinių miškų valdymo neefektyvumą, apie mažus įnašus į valstybės biudžetą, apie labai gerą ūkininkavimą Latvijos miškuose. Ir visai
nieko neužsimenama apie tai, kad net ekonominės krizės sąlygomis valstybinis miškų ūkis išliko normaliai funkcionuojantis,
duodantis nemažas pajamas valstybei, teikiantis žaliavą medienos perdirbėjams, išsaugojęs darbo vietas Lietuvos žmonėms.
Kartu sukaupta lėšų miškams atkurti, priešgaisrinei ir sanitarinei miškų apsaugai, miškų socialinių ir ekologinių funkcijų stabilumui užtikrinti.
Šiandien visi valstybiniai miškai yra sertifikuoti pagal tarptautinius reikalavimus. Miškų urėdijoms išduoti sertifikatai, liudijantys, kad ūkininkaujama pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus. Privačių miškų savininkai tokių laimėjimų
neturi.
Vienas iš svarbiausių LLRI valstybinių miškų privatizavimo argumentų yra tas, kad privačiuose miškuose esą ūkininkaujama efektyviau ir jie esą tvarkomi geriau nei valstybiniai miškai, nes privati nuosavybė esanti efektyvesnė už visuomeninę
ar valstybinę. Deja, šio teiginio vienareikšmiškai negalima taikyti miškų sferai. Dar ir šiandien šalyse, turinčiose šimtametę ar
dar ilgesnę privataus ir valstybinio miškų ūkininkavimo tradiciją, nėra tikslaus atsakymo, kuri miškų nuosavybės forma yra
efektyvesnė. Tačiau Lietuvoje šiandien valstybiniai miškai neabejotinai yra tvarkomi geriau nei privatūs (žinoma, neskaitant
nedidelių išimčių).
LLRI teiginys, kad ūkiniai miškai ir ūkininkavimas juose – tai verslo šaka, nėra teisingas, nes ir šie miškai atlieka daugelį
kitų funkcijų. Verslas ir ekonominė nauda miškuose turi būti traktuojami visai kitaip nei kitose srityse. Privati iniciatyva yra
efektyvesnė už visuomeninę ten, kur ekonominė nauda pajuntama greitai. Tačiau miškas reikalauja išlaidų, kurios atsipirks tik
po 60-100 metų (pvz., miško atkūrimas, ugdomieji kirtimai ir kt.), o greito pelno tikėtis negalima. Tad tikrai ne visada privataus
miško savininkas ryšis investuoti, puikiai žinodamas, kad jis naudos iš to jau nesulauks.
LLRI ekspertai nurodo ir kitą privataus miškų ūkio „privalumą“ – tai galimybė medienos perdirbimo įmonėms lankstesnėmis sąlygomis įsigyti medieną. Tačiau tas „privalumas“ aiškiai pasako, kieno norus siekiama tenkinti. Šiandien visiems aišku,
kad atvėrus kelią miškų privatizavimui, tuo pasinaudos stambios medienos perdirbimo įmonės arba užsienio korporacijos.
Valstybiniai miškai yra medienos perdirbėjų žaliavos garantas. Esant net mažiausiam ekonominiam nuosmukiui ir kritus
medienos kainoms, privačių miškų savininkai miško nekirs ir lauks geresnių laikų, o didžiajai daliai medienos perdirbėjų teks
bankrutuoti. Ir šios ekonominės krizės sąlygomis daugelis medienos perdirbėjų išgyveno vien tik perdirbdami miškų urėdijų
tiekiamą medieną.
Šiandien visuomenė turėtų pasidžiaugti, kad priešgaisrinė miškų apsauga, kuria rūpinasi valstybinių miškų miškininkai, yra
viena geriausių Europoje. Kažin kelintoje vietoje būsime, kai ši darniai veikianti sistema bus suardyta?
Lietuvos miškininkų sąjunga pripažįsta, kad šiandien ūkininkaujant tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose kyla nemažai spręstinų problemų, tačiau jų jokiu būdu neišspręs siūlymas privatizuoti valstybinius miškus. Miškai yra didžiulis visų
Lietuvos žmonių turtas ir turi tarnauti valstybei ir visuomenei.
Lietuvos miškininkų sąjunga, vienijanti daugiau kaip 1200 narių, kategoriškai pasisako prieš valstybinių miškų privatizavimą ir prašo Jūsų paramos, stabdant valstybinių miškų privatizavimo siekius, kad nebūtų priimta skubotų ir sunkiai atitaisomų
sprendimų, tuo labiau, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog valstybinės reikšmės miškai išimtine
nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.
Lietuvos miškininkų sąjunga taip pat nepritaria siekiams paversti valstybės įmones miškų urėdijas akcinėmis bendrovėmis
ir pritaria Seimo narių Jono Šimėno ir Justino Urbanavičiaus rezoliucijos projektui „Dėl valstybinių miškų išsaugojimo“.
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidiumo vardu
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas
Edmundas Bartkevičius
2010 02 12
Kreipimąsi „Privatizuoti Lietuvos valstybinius miškus netikslinga“, išsiųstą toms pačioms aukščiausioms valstybės valdymo institucijoms, pasirašė 37 mokslininkai miškininkai. Jame rašoma: „Lietuvos miškininkai – mokslininkai yra kategoriškai
prieš valstybinių miškų privatizavimą ir yra tvirtai įsitikinę, kad privatizavus valstybinius miškus būtų pažeistas visuomenės
viešasis interesas. O Lietuvos gamtinei aplinkai būtų padaryta tokia didelė žala, kurios niekada nekompensuotų už miškų
išpardavimą gautos vienkartinės pajamos“.
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Naujas išpuolis

aktualijos

Kaip ir visiems mūsų tautiečiams, taip
ir šalies miškininkams 2009-ieji buvo
bene sunkiausi per pastaruosius 20
metų. Teko stipriai susiveržti diržus –
atsisakyti investicijų, sumažinti jaunuolynų ugdymo apimtis, netiesti kelių, nevykdyti rekonstrukcijos darbų, sumažinti atlyginimus, taikyti kitas taupymo
priemones. Tačiau lėšos, skirtos miško
apsaugai, praktiškai nemažintos. Nežymiai padidėjusios medienos kainos ir
šioks toks rinkos atsigavimas praėjusių
metų IV ketvirtį bei lapkritį organizuotų apvaliosios medienos pardavimo
konkursų rezultatai valstybinių miškų
valdytojus nuteikė kiek optimistiškiau
žvelgti į 2010-uosius. Iš ekonominės
pusės... Tačiau politinėje arenoje ramybe net nepadvelkė.

6

Po privatizavimo skraiste
Pastaraisiais metais nuolatinės stresinės būsenos išvargintus miškininkus
ir plačiąją visuomenę šokiravo (įžvalgesni jau tikėjosi tokio išpuolio) sausio
pabaigoje Lietuvos Laisvosios rinkos
instituto (LLRI) paskelbti siūlymai dėl
miškų valdymo ir privatizavimo. LLRI
teigimu, „dabartinė valstybinių miškų
valdymo sistema veikia neefektyviai,
yra švaistomos potencialios ir realios
pajamos į biudžetą, išlaikoma per didelė ir nelanksti biurokratinė struktūra.“ (...) Todėl „turi būti kuo greičiau
užbaigtos miško grąžinimo privatiems
savininkams procedūros, tobulinamas
likusių valstybinių miškų valdymas,
mažinamas reguliavimas privatiems
miškų savininkams, privatizuojami
ūkinės paskirties valstybiniai miškai.
Optimizavus valstybinių miškų valdymą biudžetas būtų papildomas žymiai
didesniais finansiniais ištekliais. Privatizavus visas galimas teritorijas ir
sumažinus reikalavimus ir apribojimus
privatiems savininkams, pagerėtų miško priežiūros bei realizacijos kokybė,
visuomenės gerovė.“
Apie valstybinių miškų privatizavimą ir jo naudą valstybei lopant skylėtą
biudžetą šio instituto prezidentė užsiminė dar naujųjų išvakarėse. Tad LLRI
pareiškimas bei vėliau sekę šios įstaiMŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

gos atstovų komentarai žiniasklaidoje
buvo užprogramuoti iš anksto.
Kyla klausimas, ar šio instituto paskelbtos išvados nėra seniai sudėliotas
scenarijus nuosekliai, žingsnis po žingsnio privatizuoti vienintelį išlikusį valstybės turtą, kurio kainos negalima įvertinti vien pinigais? Prie to eita ilgai ir
sistemingai. Juolab, kad kai kurie LLRI
teiginiai priminė mintis, jau ne kartą
skelbtų publikacijų laikraščiuose, interneto svetainėse, televizijoje.
Apie būtinumą optimizuoti valstybinių miškų ūkio valdymą kalbama,
diskutuojama jau gerą dešimtmetį. O
miškininkams tenka dirbti nuolatinėje
įtampoje ir būti „kovinėje parengtyje”.
Mokslininkų studijos apie valstybinių miškų ūkio valdymo modernizavimą taip pat kaitino aistras, kiršino
miškininkus. Vėliau valstybinių miškų
valdytojus dėl nepakankamo medienos kirtimų kiekio pateikimo rinkai
ėmė pulti kai kurie stambūs medienos
perdirbėjai, kurių užnugaryje matėsi
žinomo skandinavų koncerno šešėlis.
Juos parėmę vienos partijos politikai su
peticija kreipėsi net į tuometinį premjerą G. Kirkilą, kaltindami Generalinę
miškų urėdiją planuojamų investicijų
Lietuvoje stabdymu. Atsirado absurdu
kvepiantys siūlymai, kad miškų urėdijos
galėtų kredituoti savo produkcijos pardavimą, atidėdamos mokėjimus.
Puolimai ypač suaktyvėjo praėjusiais metais – žiniasklaidoje nuolat pasirodydavo tendencingi straipsniai, nu-

kreipti prieš valstybinių miškų žinybą, o
panašaus turinio anoniminiai skundai,
atviri kreipimaisi pasiekė net šalies Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę. Ko gero
panašaus turinio publikacijų sulauksime ir šiemet.
Akcinė bendrovė – panacėja?
Dabartinės Vyriausybės veiklos programoje taip pat užsimenama apie valstybinių miškų ūkio sistemos pertvarką,
valdymo reformavimą. Valstybės kont
rolė, atlikusi šalies valstybės įmonių
auditą, pasiūlė Vyriausybei suformuoti
bendrą šių įmonių valdymo politiką ir
apsvarstyti galimybę paskirti instituciją,
kuri koordinuotų ir kontroliuotų valstybės įmonių valdymo politikos įgyvendinimą, analizuotų ir viešai skelbtų
jų veiklos rezultatus. Valstybinio audito
ataskaitoje „Valstybės įmonių valdymas“ 3 priede „Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas pagal sugrupuotas valstybės įmones“ pateikta miškų
urėdijų 2006-2008 m. veiklos analizė.
Generalinė miškų urėdija nesutinka su
šešių rodiklių vertinimu, nes jų reikšmės apskaičiuotos, neįvertinus miškų
urėdijų veiklos ypatybių; nepagrįstas
rodiklių vertinimo skalių diapazonas;
apskaičiuojant rodiklius neįvertinos
miškų urėdijų skiriamos lėšos bendravalstybinėms reikmėms ir visuomenės
poreikių tenkinimui; neįvertintas miškų
urėdijų turtas, kuris naudojamas miško
atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų
vykdymui bei jų administravimui ir

nesukuria pelno. GMU nuomone, per
žemai įvertinti grynojo pelningumo,
turto grąžos, auksinės balanso taisyklės,
ilgalaikio įsiskolinimo, veiklos sąnaudų
vienam pardavimų pajamų litui bei viso
turto apyvartumo rodikliai.
Šių metų vasario pradžioje Ūkio
ministerija pateikė Vyriausybei valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
tam tikrų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, kuriuo bus
įgyvendinami pasiūlymai dėl valstybės
įmonių reglamentuojančių teisės aktų
projektų ir juose numatyto supaprastinto valstybės įmonių pertvarkymo
į bendroves tvarką. Šiame įstatymo
projekte siūloma nustatyti naujus valdybų valstybės ir savivaldybės įmonėse
sudarymo mechanizmus; patikslinti
abejonių ar neaiškumų keliančias valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
nuostatas; atsižvelgiant į principines
politines nuostatas, atsisakyti valstybės
įmonių ir savivaldybės įmonių, kaip
juridinių asmenų teisinių formų bei
nustatyti šio įstatymo galiojimo terminą iki 2013 m. liepos 1 d.
Valstybės įmonių miškų urėdijų
veikla visapusiškai ir detaliai reglamentuota teisės aktais, kurie garantuoja tinkamą šių įmonių kontrolę
bei valstybės turto apsaugą. Tuo tarpu
akcinėms bendrovėms pagal įstatymą
suteikiama žymiai platesnė veiksmų
laisvė – joms leidžiama kurti bendras
įmones su kitais juridiniais asmenimis,
tarp jų ir užsienio.
Tokie sandoriai vykdomi kooperuojant turtą, prisiimant atsakomybę
už bendras prievoles savo turtu ir taip
nukreipiant atsakomybę už prievoles į
valstybės turtą. Vargu, ar galima šiandien garantuoti, kad būsimų akcinių
bendrovių sumokėtų mokesčių į biudžetą apimtys padengs biudžetinių įstaigų perimtų viešojo administravimo
funkcijų ir šiuo metu miškų urėdijų
vykdomų nekomercinių valstybės funkcijų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikį.
Jokio detalaus ir pagrįsto skaičiavimo iki šiol niekas nepateikė. Viskas
kol kas paremta tik teoriniais, dažnai
su tikrove prasilenkiančiais samprotavimais. Peršasi mintis, kad valstybinių
miškų urėdijų reorganizavimas į vieną
akcinę bendrovę – tai žingsnis valstybinių miškų privatizavimo link. Turime

karčios patirties, kai pakankamai gerai
ekonomiškai dirbusios valstybės įmonės po reorganizavimo į akcines bendroves ar specialios paskirties UAB‘us
pamažu buvo nustekentos ir parduotos
juokingai pigiai.
Susilaukė palaikymo
Laisvosios rinkos instituto pasiūlymai
privatizuoti ūkinės paskirties valstybinius miškus bei keisti valdymo modelį
susilaukė ne tik miškininkų, bet visuomenės, nevyriausybinių organizacijų,
valdžios atstovų reakcijos.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas Jonas Šimėnas ir šio komiteto narys miškininkas Justinas Urbanavičius Seimui pateikė svarstyti rezoliuciją „Dėl valstybinių miškų išsaugojimo“,
kurioje rašoma „(...)Lietuvoje veikianti
valstybinių miškų valdymo sistema yra
viena iš esminių prielaidų stabiliai medienos sektoriaus veiklai, papildančiai
ekonominį šalies vystymąsi ir tai liudija
apie sistemos tvarumą, todėl bet kokios
miškų reformos ir pertvarkymai turi
būti grįsti Lietuvos miškų ūkio tradicijomis, specialistų praktine patirtimi,
atsižvelgiant į visuomenės nuomonę
bei valstybės interesus“. Šią rezoliuciją
jau palaikė Utenos apskrities viršininko
administracija, Anykščių, Rokiškio, Zarasų savivaldybės.
„Siūlymas privatizuoti valstybinius
miškus bei leisti jų savininkams riboti žmonių lankymąsi mums – o taip
pat visuomenei – tikrai nepriimtinas”,
– teigė Aplinkos ministras Gediminas
Kazlauskas. Ministro teigimu, į miškus
nederėtų žiūrėti vien per vartotojišką
prizmę ar tik kaip į ekonominės naudos
šaltinį. „Laisvojoje rinkoje sėkmingiau
dirbantis ūkinis subjektas yra tas, kuris
uždirba daugiau pelno. Tai būtų galima
pasiekti ir valstybiniuose miškuose, tačiau yra vienas „bet”: juos valdant yra
nustatyta pareiga rūpintis miško gausinimu, priežiūra, veisimu, tvarkymu,
saugojimu nuo gaisrų pavojaus ir taip
toliau”, – priminė G. Kazlauskas.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pasiūlė Vyriausybei neteikti valstybės ir savivaldybės įstatymo pakeitimo ir neatsisakyti iki šiol esamos valstybės įmonių
teisinės formos. Prieš LLRI pasiūlymus griežtai pasisakė Socialdemokratų partijos frakcija.

Lietuvos miškininkų sąjunga, miškininkai–mokslininkai kreipimesi šalies Prezidentei, Seimo Pirmininkei
bei Vyriausybės vadovui kategoriškai
nesutinka su LLRI pozicijoje išreiktomis mintimis. Privačių miškų savininkų
asociacija pritardama kai kurioms LLRI
nuostatoms dėl privačių miškų priežiūros, taip pat nepritarė valstybinių miškų privatizavimui bei teigė, „kad svarbiausia funkcija miškų ūkyje, kurią gali
užtikrinti tik valstybė – visuomeninių,
socialinių ir ekologinių miškų savybių
teikimas šalies piliečiams yra galimas
tik valstybinių miškų pagalba.“
Na, o apklausą „Ar reikėtų parduoti didžiąją dalį valstybei priklausančių
miškų?“ vykdžiusio naujienų portalo
„Delfi“ duomenimis, iš visų balsavusiųjų daugiau nei 90 procentų pasisakė
prieš miškų privatizavimą.
Vietoj epilogo
Privatizuoti valstybinius miškus kol
kas neleidžia šalies Konstitucijos 47
straipsnis. Jame rašoma, kad Lietuvos
Respublikai išimtine nuosavybės teise
priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai,
parkai, keliai, istorijos, archeologijos
ir kultūros objektai.
„Vargu, ar kas bandys šią mūsų šalies
pagrindinio įstatymo nuostatą keisti, –
sakė generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. – Tačiau prisidengus
privatizavimu, gudriai bandoma tautą
„užliūliuoti“ ir prastumti projektą dėl
valstybės įmonių reorganizavimo į akcines bendroves. O tada jau kelias privatizavimo link tampa lengvesnis...“
Tad kas gali nevienašališkai įrodyti,
kad valstybinių miškų valdymo modelio
keitimas šiandien tikslingas, naudingas
ir savalaikis? Ar iš tikrųjų pelningai dirbančių miškų urėdijų reorganizavimas
neužkirs kelio valstybei gauti papildomų
pajamų ateityje? Sugriauti galima viską.
Bet kol kai kuriuose verslo sluoksniuose
(ir ne tik) vyrauja principas „geresnis
tas, kuris daugiau apgauna“, reikėtų nuo
tokio žingsnio susilaikyti. Karštligiškas
siekis visais įmanomais būdais lopyti
sudūlėjusį šalies biudžeto maišą, neturėtų užgožti visuomenės interesų ir tapti našta ateinančioms kartoms. Kaip bebūtų gaila, tačiau Lietuva turi ne pačią
geriausią patirtį šioje srityje...
Rimondas Vasiliauskas
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Ar pajėgsime

išsaugoti valstybinius miškus?

Dažnas gyventojas manęs klausia: ar mes,
būdami valdžioje, pajėgsime atsispirti
verslininkams, kurie šiandien viešai demonstruoja didžiulį norą išdraskyti, privatizuoti didžiausią Lietuvos turtą – valstybinius miškus. Valstybinių miškų likimas blaškomas jau daugelį metų: nuolat
puldinėjamos miškų urėdijos, valstybiniai miškininkai nepagrįstai kaltinami,
bandoma „įpiršti“ vienokias ar kitokias
reformas, griaunančias miškų sistemą.
Dar taip neseniai buvo siūloma reorganizuoti miškų valdymą, iš dabar
veikiančių 42-jų miškų urėdijų paliekant 9-ias ar vieną monopolinę valstybės
įmonę. Neva tuomet būtų efektyvesnė
medienos prekybos sistema, vieninga in-

vesticijų politika. Tokius norus bei tokias
reformas siūlo ne mūsų miškų specialistai ar mokslininkai, to siekia stambieji
perdirbėjai, turėdami aiškų tikslą – kuo
mažiau pardavėjų, tuo lengviau susitarti
dėl medienos kainos, tuo lengviau išstumti iš rinkos smulkųjį verslą ar privatizuoti miškus.
Pamačius, kad reforma nejuda norima linkme, griebiamasi apgaulingos taktikos: vienos institucijos paskelbia, kad
valstybinius miškus privatizuoti būtina,
o kitos, pasinaudodamos šia sumaištimi,
rengia valstybės įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktų projektus, kuriuose
numatyta supaprastinta valstybės įmonių
pertvarkymo į bendroves tvarka. Valstybines įmones miškų urėdijas reorganizavus į akcines bendroves, jos automatiškai
prarastų patikėjimo teisę valdyti valstybinės reikšmės miškus, urėdijose dirbantieji negalėtų vykdyti valstybinių miškų pareigūnų funkcijų bei tenkinti viešuosius
interesus, teikti viešąsias paslaugas – toks
žingsnis būtų ypač žalingas miškams.
Įgyvendinę panašias reformas latviai
pastaruoju metu jau svarsto, kaip atstatyti buvusią sistemą, kaip atkurti iškirstus brandžius valstybinius miškus. Mes
turime mokytis iš kaimynų klaidų, o ne
lipti ant to paties grėblio, kurį siūlo di-

dieji perdirbėjai. Ar tikrai turime griauti
gerai veikiančią miškų sistemą?
(...) Valstybiniai miškininkai nereikalauja jokių papildomų lėšų iš valstybės
biudžeto – priešingai, sumoka vyriausybės
nustatyta tvarka privalomuosius atsiskaitymus už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, kaip mokestį už valstybinių
miškų (medienos) naudojimą. Sunkmečiu
(...) miškų urėdijų darbuotojai, užuot mitingavę ir priešinęsi, pirmieji solidarizavosi,
sutiko su darbo laiko trumpinimu, faktiniu
darbo užmokesčio mažėjimu.
Iškilus pavojui valstybinių miškų
išlikimui, Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų frakcija pritarė
mano ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno parengtai
rezoliucijai dėl valstybinių miškų išsaugojimo. Rezoliucijos projektas yra įregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate, dėl
jo bus balsuojama pavasario sesijoje.
Aš tikiu, kad mes, būdami valdžioje,
laikysimės principo, jog miškai – tai nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas
ateities kartoms. Juolab, kad nė vienoje
Europos Sąjungos valstybėje valstybiniai
miškai neprivatizuojami, priešingai – iš
privačių miškų savininkų jie išperkami.
Justinas Urbanavičius

LR Seimo narys

Ūkinių miškų privatizavimas būtų lemtinga klaida

aktualijos

Laisvosios rinkos institutas pavėlavo
siūlydamas privatizuoti Lietuvos miškus, nes civilizuotas pasaulis jau suka
galvą, kaip apriboti laisvosios rinkos
apologetų sukeltos globalinės krizės pa-

8

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

darinius. Manau, kad receptus neišvengiamai reikės rasti.
Reikia priminti abėcėlę, kad miškai
yra ne vien verslo objektas, bet žymiai
svarbesnės yra miško socialinės ir ekologinės aplinkos stabilizavimo funkcijos. Ligšiolinė Lietuvos patirtis visiškai
aiškiai parodė, kad net geriausių verslo
objektų privatizavimas vyko neatsižvelgiant į visuomenės interesą, o naujieji
savininkai siekė vienadienės naudos.
Ačiū Dievui, kad iki šiol dar pavyko
valstybės žinioje išsaugoti apie pusę
miškų, tad yra garantijų, kad pavyks išsaugoti ūkininkavimo daugiafunkcinės
paskirties miškuose praktiką.
Visiškai įmanoma, kad tradicinės
demokratijos kraštuose, kuriuose neįmanoma nesilaikyti įstatymų, ir priva-

čiuose miškuose ūkininkaujant galima
pasiekti ilgalaikės naudos (deja, dažniausiai sunkiai). Pažiūrėkime į darkomas ir aptveriamas mūsų vandenų pakrantes ir suprasime, kas lauktų mūsų
miškų, jei būtų paklausyta nepakankamai kompetentingų patarėjų siūlymų.
Keista ta mūsų valstybė: vakar panaikina
Ekonomikos institutą, o šiandien ieško
patarimų pas ekspertais pasiskelbusius
patarėjus. Tikiuosi, kad pavyks išvengti
ūkinių miškų privatizavimo klaidos, nes
iš privatizavimo gauti pinigai būtų arba
išvogti (ir niekas nenuteistas!), arba paleisti fejerverkais ir ponų automobilių
dūmais.
Dr. Romas Pakalnis
Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos pirmininkas

Kodėl visuomenei nepatinka miškų privatizavimas?

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Lietuvos laisvosios rinkos instituto jaunesniojo eksperto Emilio Ruželės straipsnis,
spausdintas 2010 m. vasario 3 d. http://
www.lrytas.lt „Diskusijų“ skiltyje „Kodėl
urėdijoms nepatinka miškų privatizavimas?“, jau pradžioje nustebino. Tačiau
maniau, jog juo neužsimota triuškinti jau
gyvenimo patikrintą miškininkystės sistemą, o siekiama išprovokuoti diskusiją dėl
efektyvesnio miškų ūkio valdymo. Juolab,
kad autorius straipsnį pradeda atsargiai,
lyg ir suprasdamas toliau vystomos idėjos
privatizuoti valstybinius miškus keliamus
pavojus: „Šiandien baugu viename sakinyje pavartoti žodžius privatizavimas ir
miškai. Per 20 nepriklausomybės metų turėjome daug skandalų dėl stambių objektų
privatizavimo su stipriu korupcijos prieskoniu.“ Skaitytojai, žmonės, kurie iki šiol
mišką laikė artima savo gyvenimo aplinka, kuriame galėjo pavaikščioti, pauogauti, pagrybauti arba pamedžioti, savo komentarais akivaizdžiai pasakė „ne“ netgi
minčiai dėl dabartinių valstybinių miškų
išpardavimo. Kai kurie paskiri komentarai
tiktai parodo, jog kai kas neperpratęs miško reikšmės ir keliamos problemos arba
pasisako už miškų išpardavimą, turėdami
savų interesų.
Po to, kai tvirtą „ne“ valstybinių miškų privatizavimui tarė aplinkos ministras
G. Kazlauskas, lyg ir turėtų būti ramiau,
jog jaunojo eksperto provokacinis pasiūlymas „nepraeis“. Tačiau perskaičius Lietuvos laisvosios rinkos instituto tinklapyje (2010 01 29) „LLRI pozicija dėl miškų
valdymo ir privatizavimo“ pasirodė, jog
jaunesnysis ekspertas turi užnugarį.
Galima sutikti su instituto nuomone,
jog būtina tobulinti miškų ūkio valdymą. Manau, tikrai diskutuotini klausimai dėl perteklinių ribojimų miško savininkams naikinimo, administracinių
kliūčių mažinimo, paprastesnės tvarkos
kompensacijų už ūkinės veiklos apribo-

jimus saugomose teritorijose sukūrimo
ir kai kurie kiti.
Tačiau Institutas, atrodo, rimtai užsimojo iš esmės sugriauti egzistuojančią
ir mūsų bei kitose šalyse pasiteisinusią
miškų ūkio sistemą. Pateikiant savaip,
dažnai nekorektiškai interpretuojamus
duomenis (tikiuosi, jog miškininkai apie
tai pakalbės plačiau), siekiama įrodyti,
jog būtina privatizuoti valstybinius šalies miškus. Jų valdymas prilyginamas
tokioms veikloms „kaip žemdirbystė,
kalnakasyba, žvejyba, medžioklė, kitų
žemės išteklių išgavimas“. Todėl lengva
ranka miškų ūkis įspraudžiamas į savo
pamėgtą privačios nuosavybės privalumų
aiškinimo modelį: „Iš tikrųjų privatus …
savininkas daug efektyviau prižiūri, saugo ir vysto (savo turtą – aut.), nes yra tiesiogiai suinteresuotas... Kiekvienas savininkas siekia maksimizuoti savo turimos
nuosavybės naudą... Būtent siekdamas
kuo didesnės naudos sau ilgalaikėje perspektyvoje bei konkuruodamas su kitais
subjektais, savininkas užtikrina ir visuomenei naudingiausią... būseną ir kokybę.
Savininkai konkuruodami tarpusavyje
būtų priversti gerinti … kokybę, investuoti, kitu atveju jie būtų nukonkuruoti
ir turėtų pasitraukti iš rinkos.“ Tuo pagrindu LLRI rekomenduoja privatizuoti valstybės valdomus ūkinės paskirties
miškus. Tenka apgailestauti, jog kol kas
nesuvokiama, kad šalyje valstybiniai miškai tapo nelyginant viso miškų ūkio stuburu. Valstybinių miškų tarnyba iš dalies
saugo miškus nuo medienos grobstymo,
nes daug jos darbuotojų praktiškai gyvena miške. Privatūs miško savininkai, o
ir apskritai valstybė iki šiol, ačiū Dievui,

nepajuto, ką reiškia dideli ir neįveikiami
miško gaisrai, kuriuos gesinti sunkiai sekasi netgi turtingesnėms valstybėms.
Jeigu norime valstybinių miškų stuburą sulaužyti, reikėtų bent įsivaizduoti,
koks bus naujas, kuo geresnis. Kaip nauja
struktūra tenkintų ne tiktai verslo (gal
pradžioje ir labai pelningo), bet ir visuomenės poreikius.
Miškas kol kas prieinamas paprasčiausiai bent pasivaikščioti, „parelaksuoti“ daugeliui mūsų žmonių. Didesnis ar mažesnis miškelis prieina prie dažno kaimelio,
miestelio ar miesto. Skirtingai nei įvairiais
būdais valstybės saugomos teritorijos, kurios neretai yra toli. Pagaliau jas pasiekęs
paprastas mirtingasis pasidžiaugti nelabai
ir gali, nes jos arba pernelyg saugomos
valdžios sukurtos sistemos, arba įsikūrusių galingų savininkų.
Labai negražiai atrodo instituto pasiūlymas po peršamo valstybinių miškų
privatizavimo „apriboti fizinių asmenų
lankymąsi nuosavame miške. Taip būtų
užtikrinama savininko nuosavybės teisė
ir suteikta galimybė gauti naudos iš miško lankytojų“.
O kur dėtis ne savininkams?
Miškų negalima prilyginti runkeliams.
„Planetos plaučiai“ turi ir globalinę aplinkosauginę reikšmę. Todėl juos negalima
sugrūsti į „didenybės“ laisvosios rinkos rėmus. Kaip ir oro, kuriuo kvėpuojame. Derėtų prisiminti, jog dabartinė ekonominė
krizė verčia netgi pasaulio galinguosius ir
mokslą iš naujo įvertinti pernelyg laisvos
rinkos reikšmę ir ieškoti jos sureguliavimo priemonių. (Beje, ar ne „laisvoji rinka“
sunaikino Lietuvos smulkųjį verslą, tuo
būdu sumažindama ekonomikos atsparumą panašioms krizėms ir labai pakenkė
pilietinės visuomenės brendimui? Tačiau
tai – jau ne šios temos klausimas).
Žavi Instituto jauno kolektyvo entuziazmas, veržlumas, neretai – novatoriškumas. Jų idėjos skatina diskusijas, verčia
pažvelgti į problemų sprendimą kitokiu
kampu. Tačiau gąsdina štampas, kuris
kartais nepagrįstai taikomas. Labai pavojinga idėja – imtis privatizuoti miškus
šiuo metu, kai valstybė pergyvena krizę
ir lėšos labai reikalingos. Kas gali žinoti,
ar neatsiras politikų, kurie ims ir susižavės galimybe palopyti iždo skyles miškų
sąskaita. Tuo padarytą žalą pataisyti būtų
neįmanoma net ateinačioms kartoms.
Vytautas Knašys

Buvęs žemės ir miškų ūkio ministras

9

aktualijos

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

aktualijos

Neik su velniu malkauti, nes liksi ir be malkų, ir be miško
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Vėl pasigirdo sena dainelė apie būtinybę
privatizuoti valstybinius miškus. Valstybė gaus pajamų (tik gaila, kad vienkartinių), o visuomenei nebereikės gaišti laiko, vaikštinėjant po miškus, nes siūloma
uždrausti fiziniams asmenims šlaistytis
po miškus. Kadangi visi miškai bus privatūs, tai ir eiti niekur nebereikės... Tokią „šviesią“ ateitį piešia organizacija,
pasivadinusi Lietuvos laisvosios rinkos
institutu.
Gilintis į privačių ekspertų dėstomas mintis nėra prasmės, nes per 19
metų jie nieko daugiau ir nesiūlė, kaip
tik viską privatizuoti. Praktiškai viską
ir privatizavom – liko tik miškai. Čia
kaip toj pasakoj, kur gudrus žmogelis
su velniu sėjo ropes. Žmogus tada velnią apgavo, siūlydamas jam viršūnėles,
o sau pasilikdamas šakneles. Bet laisvosios rinkos pagimdyti siūlymai yra
nepalyginamai gudresni už aną kvailą
kipšiuką; jau dabar reikalaujama ropės
šaknelių. o mums siūlo lapus. Siūloma
privatizuoti ūkinius miškus, o draustinius ir Stelmužės ąžuolą palikti valstybei, kitaip sakant, viską, kas nepelninga, palikti mokesčių mokėtojams. Mat
visą pagrindinį pelną miškų urėdijos
gauna iš ūkinių miškų, o pajamas naudoja visų miškų priežiūrai (taip pat ir
draustinių, miestų bei poilsiui skirtų
miškų). Kol kas tik valstybiniuose miškuose įmanomas pilnavertis rūpinimasis gamtosauga ir visuomenės interesais, nes privatininkas už viską reikalauja kompensacijų.
Net pati absurdiškiausia valstybinio
turto privatizacija dangstoma valstybės
ir visuomenės interesais. Girdi, daug
milijonų litų gaus deficitinis valstybės
biudžetas. Tik ekspertai nepaaiškina,
už ką privatininkai mokės tuos milijonus. Privataus miško savininkas tikrai
gali gauti daugiau pajamų iš miško, nes
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

jam niekas daugiau ir nerūpi – tik pajamos. Ypač kai miškų savininkais taps
užsieniečiai, jiems mūsų miškai bus tik
medienos auginimo plantacijos. Panašiai kaip modifikuotos sojos plantacijos
Lotynų Amerikos šalyse: daug trąšų,
daug pesticidų ir daug pinigų, o išsigimę nuo chemikalų vietinių gyventojų
vaikai, užteršta gamta – tai jau valstybės rūpestis. Todėl suprask, kad visus
valstybės išteklius reikia atiduoti privatininkams, o jų sukeltas problemas palikti spręsti valdžiai ir mokesčių mokėtojams. O gal kas nors mano, kad apie
700 tūkst. valstybinių miškų nupirks ne
užsieniečiai, o bankams prasiskolinę
lietuvaičiai?
Akis bado, kai šie, įrodinėdami
valstybinių miškų privatizavimo naudą visuomenei, čia pat siūlo žmonėms
uždrausti lankytis privačiuose miškuose, nes jie daro žalą privatininkui,
rinkdami grybus ir uogas. Matyt, dėl
jauno amžiaus taip rašoma, nes patyrę sukčiai pirmiausia išvilioja turtą, o
tik paskui pasako, kas apgautų žmonių
laukia. Manau, kad po šio akibrokšto
privataus laisvosios rinkos instituto
(liežuvis neapsiverčia minėti žodį Lietuvos) savininkai nurodys samdytiems
klapčiukams gudriau mulkinti Lietuvos žmones ir iš anksto neinformuoti
apie šeimininkų nenorą matyti besivalkiojančius aborigenus privatizuotame
miške.
Kokia šiandien yra Lietuvos valstybės ekonomikos ir visuomenės būklė,
visi žinome: 300 tūkst. bedarbių, apie
milijonas emigrantų. Pensininkai sumoka visą pensiją, o kas penkta šeima
išvis nebemoka už šildymą. Bankruta-

vusi pramonė ir vos kvėpuojantis žemės
ūkis. 20 metų niekinti ir tebeniekinami
žemdirbiai galiausiai buvo pripažinti
Lietuvos ekonomikos garvežiu. O valstybinis miškų ūkis turbūt yra vienintelė
Lietuvos ūkio šaka, kurios dar nesugriovė laisvosios rinkos ekspertai, todėl sėk
mingai įveikę krizę eina į priekį. Šiandien Vyriausybė skiria milijardus litų
bedarbių pašalpoms ir remia bet kokią
iniciatyvą, kad tik būtų kuriamos darbo
vietos, o laisvarinkiečiai siūlo griauti
sėkmingai dirbančias valstybės įmones
miškų urėdijas.
Tokiais siūlymais turėtų susidomėti
specialiosios tarnybos. Ar tai nėra antivalstybinė veikla, kai visuotinės ekonomikos griūties sąlygomis įžūliai skleidžiama dezinformacija ir reikalaujama
griauti sėkmingai dirbančias valstybės
įmones? Laisvosios rinkos instituto internetiniame tinklapyje pripažįstama,
kad dėl Lietuvos ekonomikos katastrofos turėtų būti atsakingi ir šio instituto
veikėjai. Štai kas apie privataus instituto
nuopelnus rašoma skyriuje „Darbai ir
pasiekimai“: „Per 19 metų nepriklausoma ir principinga LLRI nuomonė įgijo
pripažinimo tarp vietinių ir tarptautinių institucijų. (...) Tarptautinio valiutos fondo misijos atstovai kasmet konsultuojasi su instituto analitikais dėl šalies ekonominių ir socialinių problemų
ir jų galimų sprendimų. 2000–2005 m.
LLRI teikė patarimus Pasaulio bankui
dėl kovos su korupcija strategijos. (...)
Nuo 1999 m. Lietuvos Konstitucinio
Teismo prašymu LLRI teikia išvadas
dėl įvairių teisės aktų. Nuo įsikūrimo
pradžios institutas bendradarbiavo su
visomis politinėmis partijomis ir vyriausybėmis, o jo atstovai buvo kviečiami dirbti Lietuvos Prezidento ir Vyriausybės patarėjais. Per daugelį metų
žiniasklaidai institutas tapo vertingu
informacijos šaltiniu, į kurį kreipiamasi
pagrįstos nuomonės ir kompetentingo
paaiškinimo“.
Blaiviai įvertinę dabartinę Lietuvos
situaciją, atsakykime į klausimą, ar Laisvosios rinkos institutas yra iš dalies atsakingas už susidariusią situaciją, ir ko
verti jo patarimai tarptautinėms ir Lietuvos institucijoms?
Rimantas Braziulis

Visuomeninės organizacijos
„Lietuvos žaliųjų judėjimas“ pirmininkas

Kas geriau, valstybinis ar privatus miškas?

Pateiksiu savo nuomonę, kaip žmogus,
kiekvieną dieną matantis, kaip saugomi, prižiūrimi, eksploatuojami valstybiniai ir privatūs miškai.
Pradžiai sausos, bet iškalbingos
statistikos. 2009 m. valstybiniuose
miškuose neteisėtai iškirsta 1968 ktm,
privačiuose – 11976 ktm. Patys miško
savininkai savo miškuose neteisėtai
iškirto 5202 ktm. LR Miškų įstatyme
9 str. numatyta, kad miško valdytojai,
savininkai ir naudotojai privalo patys
saugoti savo ar patikėjimo teise valdomus miškus. Retorinis klausimas:
kas geriau vykdo miškų apsaugą – 242
tūkst. miško savininkų ar 4 tūkst. miškų urėdijų darbuotojų? Neteisinga
būtų nepaminėti, kad miškų urėdijų
darbuotojai taip pat saugo privatizuotinus miškus bei privačiuose miškuose
vykdo priešgaisrinę miškų apsaugą.
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentas 2006 m. seminarui miško atkūrimo klausimais vesti pakvietė

Aplinkos ministerijos Miškų departamento vyr. specialistę Zitą Bitvinskaitę.
Seminarui parinkti atsitiktiniai privačių
miško valdų plotai, kur plyni kirtimai
vykdyti prieš 3-ejus metus. Patikrinta 19 kirtaviečių ir konstatuota, kad 5
kirtavietėse (26 proc.) miškas atkurtas
patenkinamai, 5 (26 proc.) – blogai, 2
(10 proc.) – žuvę, 7 kirtavietės (38 proc.)
neatkurtos. Tik vienoje kirtavietėje buvo
ruošta dirva, dauguma kirtaviečių atkurtos nestandartiniais sodmenimis arba
išrautais savaiminukais, kai kur užsisėję
tikslinių medžių rūšių sėjinukai. Valstybiniuose miškuose per 6-erius mano
darbo metus nė karto neteko matyti neatkurtų kirtaviečių per nustatytą terminą ir tik kartą – žuvusius želdinius dėl
potvynio Šilutės miškų urėdijos Kintų
girininkijoje.
Už aplinkosaugos pažeidimus privačiuose miškuose 2009 m. skirta ATPK
numatytų baudų 2183 asmenims (dažniausiai miško savaininkams), valstybiniuose miškuose – 27 urėdijų darbuotojams.
Privačiuose miškuose kontrolę vykdo bei konsultuoja ir aptarnauja miško
savininkus RAAD rajonų agentūrų 103
darbuotojai, o valstybinių miškų valdytojus kontroliuoja ir aptarnauja tik
RAAD Miškų kontrolės skyrių 16 darbuotojų.
Galima būtų pateikti ir daugiau pavyzdžių miško savininkų nenaudai ir
kalbant apie sanitarinius bei ugdymo

Palangoje neteisėtai privatizuota valstybinio miško zemė

kirtimus, šiukšles miške, kelius, investicijas, miškų sertifikavimą. Manyčiau,
reikia suprasti viena: miško savininko
(juridinio ar fizinio asmens) pagrindinis tikslas – pelnas, siekiant kuo mažiau išlaidų ir kuo daugiau pajamų. Tai
rinkos taisyklė. Valstybinio miško valdytojo pagrindinis tikslas – ne pelnas,
o siekis, kad miškai būtų produktyvūs,
užtikrintų aplinkosaugines, biologinės
įvairovės išsaugojimo funkcijas, rekreaciniai miškai būtų pritaikyti žmonių
lankymuisi, atviri visuomenei ir už tai
iš biudžeto nebūtų paimta nė lito. Padidinti pelną ir įnešti į biudžetą didesnį
indėlį labai lengvai galima. Paprasčiausiai neinvestuokime į mišką, jo apsaugą. Miškų urėdijų pelnai bus dideli, bet
valstybiniame miške vaizdelis bus kaip
ir privačiame. Ar to nori visuomenė?
Abejočiau. Pažiūrėkime, kokią
klaidą padarėme privatizavę ežerų,
upių pakrantes, kokį pasipiktinimą
visuomenėje sukėlė užsitvėrę sklypus
paežerių savininkai. Kiek kainuoja
privatų mišką paversti saugoma teritorija? Kiek kainuoja, kad miško savininkas kirstų neplynai? Kiek paukščių
lizdų iškratyta iš medžių, kad miško
savininkas netrukdomas galėtų kirsti? Kiek išmonės parodo miško savininkas, kad galėtų daugiau iškirsti: ir
miško sklypus skaldo į smulkesnius,
medžius gręžia ir nuodus leidžia, arba
taip sulygina su žeme, kad paskui teisme tik su aerofoto nuotraukomis galima įrodyti mišką augus. Kad tokia
išmonė pasireikštų miško atkūrime,
būtų puiku. Deja, taip nėra.
Nenorėčiau, kad susidarytų įspūdis,
jog miško savininkas yra absoliutus
blogis, o valstybinis miško valdytojas –
absoliutus gėris. Miško savininkai yra
mūsų visuomenės atspindys. Yra atsidavusių gamtai žmonių; dažniausiai
garbingo amžiaus, kurie apeina ir apglosto kiekvieną medį. Tokiam savininkui dažnai tenka paaiškinti, kad žiūrėk,
jau pūva tavo mediena, laikas kirsti.
Bet yra ir tokių, kuriems tik vienas rūpestis – kuo daugiau išsikirsti, nesvarbu, kad medynas dar nebrandus.
Ernestas Lučauskas

Klaipėdos RAAD
Miškų kontrolės skyriaus vedėjas

11

aktualijos

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

Užsakymas arba kas iškirs valstybinius miškus?

Jono Grigaliūno nuotrauka

Lietuvos girių privatizavimo šalininkai
karštai įrodinėja, kaip toms girioms būtų
gera, jei pakliūtų į privačias rankas. Tik
va, „sustabarėję“ miškininkai kažkodėl
tokiai „gerovei“ priešinasi.
Jau daug metų talkinu privačių miškų
šeimininkams rėžiant biržes, ženklinant
medžius kirtimams.
Man, kaip miškininkui, daug metų
dirbusiam girininku Altajaus krašte ir
Lietuvoje, suprantama, kad Laisvosios
rinkos instituto ekspertai, ruošdami studiją apie miškų privatizavimą, puikiai supranta, kad valstybinių miškų vienu ypu
nepaims. Pasipriešins visuomenė.
Šis darbas – tai uždanga nuo galutinio tikslo. Tačiau siekiama Vyriausybės
sprendimo sujungti visas urėdijas į vieną
akcinę bendrovę. O toliau – susitvarkyti
taip, kad ši įmonė dirbtų nuostolingai ir
vienintelė išeitis liktų valstybinių miškų

Dėl tų būsimų kietmetrių privatizavimo strategai gali ir visą būrį ekspertų pasamdyti, kurie kaip mat įrodys, kad visus
valstybinius miškus su tais kietmetriais
reikia nedelsiant privatizuoti. Kai visa
Lietuva skersai išilgai privatizuota, parduota ir perparduota, užsakyk ekspertus ir iki alkūnės gali panardinti ranką
į milijonus litų, eurų. O kur dar būsimi
pinigai, kuriuos galės surinkti privatininkai iš gyventojų, kaip mokestį už grybus,
uogas ir gryno oro kvėpavimą?
Beje, klausimas privatizavimo ekspertams: „Ar nežinote, kad Lietuvoje dar yra
apie 200 tūkst. ha miškų, rezervuotų privatizavimui, ir kodėl jais niekas nesidomi?“
Ogi dėl to, kad jie jaunesnio amžiaus.
Ekspertus domina tik valstybiniai
miškai, juose daug pribręstančių ir brandžių medynų, kuriuos po privatizavimo
skubiai bus galima iškirsti.
Lietuvos valstybinių miškų privatizavimo šalininkai, kurių veidus jau matome iš
užsienio stambių įmonių, vis grybšteli savo
priešininkui tai vienur, tai kitur, ieškodami silpnesnės vietos. Bandyta įrodyti, kad
nebereikia urėdijų, girininkijų, bet būtina
sukurti vieną miško įmonę. Bandoma net
pasitelkus anonimus menkinti miškininkų
darbus.
Vertinant Laisvosios rinkos instituto
darbuotojų atliktą darbą peršasi išvada, kad
mūsų tautinės tradicijos ir ligšiolinio darbo
vertinimas yra pasenęs. Jų atliktame darbe
įkyriai peršama išvada, kad norint išgyventi sunkmetį ir siekiant sustiprinti privačių
įmonių potencialą, būtina versti viską aukštyn kojomis. Aš, kaip buvęs miškininkas, o
dabar kuklus SoDros darbuotojas, iš savo
kuklių pajamų norėčiau užsakyti minėto
instituto studiją, patvirtinant, kad šiandien
būtina Lietuvoje pradėti vaikščioti rankomis, o valgyti – kojomis. Kiek sutaupytume
batų ir kojinių, nereikėtų šaukštų, mažiau
suvalgytume maisto! Tauta taptų sveikesnė ir protingesnė, visi būtume naujoviškai
motyvuoti ir labiau matomi užsieniečio
akimis. Tokia studija turėtų būti maždaug
tokio lygio, kaip ir kitos instituto atliktosios,
ir Lietuvos Vyriausybei ji būtų reikšminga,
priimant sprendimus pagal LLRI aukštynkojines rekomendacijas.
Leiskime miškininkams dirbti. Jie
turi profesinių žinių ir patirties.
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privatizavimas. Tokios patirties Lietuvoje
yra pakankamai. Privatizavimo šalininkai supranta, kad šis kelias ilgesnis, bet
patikimesnis.
Jau daugiau kaip dešimtmetį aidi
balsai, kad miškų urėdijos bankrutuos,
kad dirba neefektyviai, nors pagrindimo,
kodėl taip nutiks, nėra. O kiek Lietuvoje
bankrutavo privačių įmonių, kurios pagal Vyriausybės nustatytą tvarką pasiėmė
iš urėdijų medieną ir bankroto būdu išvengė atsiskaitymo? Vien AB „Klaipėdos
medienos“ buvusių dukterinių įmonių
AB „Rietavo baldai“ ir UAB „Interfleks“
bankrotai padarė didžiulę žalą miškų
urėdijoms. Antra vertus, neteko girdėti,
kad miškų urėdijos būtų neatsiskaičiusios su darbuotojais ar įmonėmis, iš kurių perka paslaugas ir prekes.
Garsusis LLRI darbas prasideda ir
baigiasi kalbomis apie miškų iškirtimą.
Matosi, kad jo žinovų suvokimas apie
mišką tuo ir baigiasi, o miške jie net kojų
nėra sušlapę. Miškininkams gi miško kirtimas – tik vienas iš šimto kitų darbų.
Tik aklas ir kvailas gali sakyti (o sakoma!), „kad eilinis žmogus vaikščiodamas po mišką nė nepastebės, kur yra
privatus, o kur valstybinis miškas“. Valstybinis miškas yra kertamas kiekvienais
metais tolygiai pagal miškotvarkos projekto išskaičiuotą kirtimo normą visam
dešimtmečiui. Privatininkai pagal nustatytą tvarką gali visą dešimtmečio normą
iškirsti per metus.

Vytautas Almanis

Rašytojas, buvęs ilgametis girininkas
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Kad miškas netaptų tik kietmetrių plantacija
kasmet planingai vykdomų kirtimų, ir
taip patiria nematomą ir vis didėjantį presingą. Dygsta sodybos ten, kur
anksčiau jų nebuvo (nors įstatymai yra
pakankamai griežti), rekonstruojami,
tiesiami nauji keliai ir elektros perdavimo linijos, gausėja gamtos mylėtojų
– stebėtojų gretos, medžiotojai įrengia
žvėrių šėryklas ir medžioklės bokštelius
pačiose atkampiausiose girių vietose,
nuotykių ieškotojai įsigudrina paženklinti ilgai negyjančiais pėdsakais net
gamtos rezervatų pelkynus ir kt. Miško
valdų skaldymas į smulkesnes ir naujos statybos būtų naujas stiprus smūgis miškų ekosistemoms. Nauda būtų
tik naujiesiems „gudručiams“ viešo
intereso sąskaita. Žymiausių pasaulio
ekologų nuomone, įvairūs gamtosauginiai draudimai ir suvaržymai ilgainiui
atneša tik didelę naudą, nors pradžioje
jie atrodo nevykę ir stipriai varžantys
iniciatyvą.
Na, o jeigu dar būtų priimtas įstatymas, ribojantis piliečių lankymąsi
miškuose, galutinai pakirstume lietuvių
tautos tikėjimą savo valstybe. Dar paskatintume emigraciją, o valstybę ginti
būtų pasirengę jau ne 6 proc., o gal tik
1-2 proc. šalies gyventojų. Gal to ir siekiama?
Vytautas Knyva

Biologinės įvairovės išsaugojimo asociacijos
„Gamtos namai“ tarybos pirmininkas

Taip aptverta privati valda prie Asvejos ežero. Fotografuota 2009-ųjų vasarą.
Etikos sumetimais necenzūrinis žodis užretušuotas - originale jis užrašytas pilnai
Sigutės Sraigytės nuotrauka

Prisiminkime vadovėlines tiesas, kad miškas – tai sausumos ekosistemos grandis,
nuo kurios didžia dalimi priklauso ir
įvairių gyvybės formų (rūšių) egzistavimas, ir įvairūs gamtoje vykstantys procesai (vandens bei dujų apykaita, dirvožemio formavimasis, klimato kaita ir
kt.), kurie tiesiogiai veikia žmogaus, kaip
gyvo organizmo, egzistavimo sąlygas.
Trumpai tariant, miškas turi didelę įtaką
visų mūsų egzistencijos kokybei, nepriklausomai nuo to, kokį darbą dirbame ir
mylime mišką ar ne.
Aš nenorėčiau, kad mano, mano vaikų, anūkų gyvenimo kokybė priklausytų
nuo vieno ar kito privataus asmens ar jo
verslo kompanijos gerų ar blogų norų,
pasisekusių ar žlugusių biznio planų.
Verslo tikslas – siekti pelno, o ne rūpintis
mūsų gyvenimo kokybe. Dabar aktualią
klimato kaitos problemą sukėlė nežabota, sparti pramonės plėtra. Kelio iš aklavietės ieško nacionalinės vyriausybės, ne
verslas. Jeigu mūsų valstybinės institucijos nepakankamai racionaliai (tarkim)
plėtoja miškininkystę (anot kai kurių
ekspertų), reikia taisyti klaidas, vykdyti
protingas reformas. Valstybė pajėgi tai
padaryti. Tam yra institucijos, kuriose
dirba patyrę specialistai, mokslininkai.
Bankrutavęs verslininkas būtų nepajėgus
ištaisyti neteisingu ūkininkavimu miškui
padarytą žalą. Ekonomikos dėsniai, taip
pat ir bankroto, galioja net ir pačioms
stambiausioms kompanijoms.
Ne tokius didelius pelnus, kokių norėtų ekspertai, su kaupu atperka tai, kad
miškas dar netapo medienos kietmetrių
plantacija. Dar ne taip drastiškai darkoma miško ekosistema, ji išlieka gyvybinga, funkcionali. Miškai spėja „gydyti“
miško bioįvairovei padarytą žalą. Miškas
dar teikia atgaivą mūsų gyvybinėms ir
kūrybinėms jėgoms.
Neoficialiai kalbama, kad realiausias
pretendentas privatizuoti (per tarpinin-

kus) Lietuvos miškus yra stambi tarptautinė kompanija „Ikea“. Jei toks scenarijus
įvyktų, ji būtų suinteresuota statyti naujas medienos perdirbimo ir baldų gamybos įmones. Ženkliai padidėtų medienos
poreikis ir, žinoma, kirtimų apimtys.
Kitu atveju sulauktume aršios viešųjų ryšių akcijos – „Valstybė stabdo pelningai
dirbančios įmonės veiklą ...“.
Intensyvinant kirtimus, būtų pažeistas balansas tarp jauno ir brandaus miško, pastarojo nenaudai. Miškas sparčiai
jaunėtų, o jaunuolynų biologinė įvairovė
yra žymiai skurdesnė nei brandaus miško.
Mūsų miškuose ir taip jau nebeperi kilnusis erelis, didysis erelis rėksnys, sakalas
keleivis, nebeaptinkamas gyvatėdis, nebegyvena lokiai, nors kaimynų miškuose šių
rūšių atstovų yra. Lietuvos miškai biologinės įvairovės prasme, lyginant su kaimyninių kraštų – kukliausi. Neskurdinkime
jų. Jaunuolynais virtę miškai ženkliai pakeis mūsų šalies kraštovaizdį, jo estetinę ir
rekreacinę vertes. O juk mūsų kraštovaizdis – vertingiausias nacionalinis turtas.
Jei po 15–20 metų šis koncernas ar
kitas savininkas, valdantis didžiąją privačių miškų dalį nuspręstų parduoti miško
verslą, kas gi būtų pajėgus jį nupirkti?
Kaimynai iš rytų, manau, turėtų ir noro,
ir pinigų nupirkti Lietuvos mišką, tapusi
vos ne strategine žaliava.
Keletas pastabų dėl siūlymų skaidyti miško valdas ir leisti statybas. Lietuvos miškai, jų biologinė įvairovė, be

aktualijos
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Ruošiamasi Ministrų konferencijai
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Europos miškams išsaugoti
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Europos šalių ministrai, atsakingi už
miškus, reguliariai renkasi aptarti prob
leminių klausimų, susijusių su miškų išsaugojimu, darnia miškininkystės, viso
miškų sektoriaus plėtra. Šeštąją ministrų
konferenciją planuojama surengti Osle
2011 m. birželį. Šiuo metu intensyviai
dirba ekspertai, komisijos, analizuodami
situacijas, pokyčius miškų sektoriuje, susijusius su darnaus miškų ūkio plėtra, miškų vaidmeniu, sprendžiant klimato kaitos,
energetikos, anglies dvideginio balanso,
socialinius, ekonominius, medienos pramonės apsirūpinimo žaliava klausimus.
Taip pat nagrinėjamos svarbiausių medienos pramonės šakų, gaminančių pag
rindinius medienos produktus, tolesnės
plėtros perspektyvos. Šeštajai ministrų
konferencijai bus parengtos 2 pagrindinės
ataskaitos apie Europos miškų būklę 2010
m. ir Europos miškų sektoriaus plėtrą iki
2030 m. Ataskaitos rengiamos aktyviai dalyvaujant kiekvienos šalies nacionaliniams
korespondentams bei ekspertų grupių,
sudarytų prie Jungtinių Tautų ekonominės Komisijos Europai, nariams. Pirminę
informaciją apie miškų būklę pagal nustatytus kriterijus ir indikatorius šalys turės
pateikti iki gegužės 1 dienos.
Medienos ir jos gaminių rinkos yra
labai glaudžiai tarpusavy susijusios toli
už Europos ribų. Praeitų metų lapkričio
pabaigoje Ženevoje buvo susirinkę miškų
sektoriaus plėtros ekspertai iš Europos,
Šiaurės Amerikos šalių ir Rusijos. Jie aptarė svarbiausius miškų sektoriaus būklės
bei situacijos kaitos modeliavimo metodinius klausimus. Šių metų sausio pabaigoje susirinkę darnaus miškų monitoringo
ekspertai ir nacionaliniai korespondentai
Italijoje Isproje, Europos Jungtinių tyrimų
centre, aptarė informacijos apie Europos,
Šiaurės Amerikos ir Rusijos miškus pateikimo bei analizės metodinius aspektus.
Lyginant su ankstesniais metais, siekiama surinkti ir išanalizuoti tikslesnę,
labiau atspindinčią ir geriau palyginamą
tarpusavyje informaciją apie šalių miškų
būklę. Kiekviena šalis kiekybinę informaciją apie savo miškus pateiks 38 lentelėse
per 20 metų laikotarpį, fiksuojant 1990,
2000, 2005 ir 2010 m. Visa kiekybinė informacija apie miškus yra skirstoma į 6
stambias grupes: miško ištekliai ir anglis;
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miško ekosistemų sveikumas ir gyvybingumas; miškų produktyvumo (medieninės ir nemedieninės) funkcijos; miško
ekosistemų biologinė įvairovė; miškų
apsauginės funkcijos; socialinės–ekonominės miškų funkcijos. Pirmą kartą informacijos teikėjai turės atlikti pateikiamų
kiekybinių rodiklių kokybės įvertinimą:
aukštas, vidutinis, žemas. Dalis duomenų bus gauta ne tiesiogiai iš šalių, bet iš
tarptautinių centrų, nuolat renkančių ir
analizuojančių tokią informaciją. Šiuo
metu įvairiuose tarptautiniuose centruose
yra kaupiama informacija apie šalių oro
užterštumą, miškų dirvožemio sąlygas,
defoliaciją, genetinius išteklius, miškų
landšafto pokyčius, medienos sunaudojimą, prekybą mediena. Harmonizuojant
bei unifikuojant informacijos apie miškų
išteklius pateikimą, centralizuotai apdorotų rodiklių skaičius kasmet didėja.
Labai reikšmingą indėlį į Europos šalių
informacijos apie miškus apibendrinimą
artimiausioje ateityje turėtų įnešti Jungtiniame tyrimų centre kuriama Europos
miškų informacinė bazė.
Miškų išteklių pokyčiams skirtingomis ekologinėmis sąlygomis palyginti
sukurta vieninga Europos miško tipų
schema. Tai viena iš svarbiausių 2011 m.
miškų apskaitos naujovių. Visi Europos
miškai suskirstyti į 14 miško tipų grupių,
kiekvienoje – nuo 2 iki 11 miško tipų. Iš
viso išskirti 76 apibendrinti miško tipai.
Lietuvos miškai patenka į 22 miško tipus
8 miško tipų grupėse.
Siekiant kontroliuoti miško išteklių
produktyvumą, jų indėlį į anglies kaupimą, klimato kaitą, medienos pramonės
poreikių tenkinimą dabar ir ateityje, pirmą kartą Europos miškų apskaitoje bus
teikiami ir analizuojami medienos prieaugio balansai. Kiekviena šalis pateiks
duomenis apie bendrą ir grynąjį medienos tūrio prieaugį, jo panaudojimą. Bus
teikiami duomenys apie prieaugio dalį,
tenkančią savaiminiam išsiretinimui,
iškertamą žalių ir žuvusių medžių tūrį,
sukauptą miške medienos prieaugio dalį.
Stengiamasi surinkti kuo daugiau informacijos apie nemedienines miško vertybes. Pirmą kartą bus renkama informacija apie žmonių iš miško gaunamus įvairius patarnavimus: ekologinėms, biosfe-

ros, socialinėms, kultūrinėms, dvasinėms,
istorinėms reikmėms tenkinti. Šios miško
teikiamos funkcijos bus vertinamos pagal
tinkamų šioms funkcijoms atlikti objektų
skaičių, taip pat miško savininkų sutartis
su valstybinėmis ar privačiomis organizacijomis, teikiant išvardintus patarnavimus, sudarant geresnes sąlygas tokiems
patarnavimams ar funkcijoms realizuoti.
Šių patarnavimų apimtys bus vertinamos
pagal valstybės tam tikslui skiriamas lėšas
įvairių sutarčių, dažniausiai ilgalaikių, pagrindu. Tuo norime atkreipti šalių dėmesį
į įvairiapusį miško funkcijų, ne tik medieninių, panaudojimo svarbą.
Siekiant patenkinti augančius visuomenės poreikius medienos produktams,
didžiulis dėmesys skiriamas medienos
mobilizavimui, jos surinkimui iš įvairių
šaltinių: miško ir ne miško, augančių ir
žuvusių medžių, antrinės medienos, anksčiau vadintos medienos perdirbimo atliekomis. Įvairių šalių medienos perdirbimo
gilumui įvertinti pasiūlytas medienos panaudojimo kaskadinis koeficientas. Jis gali
kisti nuo 1.12 iki 2 ir daugiau. Žemiausia
koeficiento reikšmė (1.12) būtų gauta, jei
visa išauginta mediena su žieve būtų panaudota energijos gamybai, t.y. tiesiogiai
sudeginta. Tačiau apvaliąją medieną pirmiausia panaudojus lentpjūvėje, gautas
atliekas (drožles) – celiuliozės pramonėje,
šias pramonės atliekas (ligniną) paverčiant
į spiritą, o pastarąjį – į energiją, medienos
išnaudojimo koeficientas gali būti padidintas iki dviejų ir dar daugiau. Medienos
panaudojimo koeficientas Lietuvoje nėra
aukštas: tesiekia 1.3, o visų Europos sąjungos šalių vidurkis – 1.6.
Siekiant patikslinti bei harmonizuoti
medienos apskaitą, daug dėmesio skiriama įvairiems medienos konversijos iš
vieno pavidalo, iš vienos būsenos į kitą
koeficientams nustatyti. Lietuvoje reikėtų
irgi daugiau dėmesio skirti tokių konversijos koeficientų nustatymui, jų tikslinimui. Tokiu būdu galima būtų pasiekti ne
tik tikslesnę medienos apskaitą, bet ir užtikrinti racionalesnį medienos,daugybės
kitų miško vertybių panaudojimą, atskleisti jų rezervus.
Prof. Andrius Kuliešis

Valstybinė miškų tarnyba

LMS Girininkų bendrijos tarybos posėdyje, įvykusiame sausio 14 d., nagrinėtas
Miško kirtimo taisyklių projektas bei teikti siūlymai jam tobulinti, diskutuota apie
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 24
punkto pakeitimo galimybę, aptarti 2010
m. darbo užmokesčio formavimo klausimai, išrinkti bendrijos pirmininko pavaduotojai ir prezidiumas. Tarybos posėdžio
darbe, be jos narių, dalyvavo Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas
Stasys Žebrauskas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas,
GMU Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Raimundas Peleckas, Valstybinės miškų tarnybos Miškų
kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas Saulius Gatelis bei LMS prezidentas
Edmundas Bartkevičius.
Patobulinus Miško kirtimo
taisykles
Pristatydamas naujų Miško kirtimo taisyklių projektą S. Žebrauskas pabrėžė,
kad nuo šiol tai bus vienas teisės aktas,
reglamentuojantis visus miško kirtimus.
Jos pakeitė anksčiau galiojusias Pagrindinių miško kirtimų, Ugdymo kirtimų taisykles, į jas perkeltos kai kurios nuostatos
iš Sanitarinės miško apsaugos taisyklių.
Kuriant naujas Miško kirtimo taisykles
privalu buvo laikytis Miškų įstatymo reikalavimų, Specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų.
Prie naujų taisyklių rengimo dirbta
beveik trejus metus, iš kurių apie du trečdalius laiko užėmė derinimo procesai.
Taisyklių projektą parengė LŽŪU ir LMI
mokslininkai, o jų rengime dalyvavo
Miškų departamentas, Generalinė miškų urėdija, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba, privačių miškų savininkų asociacijos, Miškotvarkos tarnyba ir institutas,
Girininkų bendrijos taryba, nevyriausybinės organizacijos Judėjimas už gamtą,
Gamtos fondas, Ornitologų draugija,
Profsąjungų federacija ir kt.
Miško kirtimo taisykles stengtasi supaprastinti taip, kad jos būtų suprantamos ir neturinčiam miškininko išsilavinimo žmogui. Jas teko labiau liberalizuoti, panaikinti dviprasmybes, rekomendacinio pobūdžio nuostatas.
Pakeista struktūra, pateikta miško
kirtimų klasifikacija, praplėstos sąvokos

ir apibrėžimai, kurie suderinti su Vyriausiąja lietuvių kalbos komisija.
Naujose taisyklėse šiek tiek daugiau
draudimų biologinės įvairovės išsaugojimo aspektu, plačiau aprašyti kraštovaizdžio formavimo, rekonstrukciniai
kirtimai.
Po ilgų derybų su aplinkosaugininkais prieita prie bendro sutarimo dėl biologinei įvairovei kirtavietėse paliekamų
medžių.
Didesnėse kaip 1 ha plynų ar atvejinių
pagrindinių kirtimų biržėse reikia palikti
ne mažiau kaip 7 gyvus medžius 1 ha (iš
kurių ne mažiau kaip 3 būtų senesni arba
storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 3 negyvus medžius
1 ha, storesnius kaip 20 cm skersmens.
Jeigu negyvų medžių nebus, tuomet
būtina palikti atitinkamą kiekį stuobrių.
Mažesnėse plynųjų ar atvejinių pagrindinių kirtimų biržėse, kurių plotas nuo 0,5
iki 1 ha, reikia palikti ne mažiau kaip 3
gyvus medžius (iš kurių ne mažiau kaip
2 būtų senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne), ir ne mažiau kaip
2 negyvus, storesnius kaip 20 cm skersmens medžius (nesant tokių – stuobrius).
Svarbūs biologinei įvairovei medžiai kirtavietėse paliekami suirti – jų negalima
kirsti ar išvežti kitų kirtimų metu.
Pakeistas biržių šliejimo laiko traktavimas, nedaug pakoreguotas kertamų
medžių amžius, pakeitimai padaryti skyriuose, reglamentuojančiuose atvejinius ir
atrankinius pagrindinius miško kirtimus.
Biokurui skirtos miško kirtimo atliekos sandėliuojamos tam skirtose vietose,
prie valksmų ar kelių, laikantis priešgaisrinio saugumo ir miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, jas uždrausta deginti
kirtavietėse. Plynose kirtimo biržėse turi
būti palikta ne mažiau kaip 5 kub. m/ha
miško kirtimo atliekų arba paliktas papildomas biologinei įvairovei svarbių medžių skaičius, atitinkantis šį tūrį.
Naujose taisyklėse įteisintas draudimas vykdyti ugdomuosius miško kirtimus pavasarį ir vasarą: šviesinimus – nuo
balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimus
ir einamuosius – nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 dienos.
Kiek sugriežtinti reikalavimai kirtimams aplink kai kurių retųjų paukščių
lizdavietes.
Patvirtinus Miško kirtimo taisyklių

naująją redakciją, Miškų departamentas
kartu su mokslo įstaigomis ruošiasi parengti ir išleisti jų rekomendacijas, kuriose aiškiau bus išdėstyta miškų kirtimo
tvarka technologine, miškininkystės ir
ekologine prasme.
Girininkų siūlymai
Išklausę S. Žebrausko pranešimą, Girininkų bendrijos tarybos nariai pateikė
pasiūlymus, kuriuos, jų manymu, reikėtų
įtraukti į tuomet dar nepatvirtintas Miško kirtimo taisykles (Jas Aplinkos ministras patvirtino 2010 m. sausio 27 d.).
Girininkų taryba siūlė 7 punkte po
žodžių „našiems, atspariems medynams
atkurti“ įrašyti žodžius „ar siekiant sukurti įvairiaardžius medynus“. (Į šį pasiūlymą neatsižvelgta).
Taip pat siūlyta papildyti 45.2. p.
draudžiama deginti kirtimo atliekas kirtavietėse punktu 45.3. deginti kirtimo
atliekas kirtavietėse, kurių plotas iki 0,5
ha, leidžiama, kai pagal kirtimų technologiją tvarkant kirtavietę jos kraunamos
į krūvas ir apsunkina dirvos paruošimą
ir sodinimą, sudaro pavojų kilti gaisrams
(pavyzdžiui, prie krašto ar magistralinių
kelių tvarkant vėjavartas ar gaisravietę),
taip pat darko estetinį miško vaizdą (pavyzdžiui, miško parkuose, pakelėse, vaizdingose vietovėse), o išvežti iš jų kirtimo
atliekas nėra galimybės. (Į šį pasiūlymą
atsižvelgta iš dalies – draudžiama deginti
tik pagrindinių kirtimų kirtavietėse).
Siūlyta 79.2 punkte vietoj žodžių
„spygliuočių medynuose“ įrašyti žodžius
„grynuose pušynų medynuose“ – Vykdant
visų rūšių miško kirtimus pusamžiuose ir
jaunesniuose grynuose pušynų medynuose, kuriuose nėra šakninės pinties židinių,
ir esant ne žemesnei kaip 0°C oro temperatūrai, nukirstų žalių spygliuočių medžių
kelmai kirtimo dieną turi būti aptepami
preparatu, apsaugančiu nuo šakninės pinties infekcijos. 79.2 punktas išbrauktas, atsižvelgta iš dalies 79 punkte. Pusamžiuose ir jaunesniuose spygliuočių medynuose,
kuriuose yra šakninės pinties židinių, miško kirtimai vykdomi, kai oro temperatūra
yra žemesnė kaip 0 °C (netaikoma miško
lydimo kirtimams).
Girininkų tarybos nuomone, 47, 76
punktuose vietoj žodžių „turi būti palikta
ne mažiau nei 5 proc .medyno tūrio“ reikėjo įrašyti „turi būti palikta apie 5 kub.
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m medyno tūrio“. (Į šį pasiūlymą neatsižvelgta), o 68 ir 69 punktuose medienos
ištraukimo uždraudimo terminas turėtų
būti trumpesnis nei kirtimo uždraudimo
terminas. Tai reikalinga tam, kad gamyboje gali susiklostyti įvairios aplinkybės,
tiek dėl meteorologinių, tiek dėl techninių sąlygų, kai iškirstos medienos nebus
įmanoma ištraukti kirtimo taisyklių projekte numatytais terminais. (Į šį pasiūlymą neatsižvelgta).
Papildytas 46 p. Miško kirtimo atliekos, skirtos kurui ar kitoms reikmėms,
išvežamos iš kirtavietės važiuojant valksmais. Įšalus gruntui arba N hidrotopo augavietėse galima važiuoti ir ne valksmais,
tačiau turi būti išsaugomas gyvybingas
pomiškis. Miško kirtimo atliekas draudžiama išvežti iš Na, Nae, Ša, Šae augavietėse arba IIA grupės miškuose esančių
miško kirtimo biržių. Šie draudimai netaikomi Kuršių nerijos miškuose kalninės
pušies ir bankso pušies kirtimo atliekoms.
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Daug diskusijų sukėlė praėjusių metų
spalį priimtas Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų 24 punkto pakeitimas. Šia tema
kalbėjo Šiaulių miškų urėdijos Rėkyvos
girininkė Aurelija Jočienė. Jos manymu,
naujas 24 punkto išdėstymas yra pernelyg
smulkmeniškas, žymiai pasunkinantis girininko darbą. Iki šiol želdinimo projektui
buvo naudojamas tas pats biržės atrėžimo
brėžinys, kurį tekdavo paruošti prieš kirtimą, nurodant, kur želdoma ir kur ne, tuo
pačiu apskaičiuojant apytikslį neželdomą
plotą. Kur kokios rūšys želdomos, ant
brėžinio reikėdavo pažymėti schematiškai. Pagal naujus reikalavimus mišrinant
didesnėmis kaip 0,5 ha grupėmis reikia
atskirų sklypų brėžinių ir atskirų jų projektų. Pavyzdžiui, 5 ha biržei gali prireikti net 10 projektų. Be to, tame mažame
sklypelyje turės būti ta medžių rūšis, kuri
suplanuota. Kaip turi elgtis girininkas tuo
atveju, jei planuota rūšis žuvo dėl meteorologinių sąlygų, žvėrių ar ligų ir girininkas mano, kad ją tikslinga papildyti kita
rūšimi? Kodėl nepaliekama vietos girininko kūrybiškumui?
Nesuprantamas reikalavimas ne tik
brėžinyje, bet ir natūroje pažymėti kitų
medžių rūšių 0,3 ha grupes ir 0,1 ha neželdomus plotus.
– Kaip tai natūroje padaryti ir kokia
to didelio darbo prasmė? – retoriškai
klausė A. Jočienė. – Susidaro įspūdis,
kad nuostatai sudaryti palengvinant darbą tikrintojui. Juk visų mūsų tikslas mišką užauginti – nepažįstu girininko, nesiekiančio turėti gerų želdinių.
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Girininkė A. Jočienė pasiūlė šį pakeitimą atšaukti ir pakeisti buvusiu.
Miškininkystės skyriaus viršininkas
S. Žebrauskas paaiškino, kad Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimas jau
priimtas, todėl jo taisyti šiuo metu nėra
galimybės. Tačiau radus bendrą teisingą
sprendimą, 24 punktą galima būtų pataisyti ar papildyti aplinkos ministro įsakymu.
LMS Girininkų bendrijos taryba priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Miškų
departamento direktorių V. Vaičiūną.
Joje sakoma, kad Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro 2009 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. D1-623 patvirtintų „Miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakeitimas ir jų 24 straipsnio nurodymų įgyvendinimas iš girininkijos darbuotojų, o
ypač iš girininkų, reikalauja dar didesnių
darbo laiko sąnaudų. Atkuriamų biržių
plotų smulkinimas, želdavietės ar želvietės sklypo dalių apmatavimas, pažymėjimas natūroje, išskirtinai ,,popieriuje“
sodinamų rūšių vietos pažymėjimas – tai
ne priemonė miško atkūrimo ar įveisimo
kokybei pagerinti, bet beprasmiškas dokumentų dauginimas. Ar griežtas, smulkmeniškas reglamentavimas gali pakeisti
sąžiningai, kūrybiškai dirbančio girininko
siekį gauti geriausią rezultatą? Toks reikalavimas gali būti naudingas tik kontroliuojančioms institucijoms.
Girininko pasididžiavimas, prestižo
ir garbės reikalas yra puikūs želdiniai, o
profesinė pareiga – miškų atkūrimas, ugdymas ir priežiūra.
Girininkų bendrijos taryba prašo dar
kartą peržiūrėti 24 straipsnio nuostatas
ir siūlo palikti ankstesnę (2008 m. balandžio 14 d. Nr. D1‑199 ) jų formuluotę: „Taikant mišrų miško atkūrimo arba
įveisimo būdą, kai miškas želia ir želdinamas 0,3 ha ir didesnėmis grupėmis,
miško želdinimo ir žėlimo projekte ir jo
brėžinyje turi būti pažymėtas numatomas želdinti ir atželiantis plotas. Sklypo
brėžinyje taip pat turi būti pažymėtos didesnės kaip 0,3 ha neželdintinos aikštės
ir kiti intarpai, nurodant jų plotą. Miško
želdinimo ir žėlimo projekte taip pat turi
būti pažymėta, kad želdiniai plantaciniai,
bandomieji ir pan.“
Metai bus sudėtingi
Informuodamas Girininkų bendrijos
tarybos narius apie 2010 m. darbo užmokesčio formavimą, generalinio miškų
urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas priminė, kad pernai miškų urėdijos
dirbo ypač sudėtingomis sąlygomis.
Kritus apvaliosios medienos kainoms ir

sulėtėjus pirkimams, įmonės buvo priverstos sumažinti darbo užmokesčio
fondą vidutiniškai apie 30–32 proc. Visai atsisakyta investicijų, sustabdyti kelių
tvarkymo, tiesimo, rekonstrukcijos darbai, sumažintos jaunuolynų ugdymo apimtys. Tačiau miško apsaugai, atkūrimui
miškų urėdijos lėšų skyrė praktiškai tiek,
kiek reikėjo. Vis dėlto pajamos 2009 m.
sumažėjo net 125 mln. litų lyginant su
2008 m.
Anot Z. Truskausko, šių metų miškų
urėdijų finansinės ekonominės veiklos
rezultatus turėtų lemti lapkričio mėnesį
įvykę apvaliosios medienos pardavimo
konkursai. Nors konkursų rezultatai nuteikia optimistiškai (vidutiniškai medienos kaina pasiūlyta 10,8 Lt/kub. m didesnė negu 2009 m., pirkimo kiekiai taip
pat didesni), tačiau bendras ekonominis
rezultatas šiemet nebus labai įspūdingas.
Pirmiausia, 2009 m. papildomai buvo
realizuota apie 380 tūkst. kub. m medienos daugiau nei 2008 metais. Nuo praėjusių metų vidurio įvesti privalomieji atskaitymai valstybės biudžeto reikmėms
tenkinti, šiemet bus mokami jau nuo
metų pradžios. 2010 m. teks atnaujinti
kai kuriuos ūkinius darbus, kurių buvo
atsisakyta kritiniais 2009-aisiais (kelių,
rekreacinių objektų remontas ir kt.). Generalinio miškų urėdo pavaduotojo vertinimu, miškų urėdijos šiais metais turėtų gauti apie 7-8 mln. Lt pelno. GMU
analizuodama miškų urėdijų ūkinę ekonominę veiklą, mato, kad yra galimybės
(ribotos) vidutiniškai 6–7 proc. nuo bazinio darbo užmokesčio padidinti darbuotojų atlyginimus. Darbo užmokesčio
didinimo skalė priklausys nuo darbo
krūvių koeficientų konkrečiose miškų
urėdijose. Kalbėjusysis apgailestavo, kad
iki šiol nepavyksta sumažinti girininkų
darbo užmokesčio skirtumo tarp miškų
urėdijų, dabar vidutiniškai siekiančio
apie 900 Lt (pvz., vidutinis pareiginis girininko atlyginimas svyruoja nuo 2010
iki 3005 Lt; panašūs skirtumai ir tarp
girininkų pavaduotojų, eigulių). Generalinė miškų urėdija ieškos būdų, kaip
sumažinti tokį miškų urėdijų darbuotojų
atlyginimų „išsibarstymą“.
Z. Truskauskas apgailestavo, jog kai
kurios miškų urėdijos nemokėjo girininkams priedų už klasę. Jo manymu, priedą
už girininko klasę reikėtų traktuoti kaip
bazinio girininko atlyginimo dalį, todėl
jis prižadėjo perspėti miškų urėdijų vadovus, kad šį akibrokštą ištaisytų.
Rimondas Vasiliauskas

Atsakymai ir klausimai

Girininkų bendrijos tarybai (ir ne tik jai)
Praėjusių metų spalį pakeista keletas
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
punktų, tačiau tik vienas iš jų, susijęs su reikalavimais rengiant Miško
želdinimo ir žėlimo projektą (24-asis
punktas), sulaukė tiek daug dėmesio ir
Lietuvos girininkų bendrijos tarybos
narių nepasitenkinimo. Taryba nutarė
šiam punktui nepritarti. Kodėl?
1-oji nuostata: kai želdiniuose ar
žėliniuose projektuojamos 0,5 ha ir
didesnės skirtingų medžių rūšių grupės, kiekvienai tokiai grupei rengiamas atskiras Miško želdinimo ir žėlimo projektas.
Manau, kad Miško želdinimo ir žėlimo projektas yra dokumentas, pagal
kurį tam tikroje augavietėje, užimančioje tam tikrą plotą, atkuriamas ar
įveisiamas tikslinės rūšinės sudėties
medynas. Projekte suprojektuojami ir
vėliau pagal jį vykdomi įvairūs darbai ir
priemonės, reikalingos numatytai būsimo medyno rūšinei sudėčiai ir paskirčiai pasiekti (žėlimą skatinančios ir želdinimo priemonės, želdinių ar žėlinių
priežiūros ir apsaugos priemonės, atsodinimas ir kt.) Pagal šį projektą taip pat
vertinama želdinių ar žėlinių kokybė,
vykdoma atliktų darbų kontrolė, kol susiformuoja projektuotos rūšinės sudėties jaunuolynas. Po to medyno tikslinė
rūšinė sudėtis formuojama ugdymo
kirtimais. Tik taip galima pagrįsti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 22 p.
reikalavimą Miško želdinimo ir žėlimo
projektą saugoti tol, kol bus nukirstas
pagal jį įveistas ar atkurtas medynas ar
nurodyti naudotos miško dauginamosios medžiagos kilmę. Miško atkūrimo
ir įveisimo nuostatuose taip pat nustatyta, kad kai dėl kokių nors priežasčių
(užmirkimo, pažeidimų ir pan.) Miško
želdinimo ir žėlimo projekto įgyvendinti nepavyksta, turi būti sudaromas
kitas projektas. Šis dokumentas ypač
reikalingas analizuojant ir vertinant
praeityje padarytus darbus, nustatant
medyno kilmę. Tuo ne kartą įsitikinome anksčiau vykusių pasitarimų metu,
kai vertinome prieš 50 ir daugiau metų
atliktų darbų tikslingumą – tuometinių

miškininkų projektai buvo ypač detalūs ir informatyvūs.
Kaip dabar yra iš tikrųjų?
Miško želdinimo ir žėlimo projektas sudaromas visai iškirstai biržei, kuri
dažnai susideda iš kelių skirtingų sklypų
ir juos sudarančių skirtingų augaviečių.
Projektuojamų skirtingų medžių rūšių
grupių dydis labai įvairus, nes Miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatuose neapibrėžtas. Todėl dažnai į vieną projektą sujungiami nieko bendro neturintys skirtingų medžių rūšių želdinių ar žėlinių
sklypai. Tokiu atveju pagal tą patį projektą skirtingu laiku skirtingoms medžių
rūšims taikant skirtingas technologijas
atliekami įvairūs miško želdinimo, priežiūros, apsaugos darbai, vyksta žėlimas.
Vėliau, atliekant miškotvarkos darbus,
priklausomai nuo želdintų ar želiančių
rūšių ir jų užimamo ploto, vieno projekto apibrėžtame plote išskiriama keletas
sklypų (miškotvarkos darbų vykdymo
instrukcijoje nurodyta, kad vykmečio
želdiniuose ar žėliniuose minimalus išskiriamo sklypo plotas – 0,1 ha). Todėl
po miškotvarkos Miško želdinimo ir žėlimo projektas kaip būsimo medyno tapatybės dokumentas netenka reikšmės.
Be to, kažkodėl niekas nekelia prob
lemos, kad Miško želdinimo ir žėlimo
projekto forma kelioms medžių rūšims
net nepritaikyta: projekte galima įrašyti tik pagrindinę medžių rūšį ir vieną iš
esančių sudėtyje, o kitos paprasčiausiai į
duomenų bazę nepatenka.
Manau, kad toks projektavimas, kurio pagrindas – tik iškirstos biržės plotas, kai projektavimo tikslas neaiškus,
yra beprasmis. Nepasitikiu ir iš tokių
Miško želdinimo ir žėlimo projektų sudaryta duomenų baze, kuri reikalinga
miško želdinių ir žėlinių būklės, jų rūšinės sudėties pokyčių analizei atlikti.
Kodėl? Tai galiu pagrįsti paprastu pavyzdžiu. Kai 2,5 ha biržėje 1,5 ha sodinama pušis ir kiek žemesnėje vietoje 1 ha
atželia beržas, dažnai rašoma, kad mišrinama grupėmis, o šių želdinių rūšinė
sudėtis – 6P4B ir jie yra mišrūs. Bet juk
mišrinimas grupėmis – tolygus skirtingų medžių grupių išsidėstymas visame

želdomame sklype, o šiuo atveju iš tikrųjų formuojami dviejų skirtingų medžių rūšių sklypai, kuriems turėtų būti
sudaromi atskiri Miško želdinimo ir
žėlimo projektai. Ankstesniuose Miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatuose buvo
nustatyta, kad vienos grupės dydis gali
būti tik iki 0,5 ha; aprobuotuose miško
želdinimo ir žėlimo technologiniuose modeliuose įveisiant mišką grupės
dydis nurodomas iki 0,3 ha. Apie tai,
kad medžių rūšių grupės želdiniuose
užimtų didesnį kaip 0,5 ha plotą, neteko girdėti ir lankantis kitose šalyse. Kai
kas nuogąstauja, kad buvusioje biržėje
sudarius ne vieną, o kelis projektus, bus
daug grynų želdinių, tačiau kai po miškotvarkos tame pačiame plote atsiranda keli grynų želdinių sklypai, niekas
problemų nekelia.
Kyla klausimų, ar ne save apgauname, projektuodami tokius ,,mišrius“
želdinius, ir kam to reikia? Pagal kurią
medžių rūšį bus vertinama želdinių
kokybė? Ar ūkinės priemonės gali būti
projektuojamos tik daliai sklypo?
2 nuostata: Miško želdinimo ir
žėlimo projekto brėžinyje, taip pat
želdavietėje ar želvietėje turi būti pažymėtos projektuojamos 0,3 ha ir didesnės skirtingų medžių grupės, bet
kokio ploto neželdintinos juostos šalia kitų, su suprojektuotais želdiniais
ar žėliniais besiribojančių, žemės savininkų ar valdytojų sklypų, melioracijos įrenginių, elektros linijos, 0,1 ha ir
didesnės neželdintinos aikštės, įvairūs
intarpai ir kiti neželdintini plotai.
Kadangi Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatuose parašyta, kad ,,želdavietė –
sklypas miškui želdinti, želvietė – sklypas miškui želti“, tai pasodinus želdinius
ar atsiradus žėliniams, sklypas, kuriame
jie auga, želdaviete ar želviete nevadinamas. Todėl reikalavimas želdavietėje ar
želvietėje (ne želdiniuose ar žėliniuose)
prieš želdinant pažymėti neželdintinus
ar paliekamus savaime atželti plotus,
manyčiau, yra pagrįstas, nes girininkų
tarybos narė teigia, kad: ,,kai per sodinimą pasileidžia per biržę 10 sodintojų
porų, tenka gerai palakstyti, kad juos
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suvaldyti.“ Kyla klausimas: jei sodintojai
nevaldomi, tai kaip jie žino, kur sodinti,
o kur – ne? O gal chaosas biržėje reikalingas betvarkei paslėpti? Ta proga prisiminiau garbų ignalinietį miškininką E.
Kapturauską, kuris atkuriamoje biržėje
net jokių teisės aktų reikalavimų neverčiamas pavaldiniams liepdavo pažymėti
po kirtimo išlikusius vertingų medžių
rūšių savaiminukus.
Projekto brėžinyje ir natūroje neželdintinos juostos nuo kaimynų ar
melioracijos griovių, elektros trasos
turi būti pažymėtos tik tada, kai miškas
veisiamas ir šios juostos ar trasos yra
suprojektuotos Miško želdinimo ir žėlimo projekte, tuo siekiant išvengti nesusipratimų žemės savininkui ar rangovams vykdant projektą. Tai nurodyta
daryti tikrai ne dėl kontrolierių – juk
jie želdinimo darbų vertinimą atlieka
tik po to, kai želdavietė ar želvietė tampa želdiniais ar žėliniais.
Atidžiai perskaičiau posėdžio protokolą, tačiau pateikti argumentai neįtikino. Anaiptol, iš protokolo teiginių
susidaro įspūdis, kad Miško želdinimo
ir žėlimo projektu miško želdinimo
ir žėlimo procesas nevaldomas. Miškas želdinamas ar želia pagal principą
,,miškas bus“? Pasak girininkų tarybos,
,,rūšinė želdinių ar žėlinių sudėtis išryškėja tik susiformavus jaunuolynui, po
miškotvarkos“, todėl nenuostabu, kai jos
nariai teigia, kad miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimą atlieka ne pagal
projektuotą rūšinę sudėtį (kaip nurodyta nuostatuose), bet pagal ,,atitinkamoje
augavietėje esamą reikiamą skaičių geros kokybės jaunų medelių“ ir net neži-

no, kad želdiniams ar žėliniams žuvus,
nuostatuose įteisinta galimybė juos nurašyti: nuogąstaujama, kad ,,nepaliekama vietos reaguoti į užmirkimus, sausras, žvėrių pažeidimus ir pan.“. Liūdina
ir tai, kad Girininkų bendrijos taryba
nėra susirūpinusi dėl kitų, mano nuomone, abejotinų ir keistinų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų punktų, pagal
kuriuos miško neprivaloma atkurti iki
0,3 ha plote, per menkų reikalavimų
atželiančio miško kokybei, miškininko
profesinį orumą žeidžiančio miško atkūrimo vertinimo kriterijų... Susidaro
įspūdis, kad ,,tobulėjam“ ir dėl to privačiuose miškuose beveik neliko neatkurtų kirtaviečių, o valstybiniuose miškuose per pastarąjį dešimtmetį, Lietuvos
miškų ūkio statistikos duomenimis,
drebulynų padidėjo nuo 2,8 proc. iki 3,5
proc., baltalksnynų – nuo 1,1 proc. iki
1,4 proc., spygliuočių sumažėjo nuo 68
proc. iki 65,1 proc., kietųjų lapuočių sumažėjo nuo 4,3 proc. iki 3,9 proc. Tiesa,
ąžuolynų padidėjo 0,5 procento...
Nepaisant Girininkų bendrijos tarybos verdikto, žinau, kad daugelis miškininkų Kėdainiuose, Šakiuose ir dar
daug kur kitur miško labui padaro kelis
kartus daugiau, nei parašyta Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose. Todėl norėčiau, kad visi – gamybininkai, mokslininkai ir biurokratai – atvirai išsakytų
savo nuomonę apie Miško želdinimo ir
žėlimo projekto reikšmę ir paskirtį. Kas
tai – pamatas būsimam medynui ar tik
popierius, pripildantis tuščią segtuvą?
Zita Bitvinskaitė

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. sausį
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Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvaliosios medienos
Kainos be PVM ir transporto išlaidų
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2009 m. gruodžio
mėn. vidutinė kaina,
Lt/m³
139
159
358
146
101
141
122
115
86
78
74
91
62
98
48
47
61
92

Indeksas
2009 m.
sausis=100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Iš viso 2009 m.
vidutinė kaina,
Lt/m³
139
159
358
146
101
141
122
115
86
78
74
91
62
98
48
47
61
92
GMU inf.

Keletas pastabų

dėl Miško kirtimo taisyklių
Man teko dalyvauti keliuose Miško kirtimo taisyklių projekto svarstymuose ir
diskusijose bei teikti nuo Trakų miškų
urėdijos pasiūlymus. Gerai yra tai, kad
surastas kompromisas su judėjimu „Už
gamtą“ ir Lietuvos ornitologų draugija.
Taisyklėmis įteisintos diskusijų objektu buvusios nuostatos: miškuose, priskirtuose IV grupės miškams, jaunuolynų ugdymo kirtimai draudžiami nuo balandžio
1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji
kirtimai, medienos ištraukimas iš jų draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.
Atitinkamai II miškų grupei priskirtuose
miškuose, saugomų teritorijų III grupės
miškuose, nacionalinių parkų miškuose
pagrindiniai miško kirtimai ir medienos
ištraukimas draudžiami nuo kovo 1 d. iki
rugpjūčio 1 d. Manau, kad šios priimtos
nuostatos yra realios ir įgyvendinamos.
Naujos Miško kirtimo taisyklės detaliau reglamentuoja ir biologinės įvairovės išsaugojimą. Tačiau yra neatitikimas Smart Wood laikinamjam Lietuvos
standartui SW-STD-FM-LIT-18MAR08.
Miško kirtimų taisyklėse nustatyta, kad
didesnėse kaip 1 ha pagrindinių miško
kirtimų biržėse palikti ne mažiau kaip 7
gyvus medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau
kaip 3 būtų senesni arba storesni negu
vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau
kaip 3 negyvus medžius 1 ha storesnius
kaip 20 cm skersmens. O Smart Wood
laikinajame Lietuvos standarte nustatyta,
kad 1 ha turi būti paliekama bent 10 vnt./
ha biologinės įvairovės vertingų gyvų
medžių, kurie parenkami iš seniausių ir
storiausių vėjui atsparių medžių. Manau,
kad Smart Wood laikinojo Lietuvos standarto nuostatos, apibrėžiančios bioįvairovės medžių atrinkimą ir išsaugojimą, yra
per griežtos ir jas būtina peržiūrėti.
Miško kirtimo taisyklėse sugriežtintas
po kirtimo valksmų plotis – 5 m (buvo
5,5 m.), taip pat įteisinti nuvažiavimo nuo
valksmų avarinio ar technologinio būtinumo atvejai, detaliai reglamentuoti specialieji miško kirtimai, aiškiai išdėstytos
bendrosios nuostatos.
Šios taisyklės valstybinių miškų valdytojams ir privačių miškų savininkams leis
veiksmingiau ūkininkauti savo valdose, užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą.
Vygantas Mierkis

Trakų miškų urėdijos miškų urėdas

Hibridinės drebulės sėklos

auginimas ant nupjautų šakų

Lietuvos miškų institutas pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos
priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir
miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų
perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ vykdo projektą
„Hibridinės drebulės dauginimo ypač produktyviems želdiniams veisti intensyvios
plantacinės miškininkystės srityje inovatyvių technologijų ir mokslo žinių taikymas
bei jų sklaida“ (2008–2010 m.). Projektą
įgyvendina Lietuvos miškų instituto mokslininkai dr. Virgilijus Baliuckas (projekto
vadovas), dr. (HP) Alfas Pliūra ir dr. Vytautas Suchockas.
Vykdant projektą bus sukurtas hibridinės
drebulės eksperimentinių – parodomųjų
trumpos apyvartos plantacinių želdinių
tinklas, skirtas ištirti hibridinės drebulės
veisimo Lietuvoje specifiką, demonstruoti
skirtingo intensyvumo selekcijos ir alternatyvių reprodukcinės medžiagos dauginimo technologijų ir inovacijų galimybes.
Rengiamas seminarų ir lauko dienų ciklas, skirtas apmokyti ūkininkus, miškininkus, miško savininkus išsiauginti sėklų
ir sodmenų, veisti, prižiūrėti ir naudoti
intensyvios miškininkystės trumpos apyvartos plantacinius želdinius.
Dalis naujausių hibridinės drebulės selekcijos, dauginimo bei auginimo inovacijų bus paskelbta miškininkų visuomenei

skirtoje spaudoje. Šiame straipsnyje supažindiname su pažangiausia hibridinės
drebulės sėklų išauginimo technologija.
Sutrumpintos kirtimų apyvartos plantaciniams želdiniams įveisti geriausiai tinka hibridinės drebulės (Populus tremula
x P.tremuloides, P.tremula x P.alba ir kt.)
sodmenys, išauginti iš hibridinių sėklų.
Hibridinės drebulės sėklos gali būti gaunamos keliais būdais. Lietuvoje ir užsienio
šalyse drebulės sėklos tiek moksliniams ir
selekciniams, tiek gamybiniams tikslams
auginamos dažniausiai ant drebulės sėklinių medžių nupjautų šakų.
Šis būdas įgalina išauginti aukštesnės
selekcinės vertės sėklas, nes rinktiniai sėkliniai motininiai medžiai apdulkinami
rinktiniais tėviniais medžiais, t.y. abu tėvai yra selekciniai. Darbo sėkmė mažiau
priklauso nuo klimato sąlygų, kurios kartais, auginant sėklas lauke, gali būti nepalankios apsidulkinti, nušaldyti žiedus ar
žirginius, neleisti surinkti reikiamą sėklų
kiekį.
Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai,
kad ši technologija sudėtingesnė, reikalauja daug darbo, aukštesnės dirbančiųjų
kvalifikacijos ir įgudimo. Vis dar nemažai nežinomų veiksnių, turinčių neigiamos įtakos ir tiesiogiai lemiančių konkrečių darbo etapų sėkmę ir sėklų išeigą
bei kokybę.

Sėkliniais (motininiais) medžiais šakoms imti sėklų išauginimui turi būti
parenkami pranašiausi medžiai Lietuvos
miško sėklinės bazės sąvade įregistruotuose hibridinės drebulės bandomuosiuose želdiniuose arba smulkiadantės
tuopos sėklinėse plantacijose. Tėviniais
(vyriškais) medžiais pasirenkami paprastosios drebulės rinktiniai medžiai arba
pranašiausi medžiai hibridinės drebulės
bandomuosiuose želdiniuose. Naudojant
sertifikuotą reprodukcinę medžiagą susidaro galimybė gauti ES paramą selekcinės hibridinės drebulės želdiniams veisti
(2100–2400 Eur/ha).
Norint išauginti 50 tūkst. sėjinukų,
reikia išsėti 100–150 tūkst. vnt. sėklų. Tokiam derliui išauginti kasmet reikia parsivežti apie 120 vnt. 1,5–2 m ilgio šakų
nuo 3–4-ių moteriškų sėklinių medžių ir
apie 90 šakų nuo 2–3-jų vyriškų medžių,
esant 3–4 balų žydėjimo gausumui.
Šakos turi būti paruošiamos nuo atrinktų motinmedžių vasario pabaigoje –
kovo pradžioje, kol pumpurai dar nelabai
išbrinkę, siekiant nenulaužyti pumpurų.
Šakos imamos iš viršutinės lajos dalies su
gausesniais žiediniais pumpurais, tačiau
taip, kad kuo mažiau būtų pakenkta motinmedžiams. Nuo vieno medžio galima
paruošti 30–40 vnt. 1,5–2 m ilgio šakų.
Nupjautos šakos virve (po vieną) nuleidžiamos žemyn saugant, kad nenulūžinėtų žiediniai pumpurai, surišamos į
ryšulius po 10–15 šakų ir sudedamos į
polietileninius maišus. Maišai užrišami
ir prikabinama etiketė su motinmedžio
numeriu.

1 pav. Moteriškų žirginių vystymasis ant šakų, pamerktų vandens induose
Žirginiai pradėjo tįsti (kovo 25 d.)

Augantys žirginiai (kovo 27 d.)

Žirginiai su raudonomis purkomis, pasiruošę
priimti žiedadulkes (kovo 29 d.)
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2 pav. Vyriškų žirginių vystymasis
ant šakų, pamerktų vandens induose

Žirginiai pradėję tįsti (kovo 25 d.)

Užaugę žirginiai (kovo 27 d.)

Žirginiai beria žiedadulkes (kovo 29 d.)

saugomos teritorijos

3. pav. Apdulkintų moteriškų žirginių
vystymasis
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Žiedadulkėmis apipurkšti žirginiai (kovo 29 d.)
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Parvežti maišai su šakomis sandėliuojami ledainėje ar šaldytuve. Jei tokių
galimybių nėra, tuomet šakos sandėliuojamos užpavėsintoje vietoje, apkasant
20–30 cm sniego sluoksniu. Sniegas, kad
neištirptų, apipilamas 5-10 cm storio
pjuvenų sluoksniu.
Taip užkonservuotas šakas galima
laikyti iki žiedadulkių ir sėklų auginimo
darbų pradžios (kovo pabaigos). Netinkamai laikant šakas, jos arba išdžiūva,
arba pirma laiko išsprogsta pumpurai.
Žiedadulkių išauginimui šakos pradedamos ruošti (merkti į vandenį) kovo 20–
30 d. Šakų ryšuliai suvežami į šildomas
patalpas. Sėklas galima auginti ir kambaryje (apie 20–30 m2 ploto), ir šildomame
šiltnamyje, tačiau kambaryje rezultatai
geresni. Kambarys turi būti gerai apšviestas (pietinėje namo pusėje), oro santykinis
drėgnumas – 60–90 proc., temperatūra
15–17o C naktį ir 20–22o C dieną.
Temperatūra ir oro drėgnumas turi
kuo mažiau svyruoti paros eigoje. Neišlaikant minėtos temperatūros, žirginiai
pirma laiko nubyra arba žiedadulkės visai nesubręsta. Per aukštoje temperatūroje vyriški žiedai gali išberti žiedadulkes
anksčiau, nei moteriški žiedai bus pasiruošę jas priimti. Norint padidinti tikimybę, kad sutaps moteriškų ir vyriškų
individų žydėjimo laikas, pageidautina
tėvinių medžių šakas merkti dviem partijomis kas 2 dienas.
Prieš merkiant šakas į indus su vandeniu, vonelėje apiplaunamas šakos drūtgalys ir panardinus jį į vandenį, aštriu
peiliu įstrižai atnaujinamas pjūvis. Šakos
sumerkiamos į vandenį ne mažesniuose
kaip 5 l talpos induose, kiekviename – po
3–5 šakas. Šakos merkiamos į indus su
švariu šaltu vandentiekio vandeniu. Šakos su vyriškais žiedais merkiamos į vienus indus, su moteriškais – į kitus. Indai
su vyriškomis ir moteriškomis šakomis

statomi glaudžiant vienus prie kitų mišrinant eilėmis.
Kitą dieną pašalinami šakų viršūniniai pumpurai (I ir II eilės), siekiant
sumažinti maisto medžiagų nuostolius,
susidarančius intensyviai augant ūgliams
iš viršūninių pumpurų.
Kas antrą dieną indai išplaunami, pakeičiamas vanduo ir vandenyje atnaujinamas šakos drūtgalio pjūvis. Nepakeitus induose vandens 3–4 dienas, prisiveisia dumblių, kurie užkemša vandens takus šakose
ir žirginiai dėl vandens stokos nubyra.
Žiediniams pumpurams (žirginiams)
pasiekus 2 cm ilgį, netaisyklingai besivystantys ir menkesni žirginiai nuskinami, ant
šakos paliekant 15–20 sveikiausių žirginių.
Teisingai prižiūrint šakas, 4–6-tą dieną po sumerkimo žiedai jau būna išsivystę (raudonos purkos plačiai prasiskleidusios ir blizgančios) ir pasiruošę apsidulkinimui (1 pav.).
Kanadoje jau pavyksta sėkmingai išauginti net juodųjų tuopų hibridines sėklas
ant nupjautų šakų, taikant modifikuotą
sistemą: šakos įsodinamos į durpėmis
užpildytus indus, kurie įstatomi į voneles
su vandeniu, aeruojamu vamzdeliais paduodant orą. Be to, kiekvienas indas su
šakomis apgaubiamas polietileno plėvele
garinimui sumažinti. Tuo būdu pavyksta
išlaikyti šakas gyvybingomis ilgesnį laiką
ir sėklos tuopų žirginiuose spėja subręsti.
Tačiau praktiškai retai pavyksta tiksliai
nustatyti momentą, kada žiedai pasiruošę
priimti žiedadulkes, todėl reikalingas pakartotinis apdulkinimas po 2-3 dienų.
Vyriškų žiedų žydėjimas – žiedadulkių byrėjimas, priklausomai nuo patalpos
temperatūros, trunka 3-5 val., todėl būtina
laiku pastebėti žydėjimo pradžią (2 pav.),
siekiant išvengti žiedadulkių nubyrėjimo
ant grindų. Pradėjus žiedadulkėms byrėti, buitiniu ventiliatoriumi kas pusvalandį
reikia sukelti žiedadulkių debesį. Tuo pat

Žirginiai su nurudavusiomis purkomis
ir užmegztomis sėklomis (balandžio 2 d.)

Žirginiai su augančiomis sėklinėmis dėžutėmis,
apsauginiai žirginių pūkai jau nubyrėję
(balandžio 6 d.)

Straipsnio bendraautoris dr. Vytautas Suchockas, nuo 1985 m. dirbantis Lietuvos miškų institute, surinko medžiagą disertaciniam
darbui ,,Dirvos paruošimo įtaka jos derlingumui ir maumedžio želdinių augimui“, 1993
m. sėkmingai jį apgynė, įgydamas biomedi-

cinos mokslų daktaro laipsnį. Miškininkystės
spaudoje ir leidiniuose jis paskelbė per 20
mokslinių straipsnių dirvos paruošimo miško želdiniams, miško sodmenų išauginimo,
plantacinių želdinių veisimo bei auginimo ir
miško natūralaus žėlimo klausimais, 1995 m.
stažavosi Suomijos miškų institute miško sodmenų išauginimo klausimais.
Kuklus, nesireklamuojantis, bet kvalifikuotas miškininkystės specialistas noriai
bendradarbiauja su miškų urėdijų miškininkais, aktyviai darbuojasi, vykdant Miškų instituto užsakomuosius ir iš valstybės biudžeto
lėšų finansuojamus projektus. Iš užsakomųjų
darbų paminėtini „Konteinerizuotų pušies
ir eglės sodmenų, auginamų Tytuvėnų miškų urėdijoje, biologinis ir ūkinis vertinimas“
(1997–1998 m.), „Miško įveisimo išeksploatuotuose durpynuose ir karjeruose rekomendacijos“ (1999 m.), „Standarto Miško sodmenys patikslinimas“ (2003 m.), „Ąžuolo želdinių
veisimo sėjant giles rekomendacijos“ (2004–
2007 m.), „Populus genties (Hibridinės drebulės) medžių želdinių veisimo technologijų

žemės ūkiui naudotose žemėse parengimas“
(2007 m.). Apie tai rašė ,,Mūsų girių“ žurnale.
Nuo 2005 m. Vytautas dalyvauja COST veiklose, įneša svarų indėlį vykdant valstybės biudžeto lėšų finansuojamus darbus, susijusius
su žemės ūkiui naudotų žemių apželdinimu.
Mokslininkas yra dirbęs ir gamyboje.
Kilęs iš Jonavos rajono Vaivadiškių kaimo,
1977 m. jis baigė Jonavos 3-ąją vidurinę
mokyklą, 1982 m. – LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Nuo 1982 m. iki 1985 m. dirbo tuometiniame Jonavos miškų ūkyje miško ruošos
punkto meistru, pradėjo neakivaizdžiai studijuoti LŽŪA aspirantūroje. Perėjęs 1985 m.
į Lietuvos miškų institutą, dirbo vyresniuoju
laborantu, toliau gilino žinias aspirantūroje,
1987 m. ją baigė. Vėliau V. Suchockas dirbo
jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, nuo
1992 – moksliniu bendradarbiu. Vasario pirmąją Vytautas pažymėjo 50-metį.
Redakcija tikisi sulaukti dar ne vieno
dalykiško ir konkretaus Vytauto Suchocko
straipsnio. Tad lengvos plunksnos ir sėkmės
darbuose ateities miškų labui.

metu vyriškos šakos purtomos. Nubyrėjusios ant stalo žiedadulkės surenkamos
pakartotinam apdulkinimui.
Peržydėjusios vyriškų medžių šakos
išimamos iš indų ir išnešamos iš patalpos. Po apdulkinimo stiklainiai su moteriškomis šakomis sustatomi kuo arčiau
langų ir kasdien stebima šakų ir lapų
būklė. Apdulkinimas pavyko, jei purkos
kitą dieną po apdulkinimo paruduoja,
bet žirginiai nenukrenta (3 pav.).
Kas antrą dieną išplaunami indai,
pakeičiamas vanduo ir vandenyje atsargiai atnaujinamas šakos drūtgalio pjūvis,
stengiantis kuo mažiau kratyti šakas, kad
nenubyrėtų žirginiai.
Paaugus žirginiams, 4–5-tą dieną po
apdulkinimo pašalinami blogiau išsivystę žirginiai, paliekant ant šakos po 6–8

sveikiausius. 5–6-tą dieną po apdulkinimo, siekiant sunaikinti sėklas bei lapus
graužiančius kenkėjus, būtina šakas nupurkšti insekticidais: Deciu 2,5 proc. k. e.,
Fastaku 10 proc. k. e., Šerpu 25 proc. k. e.
ar kt. naudojimo instrukcijose nurodytomis koncentracijomis. To nepadarius,
bus prarasta didelė derliaus dalis. Po savaitės ši procedūra pakartojama.
Nuolat stebimas žirginių ir lapų vystymasis, sutrumpinami per sparčiai augantys ūgliai.
Laikantis visų reikalavimų, po 15–20
dienų nuo apdulkinimo sėklos baigia
bręsti, ir žirginiuose pasirodo pirmieji
pūkai su sėklomis (4 pav.).
Sėklų brendimo laikas priklauso nuo
patalpų temperatūros. Svarbu laiku pastebėti pūkų pasirodymą, nes per kelias va-

landas dėžutės pilnai atsidaro ir visi pūkai
su sėklomis gali išsisklaidyti.
Pūkai su sėklomis iš žirginių skleidžiasi palaipsniui. Todėl juos reikia surinkinėti kelis kartus per dieną, nukratant tiesiai į
polietileninius maišelius. Pūkus nuo žirginių galima surinkinėti ir dulkių siurbliu.
Pūkai su sėklomis supilami į sandarius
polietileninius maišelius ar stiklainius ir
laikomi šaldytuve -7 – -5o C temperatūroje. Laikant sėklas apie mėnesį, jų daigumas
beveik nesumažėja ir, priklausomai nuo
sėklų sunokimo ir sausumo, siekia 60-90
proc. Tačiau laikant ilgiau, daigumas labai
sumažėja. Sėklos laikomos šaldytuve iki
pat sėjos pradžios tų pačių metų pavasarį. Išėmus jas iš šaldytuvo, tą pačią dieną
reikia pasėti.
Dr. (HP) Alfas Pliūra
Dr. Vytautas Suchockas

4 pav. Apdulkintų moteriškų žirginių ir sėklų tolimesnis vystymasis

Žirginiai su augančiomis sėklinėmis dėžutėmis, jau
išsiskleidę lapai (balandžio 8 d.)

Atsidaro pirmosios sėklinės dėžutės ir pasirodo
pirmieji pūkai su sėklomis (balandžio12 d.)

Žirginiai su pilnai išsiskleidusiais pūkais su
sėklomis (balandžio 14 d.)
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Padrąsinančiai sutiko,

rimanto nalivaikos nuotrauka

darbe susiderinome

urėdijose

Švenčionėlių miškų urėdijai Nauris Jotautas pradėjo vadovauti 2002 m. rugpjūtį. Pasiliuosavęs iš Nemenčinės miškų
urėdijos, kurioje dirbo nuo 1993 m. baigęs Miškų fakultetą, į dabartines pareigas
atėjo jau kitą dieną. Taigi pasirengimui,
net ir moraliniam, laiko, galima sakyti,
kaip ir neturėjo.
Pirmas įspūdis, kai buvęs miškų urėdas Pranas Ivoška supažindino su kolektyvu, paliko labai šiltus prisiminimus.
Senasis urėdas padrąsino, pristatydamas
specialistus, kaip labai kompetentingus,
rimtus darbuotojus, su kuriais dirbti ir
rasti bendrą kalbą bus nesunku. Nors
pačiam kolektyvui, žinoma, vadovų kaita
visada yra didesnis ar mažesnis stresas,
jautėsi tam tikra įtampa, bet kartu – ir
optimizmas. O darbuotojų tuo metu
Švenčionėlių miškų urėdijoje buvo apie
du šimtus. Tuo metu naujasis urėdijos
vadovas Vilniaus Gedimino technikos
universitete jau buvo baigęs verslo vadybos magistrantūros studijas, išklausęs
finansinės apskaitos bei kontrolės tobulinimo kursus. Tad tokia buvo pradžia.
Kokia yra dabartis, kokios jis tikisi
ateities – apie tai kalbamės su Švenčionėlių miškų urėdu Nauriu Jotautu.
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Kokią radote padėtį, atėjęs į naujas
pareigas, ko ėmėtės pirmiausia ir kas
svarbiausia dabar urėdijos ir jos vadovo veikloje?
Svarbiausia sritis, kuriai pirmiausia skyriau pagrindinį dėmesį – ekonomika.
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

Padėtis, kaip tokiai didelei urėdijai ir tuo
metu turėjusiai palyginus mažą kirtimo
fondą, prasta nebuvo. Tiesa, po 2001 m.
miškotvarkos kirtimo norma padidėjo
gana ženkliai, o tai reiškia, kad padidėjo
ir pajamos. O jų reikėjo medelyno plėt
rai, naujai technikai, kompiuterizacijai,
pastatų atnaujinimui.
Urėdijos administracinio pastato renovacijos projektas, man pradėjus dirbti,
jau buvo parengtas. Tačiau jį supaprastinome ir į suremontuotas patalpas persikraustėme 2006 m.
Optimizuota urėdijos struktūra:
buvo panaikintas statybos baras, jame
dirbę žmonės perkelti į kitus padalinius, nesutikusiems išmokėtos išeitinės
kompensacijos, jie išėjo iš urėdijos. Medienos ruošos darbuose perėjome prie
rangos. Tiesa, keturiose girininkijose
iki šiol tebeturime iš viso devynis miško
darbininkus. Buvusius gamybos meistrus įdarbinome girininkų pavaduotojais. Girininkijų liko tiek pat – 14. Nesu
didelis entuziastas mažinti girininkijų
skaičių. Mano įsitikinimu, mažesnio
ploto girininkijos specialistai efektyviau dirba, geriau vykdo jiems patikėtas
funkcijas dėl to, kad dažniau gali aplankyti visus girininkijos pakraščius.
Savaime aišku, kaip ir kiekvienai
įmonei, svarbu pelnas, bet iš tiesų svarbi gamtosauga, miško atkūrimas, šalies vyriausybių patvirtintų programų
vykdymas, apsauga, amžina problema
su šiukšlinimu, kuris mums kainuoja
nemažai pinigų ir galo šiai problemai
nesimato. Smulkmenos ne visada yra
smulkmenos. Miško keliai, poilsiaviečių įrengimas ir priežiūra, malkų joms
parūpinimas. Didelio išorinio spaudimo, kuris dabar vykdomas miškininkų
atžvilgiu fone, tai atrodo smulkmenos.
Bet tai yra urėdijos vizitinė kortelė,
pagal ją visuomenė sprendžia apie visą
valstybinį miškų ūkį.
Girininkijų skaičius nesumažėjo.
Kaip dėl eigulių? Kiek jų girininkijose
yra, ar jie dirba pilną darbo dieną?
Eigulių nuo praėjusių metų dirba 21.
Vienas dirba puse etato. Buvome tikrinti
Mokesčių inspekcijos, ar iš tiesų jis dirba
nepilną darbo dieną. Motyvas buvo tas,
kad galbūt dirba vienaip, o užmokes-

tis rodomas kitaip. Pažeidimų nustatyta nebuvo, bet įvesime pilną etatą. Nuo
2004 m. eigulių sumažėjo 3 kartus, atsižvelgiant į kiekvienam specialistui nustatytą prižiūrimą miško plotą.
Paminėjote spaudimą miškininkams. Be abejo, jis turi įtakos ir vadovaujančių, ir visų urėdijos specialistų
darbo nuotaikai?
Jeigu būtų žiūrima geranoriškai, tai pirmiausia reikia panagrinėti, kokias funkcijas, kaip įmonė atlieka miškų urėdija,
kiek tam reikia specialistų, o ne tik įsikirtus kartoti, kad Latvijoje ir Estijoje
yra gerai, o pas mus – blogai. Akcentuodami ekonominę pusę oponentai
neįvertina miškų ūkio darbų, apsaugos.
Taikyti tokią valdymo struktūrą miškų urėdijose, kaip kitose valstybinėse
įmonėse, negalima. Nepamirškime, kad
miškų ūkis – specifinė sritis, miškų urėdija – teritorijos administravimo įmonė, ir optimizuojant darbuotojų skaičių
to negalima ignoruoti. Populistiniuose
straipsniuose nesigilinama į tai, kad vaikantis didelių pelnų, atsisakant dalies
specialistų, gali nukentėti miškininkystės pusė, tai atsilieptų gana netolimoje
ateityje. Tuomet vėl (gana skausmingai)
ir jau daug praradus, tektų grįžti prie to,
kaip yra šiandien. Tai jau matome iš Lat
vijos pavyzdžio. Kam teko skristi lėktuvu virš Latvijos tikrai pastebėjo iškirstas
didžiules plynes, apie Rygą praktiškai
nebeliko brandžių miškų. Latvijoje kirtimai buvo smarkiai padidinti. Iš čia ir
mokesčiai į biudžetą ženklesni. Paprasta
ir aišku, bet iš to padaromos melagingos
išvados.
Grįžtant prie Lietuvos miškų, tai
reikalavimai specialistams dabar yra
dideli, girininkijos atlieka didžiulį darbą ir, tiesą sakant, tas darbas jau viršija
jam skiriamas lėšas. Neteisūs tie, kurie
įsivaizduoja ir pateikia visuomenei girininkus ir kitus miškininkus kaip nieko
neveikiančius, tik džipais važinėjančius
nežinia kur...
Į neseniai pasirodžiusį straipsnį apie
valstybinių 4-os grupės miškų privatizavimą žiūriu kaip į nesusipratimą. XXI
amžiuje privatizuoti šalies strateginius
išteklius, kai visos civilizuotos valstybės
stengiasi juos išlaikyti, – didelė nesąmo-
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nė ir tiek. O norinčių atsirastų, ir nebūtinai iš Skandinavijos. Gal ir JAV investuotojai, ir kitų šalių.
Civilizuotos šalys strateginių objektų
neparduoda.
Koks Jūsų požiūris į miškininkystę,
į besikeičiančius reikalavimus, tarkim,
į neplynų kirtimų procentą, į neseniai
priimtas Kirtimo taisykles?
Daug ką galima spręsti ir daryti iš patirties, kai kam reikia ir mokslinio pagrindimo. Miškų fakulteto mokslininkams
esame užsakę mokslinį darbą apie neplynus pagrindinius kirtimus pušynuose.
Gal geriausiai pateiksiu skaičius: 2007 m.
iš visų pagrindinių kirtimų pušynuose
net 65 proc. kirtome neplynais kirtimais,
2008 m. – 60 proc., šiemet numatyta 45
proc. ir vykdysime antrą neplynų pagrindinių kirtimų atvejį. Palanku, kad žiema
pakankamai snieginga, mažiau nukentės
atželiantis miškas.
Naujosiose kirtimo taisyklėse, mano
požiūriu, daugiau aiškumo. Suvienodinti
reikalavimai ir valstybiniuose, ir privačiuose miškuose. Šiek tiek padidintas paliekamos medienos tūris hektare.
Projekte buvo numatyti labai dideli
kirtimo laiko ribojimai, kas vėliau buvo
pakoreguota. Tie ribojimai buvo numatyti ir nacionaliniuose, ir regioniniuose
parkuose. Mūsų prižiūrimoje teritorijoje
yra du: Sirvetos ir Labanoro regioniniai
parkai, taigi mums tie apribojimai būtų
atsiliepę gana neigiamai, tačiau taisyklėse
jie tokie, kokie buvo, palikti tik nacionaliniams parkams.
Baigta medelyno plėtra. Kas nuveikta ją įgyvendinant, kiek dabar jame
išauginama sodmenų, ar yra kur juos
realizuoti? Gal kyla kokių problemų?
Lapuočių realizacija kartais būna sudėtinga, nes iš visų sodmenų apie 40 proc.
auginame lapuočių. Bet didelių problemų neturime: gana daug nuperka, be to,
sodiname patys. Savo poreikiams panau-

dojame apie 0,9 mln. sodmenų, 0,5–0,6
mln. parduodame. O jei apie plėtrą, tai
dabar bendras medelyno plotas 27 ha.
Pernai išauginome 3302 tūkst. sodmenų.
Kasmet medelynui perkama nauja technika; iš svarbesnės yra įsigyta purkštuvas
„Hardi“, kultivatorius, plūgas „Fobro“, tos
pačios firmos ravėtuvas, sėjamoji „Egedal“ ir nemažai kitos technikos, įrengta mobili laistymo sistema. Pagrindinė
problema – ne realizavimas, o tai, kad
nėra registruota reikiamų pesticidų kovai
su ligomis bei žoline augmenija.
Prijungus Labanoro RP prie Aukštaitijos nacionalinio parko, ūkininkavimo režimas liko toks pat ar sugriežtėjo, kokią įtaką tai gali turėti miškininkavimui?
Parko valdymas sujungtas, o ūkininkavimo režimas liko kaip ir buvęs. Jokių pasikeitimų šiuo atžvilgiu nėra.
Prieš 6-erius metus, kai, galima
sakyti, miškų urėdo pareigose buvote
mažai dar žinomas, norėjau padaryti
interviu ir plačiau Jus pristatyti, bet
tuomet pasiūlėte rašyti apie girininkus,
pavadindamas juos pirmąja grandimi
prie miško. Dabar, neseniai atšventęs
40-mečio sukaktį, leiskite šiek tiek pasidomėti asmeniniais dalykais: apie šeimą, laisvalaikį, urėdo buitį.
Su žmona Vika, medike, auginame 9-erių
ir 4-erių metų sūnelius. Todėl šeimai skiriu didžiausią laisvalaikio dalį. Mėgstu
dviračių sportą, paplaukioti baidarėmis.
Praėjusią vasarą plaukėme Ūla su vyresniuoju sūnum. Esu medžiotojas. Bet
nebūtinai nušauti žvėrį, svarbiau pabūti
gamtoje, pabendrauti su bendraminčiais.
Nuo mažens svajojau įsiveisti sumedėjusių augalų kolekciją. Mėgstu tvarkyti
namų aplinką, pernai rudenį pasisodinau
vieną iš aukščiausių medžių – sekvoją.
Taigi mano laisvalaikis nieko neišsiskiriantis, toks kaip ir daugelio žmonių.

Jūsų mintys apie ateitį?
Stebuklų nebūna, todėl ir Lietuva turės
praeiti visas vystymosi stadijas. Jau daug
esame pamatę pasaulio, turime nemažai
informacijos. Svarbu teisingai ja pasinaudoti, daryti teisingus sprendimus.
Miškus vis tik reikia „atstovėti“, nenusileisti tam spaudimui, kuris dabar vyksta. Ne pirmas tai kartas ir ne paskutinis.
Tik reikia visiems susitelkti. Nesinorėtų,
kad Lietuvoje būtų tokios iškirstos plynės kaip Latvijoje. Asmeniniai planai –
dirbti, eiti į priekį.

urėdijose
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Padėkojusi urėdui už pokalbį, grįždama į redakciją prisiminiau neseną, bet
tikrą faktą apie vienos didelės Vilniaus
ligoninės vieno iš vadovų reikalavimą
(ne prašymą) darbuotojams pasirašyti
sutikimą dirbti už 0,75 etato ir grasinimą nesutikusius atleisti pagal straipsnį,
nes išeitinėms pašalpoms pinigų nesą.
Kuo čia dėta ligoninė? Ogi tik tuo, kad
ir Nauris Jotautas – valstybinės įmonės
vadovas, bet man neužtenka vaizduotės
pagalvoti, kad panašūs žodžiai galėtų
būti ištarti Švenčionėlių miškų urėdijoje. Tuo labiau, kad ir su profsąjungos
organizacija santykiai joje geri. Kaip bemąstysi, bet socialiniai klausimai daug
pasako apie įmonės vadovą, kaip beje, ir
apie visą žinybą.
Bent jau mano moterišku supratimu.
Ir antroji kirbėjusi mintis – kuklus tas
urėdas Jotautas. Tik aštuntais darbo metais priprašiau pokalbio, o šiaip vis siūlydavo rašyti apie girininkus, saugomų teritorijų urėdijos prižiūrimus miškus, apie
dvasingus ir meniškus miškų urėdijoje
dirbančius žmones.
Jų čia nemažai. Urėdas juos vertina.
Gal už tau ir pats yra darbuotojų gerbiamas.
Jūratė Rečiūnienė

autorės nuotraukos

Neplyno pagrindinio kirtimo fragmentas

Biržiečių siūlymas –

rėžti biržes su GPS imtuvais
Biržų miškų urėdijos iniciatyva vasario 10 d. surengtas pasitarimas
,,GPS panaudojimo galimybės miškų ūkyje“. Jame Biržų miškų
urėdijos specialistai pasidalijo pagrindinio miško naudojimo biržių atrėžimo patirtimi, naudojant matavimams GPS prietaisus;
taip pat aptartos techninės galimybės kasmetiniam biržių atrėžimui ir kitiems matavimams miškuose panaudoti tikslesnius GPS
prietaisus, atsisakant įprastinių matavimų teodolitiniais prietaisais
ir juosta, biržių ribų spindžių kirtimo; svarstyta, kaip šią naują biržių atrėžimo technologiją suderinti su galiojančiais teisės aktais.
Pasitarime dalyvavo akademikas L. Kairiūkštis, Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos,
Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinio miškotvarkos instituto,
LŽŪU, KMAI kolegijos, Panevėžio RAAD Miškų kontrolės skyriaus, kai kurių miškų urėdijų atstovai.
Spausdiname šiame pasitarime pateiktų siūlymų, išsakytų minčių apžvalgą.

urėdijose

Ar būtina kasmet iškirsti šimtus kilometrų
biržių spindžių?
Biržų miškų urėdijos miško naudojimo inžinierės Danutės Musteikienės paskaičiavimu, 2010 m. atrėžus urėdijoje 199 pagrindinių
kirtimų biržes (apie 400 ha), reikėjo prakirsti 102,5 km spindžių.
Vadovaujantis aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo
Nr. D1-577 ,,Dėl biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo nuoroda, visos biržės turi būti atribojamos iki 1 m
pločio spindžiais. Juose gali būti nukertami visi augantys medžiai,
kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra iki 16 cm, bei krūmai. Ribiniai
medžiai ženklinami iš spindžio pusės dažais ar užtašymu.
Iki šiol dauguma biržių rėžėjų girininkijose, pagal miškotvarkos planą susiradę rekomenduojamą kirsti miško plotą, apytikriai
iš akies nustatydavo atribojamos biržės kampinius taškus, po to
busole nustatydavo kraštinių kryptis. Velkama matavimo juosta
reikėjo išmatuoti būsimos biržės ribinių linijų ilgius, busole – jų
posūkio kampus, kad būtų galima sudaryti tikslų biržės planą
ir apskaičiuoti iškertamą plotą. Matuojant biržių linijų ilgius ir
kampus įprastiniais matavimo instrumentais, leidžiamos tokios
paklaidos: 100 m linijų ilgiui – ±1 m, kampui – ±1 laipsnis. Biržų
girioje, kur gausu įvairios augalijos, pelkučių, praskinti per akliną
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miško sieną spindį busole ir mediniais žymekliais (gairelėmis)
buvo tolygu žygiui per taigą ar džiungles. Šios urėdijos miškininkų praktiniu įsitikinimu, žymiai paprasčiau miške dažais pažymėti biržės ribinius medžius ir valksmų centrus, naudojant GPS
imtuvus. Iš GPS imtuvu užfiksuotų taškų koordinačių urėdijos
kompiuterinė programa išskaičiuoja biržės linijų ilgius, plotą ir
suformuoja biržės plano eskizą. Kompiuterine Arc Map programa parengiamas brėžinys ir importuojamas į Biržų miškų urėdijos informacinės sistemos biržių duomenų bazę. Sukaupta informacija naudojama biržės kirtimo technologinės kortelės sudarymui, miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimui. Informacinė
sistema leidžia iš sukauptų duomenų suformuoti ir eksportuoti
pasirinktų biržių taškų sluoksnį atgal į Arc Map programą, kurioje, sujungus taškus į poligonus, gaunama viena pasirinktų biržių
byla pagal kirtimo metus ar kirtimo rūšį. Gautą bylą galima įkelti
į GPS imtuvus, nesudėtinga keistis turima informacija su kolegomis, nusiųsti kitoms institucijoms kaip ataskaitą ir pan. Dabar
biržių duomenis reikia perrašinėti 6 kartus.
GPS technologijų panaudojimas miškų ūkyje
Valstybinio miškotvarkos instituto Geodezijos skyriaus vedėjas
Marius Lankininkas ir Biržų miškų urėdijos kompiuterijos inžinierius Rimantas Šlegeris pristatė GPS technologijų panaudojimo šalies miškų ūkyje galimybes.
Pasak inžinieriaus R. Šlegerio, nuo 1940 m. GPS prietaisai
pradėti naudoti JAV kariniams tikslams, o nuo 1983 m. JAV leista naudoti ir civiliniams tikslams. Pradžioje jie veikė pagal antžemines sistemas, nuo 1978 m. – per palydovinę ryšio sistemą.
Europoje veikia palydovinė ,,Galileo“ navigacinė sistema, Rusijoje
naudojama ,,Glonas“ sistema. Įvairiomis orbitomis skrieja 32 ryšių
palydovai, kurie į Žemę siunčia radijo signalus apytikriai 1,5 GHz
dažniu (mobilus telefonas veikia 0,9 GHz dažniu). Ryšių palydovų
veiklą iš Žemės koordinuoja atitinkamos tarnybos, koreguojamos
paklaidos. Lietuvoje tuo tikslu sukurtas referencinių stočių tink
las LITPOS. Tikslesnei geodezinei koordinatei nustatyti vietovėje GPS imtuvas turi priimti radijo signalą bent iš trijų palydovų.
Žemę palydovų signalas pasiekia priklausomai nuo palydovo orbitos, atmosferos debesuotumo, žemės paviršiaus, kitų veiksnių,
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inžinieriaus R. Šlegerio teigimu, vėluodamas apytikriai 0,06 sekundės. Palydovinis ryšys yra žymiai patikimesnis plyname lauke
nei miške. Be to, jį gali atspindėti ir pastatai, automobiliai, signalo
sklaidai įtakos turi sniegas, lietus, debesys, įkaitęs oras.
Ruošdamiesi šiam pasitarimui, inžinierius R. Šlegeris su kitais
miškų urėdijos specialistais miške GPS imtuvais atliko kontrolinius matavimus, išskaičiavo konkretaus matavimo nukrypimus
nuo vidurkio. Geriausi rezultatai gauti naudojant Trimble Geo
XT imtuvą: jis lengvas, greitai veikiantis, pakankamu tikslumu
galima matuoti linijų atkarpas ir plotus, nesudėtinga perkelti matavimo rezultatus į kompiuterį ir atvirkščiai – į imtuvą perkelti
paruoštus plotų brėžinius, pagal juos miške pažymėti linijas ar
poligonus. Prietaisu gali dirbti vienas žmogus, o linijos taškai
miške teoriškai gali išsibarstyti iki 1,5 m atstumu nuo tiesės, jungiančios linijos galus, bet 90 proc. taškų telpa į zoną iki 1 m ir tik
paskiri taškai išsibarsto zonoje tarp 1-1,5 m.
Valstybinio miškotvarkos instituto Geodezijos skyriaus vedėjas M. Lankininkas informavo, kad 2005 m. institute buvo įkurtas
Geodezijos skyrius, miškų matavimams naudojami Leica firmos
geodeziniai prietaisai SmartStation ir SmartRover, įgalinantys atlikti matavimus 2–3 cm tikslumu. Geodezijos skyriaus specialistai
atliko: Kauno, Palangos ir Vilniaus miestų valstybinės reikšmės
miškų ribų koordinavimą ir kadastrinių matavimo bylų parengimą; Tauragės miškų urėdijos sėklinių plantacijų sklypų koordinavimą; Šiaulių miškų urėdijos miško genetinių draustinių, sėklinių
medynų, sėklinių plantacijų, bandomųjų želdynų sklypų ribų koordinavimą; Biržų girios linijinių objektų, kvartalinių linijų tinklo
koordinavimą; buvo pamatuota per 700 geodezinių taškų. Dubravos EMM urėdijos teritorijoje, 2009 m. steigiant bandymų poligoną Lidar technologijų tyrimams, atliktas barelių centrų koordinavimas, koordinuotų taškų naudojimas Lidar skenavimo duomenų
kalibravimui (pamatuota apie 2 700 taškų). Palyginus taškų koordinates, gautas naudojant geodezinius matavimo prietaisus ir GIS
matavimo prietaisus, gautos paklaidos svyruoja nuo 1 m iki 3 m
esant labai geroms matavimo sąlygoms, o kai matavimo sąlygos
blogos – skirtumai siekia 5–10 m ir daugiau.
Biržų girioje matuojant GPS prietaisais kelių posūkių ar susikirtimo su linijiniais objektais taškus, gautas 10–30 cm tikslumas. Matuojant kvartalines linijas tikslumas svyruodavo nuo 10 cm iki 1 metro.
Pasak M. Lankininko, norint efektyviai miške naudoti GIS
matavimo prietaisus, reikėtų sukurti galimybę jiems prisirišti
prie taškų su žinomomis koordinatėmis, kad galėtume pamatyti

jų matavimo duomenų tikslumą ir, jeigu reikia, koreguoti gautus
duomenis. Tam reikėtų sukurti miškų geodezinį tinklą, jį ,,pririšti“ prie bendro šalies geodezinio tinklo.
Būtinas miškų geodezinis tinklas
Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos, miško naudojimo ir
miškų ūkio statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas prof. And
rius Kuliešis sakė, kad miškų geodezinį tinklą turėtų sudaryti miško kvartalinių linijų, kelių, griovių, kitų linijinių objektų susikirtimo tarpusavyje ir su aplinkinėmis miško ribomis taškai. Vykdant
valstybinę sklypinę miškų inventorizaciją, kvartalinių linijų ir kitų
linijinių objektų padėtis nustatoma dešifruojant orto fotografinius
žemėlapius ±6 m tikslumu. Kiekvienos inventorizacijos metu linijinių objektų padėtis planuose kinta dėl naudojamo skirtingo pagrindo (orto fotografinių žemėlapių, reljefo modelio). Taip eikvojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, mažėja tikslumas.
Sukūrus geodezinį miškų tinklą, būtų galima mažesnėmis
sąnaudomis, reikiamu tikslumu geodeziškai apmatuoti linijinius
objektus miškuose, išvengtume jų kintamumo bei padidintume
valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos ir kitų matavimo
darbų tikslumą. Tinklas turėtų būti susietas su valstybiniu trečiosios klasės geodeziniu tinklu, kurio tikslumas 5 cm. Kitas būdas – papildyti georeferencinio pagrindo duomenis, suderinus su
Nacionaline žemės tarnyba. Miškų geodezinio tinklo tikslumas
būtų nustatytas metodikos rengimo metu, mažesnio nei 1 m šio
tinklo tikslumo užtektų ir miškotvarkos duomenims patikslinti.
Pasak prof. A. Kuliešio, norint pradėti šio tinklo kūrimą, reikėtų Aplinkos ministerijos užsakymu nedelsiant skelbti konkursą
ir per 1-erius metus parengti tinklo sukūrimui bei jo integravimui į šalies geodezinį tinklą reikalingas metodikas, darbo taisykles bei teisės aktų pataisas, reikalingas šio tinklo naudojimui
įteisinti (tam reikėtų apie 30 tūkst. litų).
Valstybinio miškotvarkos instituto direktorius Alfredas Galaunė taip pat pažymėjo, kad be tikslaus miškų aplinkinių sienų
ir kvartalinio tinklo pagrindo nebus laukiamo rezultato. Būtina
visiems dėti pastangos sukurti tokį tinklą, o kitas žingsnis – sklypų ribų stabilizavimas.

urėdijose
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Biržų miškų urėdijos patirtis,
naudojant GPS prietaisus miške
Šios miškų urėdijos miškotvarkos inžinierius Tadas Maruška
informavo, kad nuo 1999 m. biržiečiai išsinuomotais GPS prietaisais girininkijose pradėjo atlikti įvairius matavimus miškuose.
Autoriaus nuotraukos

Pagal GPS prietaisais ir dažais pažymėtą ribinę liniją kertama biržė

urėdijose
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Tais pačiais metais pradėti rengti biržių brėžiniai Arc View 3.0
programa. Kai kuriais metais miškų urėdija samdydavo įmones,
kurios išmatuodavo biržių kampų koordinates ir parengdavo
brėžinius. Žinoma, pirmieji GPS imtuvai buvo sunkūs, nekompaktiški, nepatogūs darbti miške dėl techninių dalykų (sujungimo laidų, kabelių, maitinimo baterijų, kompiuterio atmintyje netilpdavo dienos matavimų duomenys), daugumai stigo tikslumo,
brėžinių rengimui naudota sklypinė GIS medžiaga buvo netiksli.
Dirbdamas miškų urėdijoje miškotvarkos inžinieriumi, Tadas
Maruška nuo 2005 m. pradėjo lankyti GIS technologijų panaudojimo miškų ūkyje kursus, kuriuos organizavo LŽŪU Miškų
fakultetas kartu su GIS mokymo ir mokslo centru. Nuo 2007 m.
Biržų miškų urėdijoje jis pradėjo reikiamus matavimus miške atlikti GPS imtuvu, o matavimų duomenis apdoroja ir brėžinius
rengia ESRI kompanijos Arc Map 9.1 programa. Miškų urėdija įsigijo Trimble Pathfinder Pro XH imtuvą su Trimble Recon
duomenų kaupikliu (kompaktišku, atspariu įvairiems aplinkos
poveikiams). Jame įdiegta ,,delniniams“ kompiuteriams skirta
Microsoft Windows Mobile 6 programa. Gaunamas apie 0,3–1 m
taško matavimo duomenų tikslumas. Be to, tokį imtuvą patogu
naudoti miške: jis tvirtinamas ant specialios kuprinės ar ant kartelės, nereikia jokių sujungimo laidų. Iš GPS imtuvo duomenys į
kaupiklį perduodami Bluetooth ryšiu, kuris veikia iki 10 m atstumu. Inžinieriaus T. Maruška sakė: ,,Šiuo prietaisu geriausia dirbti
miške, kai nėra lapų. Dienos matavimams susikuriu 1 taškinį failą ir matuodamas braižau biržių abrisus. Prisirišimo taškui įvedu
tik biržės kampo numerį. Matuojant nėra svarbi biržės kampų eilės tvarka. Vieno taško pamatavimas trunka apie 2 min. Bet esant
nepalankiam ryšių palydovų išsidėstymui virš matuojamos vietovės, tenka palaukti ir apie 1–2 val. Per dieną išmatuoju vidutiniškai apie 10 atrėžtų biržių. Tai dvigubai daugiau, nei matuojant
su busole ir ilgio matavimo juosta. Praktinis patarimas – pasiimti
į mišką atsargines įkrautas baterijas GPS imtuvui“.
Pasitarimo dalyviams jis parodė keletą pavyzdžių, kur 2007–
2009 m. GPS imtuvais sudarytų biržių brėžiniai nesutapo su
miškotvarkos planine kartografine medžiaga bei orto foto nuotraukomis. Ir ne specialistui į akis krito kai kur 3–10 m atstumu
pasislinkę sausinimo tinklo griovio vidurio taškai, kelių sankasų
linijos. Išryškėjo ir kita problema – nesutapo valstybinių miškų
ir sklypų skaitmeninė kartografinė medžiaga tarpusavyje ir neatitiko pagal orto foto nuotrauką, tas pat ir su valstybinių ir privačių miškų valdų ribomis. Tai aktualu registruojant valstybinius
miškus ir Nekilnojamo turto registre. Prieita prie nuomonės, kad
naudojant GPS matavimo priemones turi būti tiksli miškotvarkos skaitmeninė kartografinė medžiaga.
Aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1577 patvirtintų ,,Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių“ 13.2
punkte teigiama, kad, matuojant tiesiogiai taškų koordinates
nustatančiais instrumentais, posūkio taškų koordinačių paklaida
yra ± 2 m taškui. Biržiečiai siūlo patikslinti šią matavimo paklaidą tokia nuostata: posūkio taškų koordinačių ir linijos tarp jų paklaida yra ± 2 m taškui.
Biržiečiai praktiškai nustatė, kad Trimble Geo XT imtuvu žymint, pavyzdžiui, 1 km ilgio 1 m pločio spindį, į jį pateko 22 kirstini medžiai ir 9 medžius teko nukirsti papildomai už spindžio
ribos, iš kurių tik 2 buvo nutolę daugiau kaip 1 m nuo spindžio
linijos.
Biržų miškų urėdas Romanas Gaudiešius sakė, kad pernai
urėdija nusipirko keturis naujus Trimble Geo XT imtuvus pabandymui. Padirbę jais apie 4 mėnesius, girininkai nenori grįžti
prie seno matavimo metodo, po kelis kartus vaikščioti aplink tą
patį kelmą. Todėl šiemet teko pirkti dar šešis šiuos GPS imtuvus,
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 02

kad jais galėtų naudotis visos girininkijos ir urėdijos specialistai.
Pasak R. Gaudiešiaus, investicijos atsipirks mažesnėmis darbų
sąnaudomis, paspartės darbai miške. Beveik 200 biržių atrėžti,
želdomiems plotams apmatuoti, kitoms teritorijoms išskirti pagal
seną matavimo metodą į reikiamą sklypą 2–3 žmonės eidavo po
3–5 kartus. Taikant GPS technologijas, šiuos darbus gali padaryti
vienas žmogus, jam su GPS prietaisu ir dažų balionėliu užteks į
sklypą eiti 1–2 kartus. Girininko rankoje laikomame ,,delniniame“ kompiuteryje telpa miškotvarkos kartografinė medžiaga, aerofoto nuotraukos ir kita informacija. Taškų koordinačių pagrindu parengti brėžiniai turės išliekamąją informacinę vertę.
Tamošiūnų girininkijoje pristatytas praktinis biržių atrėžimas
įsigytais GPS imtuvais, pademonstruota, kaip medkirte kertama
taip atrėžta biržė. Pasitarimo dalyviams biržiečiai suteikė galimybę praktiškai įvertinti GPS prietaisu išvestą ir dažais pažymėtą
biržės ribą, neiškirstame miško plote patiems GPS imtuvu pažymėti valksmų linijas. Kirtavietėje įsitikinta, kad raudonais dažais
žmogaus krūtinės aukštyje paženklinti paliekami ribiniai biržės
medžiai yra matomi medkirtės operatoriui, neperžengiama biržės ribų ir dirbant naktį.
Naujoves reikia įteisinti
Panevėžio miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojas miškininkystei Gintaras Raškauskas neslėpė, kad šios urėdijos girininkijose biržių spindžiai taip pat ženklinami dažais. Jei bus išspręsti
teisiniai klausimai, jei šiam matavimui pritars aukštesnės institucijos, kitoms urėdijoms perimti naujoves bus lengviau.
Anykščių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Kęstutis Bilbokas taip pat sakė, kad Anykščių miškų urėdijos girininkai jau
senokai biržių rėžimui nenaudoja matavimo juostos ir busolės, bet
tenka priderinti matuojamus taškus prie žemėlapio, nes neturint
geodezinio pagrindo netinka jų kontūrai. Jis neslėpė ir kartėlio:
prieš dešimtmetį Anykščių miškų urėdijos miškininkai, pradėję
nepertraukiamą miškotvarką, pasiliko vieniši. Jie pasilengvino
sau darbą, į aukštesnį lygį pakėlė darbų kokybę, bet nesulaukė
kitų institucijų atsako, nedomino jų sukaupti matavimai.
K. Bilboko manymu, miškų urėdijos matavimų duomenis
turėtų perimti Valstybinė miškų tarnyba ir aktualizuoti savo
duomenų bazę, skleisti naujas iniciatyvas. Pasigesta ir Dubravos
EMM urėdijos, mokslo ir mokymo įstaigų iniciatyvos, propaguojant GPS technologijas miškų ūkyje.
Trakų miškų urėdijos miškų urėdo Vyganto Mierkio pastebėjimu, svarbu miškų urėdijoms mokytis vienoms iš kitų ir tobulėti.
Kelių metrų paklaida miške nelemia nieko, svarbu kartu spręsti
ir kitas problemas: biržės atkūrimo, medienos tūrio lentelių neatitikimo su faktiniu tūriu, pjūvių užuolaidų bei kirtimo atliekų
apskaitos ir pan.
Daugumos kalbėjusiųjų nuomone, GPS prietaisais matavimo
technologiją diegiant ir kitose miškų urėdijose, būtina tai įteisinti
teisės aktuose, vienodais prietaisais aprūpinti ir tikrintojus, kad
vieni kitus suprastų miške, nesiginčytų dėl matavimo tikslumo
paklaidų ir negrasintų baudomis.
Biržų miškų urėdijos kompiuterijos inžinierius R. Šlegeris
mano, kad žengus šį žingsnį laikas pradėti galvoti ir apie kitą
etapą, kai medkirtės operatorius kirs biržes pagal kompiuterinėje laikmenoje turimą brėžinį, be jokio išankstinio biržių ribų
ženklinimo. Akademikas Leonardas Kairiūkštis sakė, kad GPS
technologijos sudaro realias galimybes grįžti prie dirvožemių
pagrindu suformuotų sklypų matavimų ir jų duomenų stabilios
bazės sudarymo.

Vaclovas trepėnaitis

Miško savininkams tebeaktualios

ES paramos gavimo konsultacijos
Miškų veisimui Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. plane pagal priemones
,,Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir ,,Pirmas ne žemės
ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“ septyneriems metams skirta 361
mln. Lt paramos. 2008 m. pateiktos 555,
2009 m. – 571 paraiška, jų kiekis pagal
priemones taip pat beveik toks pat: atitinkamai 573 ir 553 paraiškos. Iš pateiktų
1126 paraiškų parama miškui veisti pasinaudojo ar artimiausiu metu numato pasinaudoti tik 889 fiziniai ar juridiniai asmenys, paramos bendra vertė 49,6 mln.
Lt ir ji sudaro tik 13,7 proc. galimos. Už
jau įveistą mišką išmokėta tik 23,9 mln.
Lt (6,6 proc.). Kodėl šalies miškų ir žemių
savininkai neskuba arba kas jiems trukdo
sparčiau pasinaudoti šia parama?
Praėjusių metų pabaigoje Alytuje
vykusiame Aplinkos ministerijos Miškų departamento, buvusios Valstybinės
aplinkos apsaugos inspekcijos Miškų
kontrolės skyriaus, Alytaus RAAD Miškų
kontrolės skyriaus pareigūnų susitikime
su Dzūkijos regiono miškų savininkais
išryškėjo, kad Nacionalinei mokėjimų
agentūrai kelis kartus keičiant ES paramos administravimo taisykles, paraiškų
veisti mišką savo žemėje teikėjams keblu
susigaudyti kintančiose tvarkose ir kont
rolės reikalavimuose, taip pat miškininkystės teisės aktuose.
Plačiau pakomentuoti susitikime iškeltas problemas paprašėme Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausiąją specialistę
Zitą Bitvinskaitę.
Veisiant įvairesnių lapuočių medžių
rūšių želdinius, sodintojams tenka iš Lenkijos ar Latvijos miško medelynų įsivežti
dalį miško sodmenų, pavyzdžiui, ąžuoliukų, hibridinių drebulių. Kur kreiptis
dėl leidimų jiems įvežti ir kokios gali būti
taikomos sankcijos, pažeidus šią tvarką?
Miško sodmenų įvežimas iš kitų ES šalių,
jeigu laikomasi 1999 m. gruodžio 22 d.
Europos Tarybos direktyvos 1999/105/EB
dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga ir Miško dauginamosios medžiagos
nuostatų reikalavimų, negali būti ribojamas. Minėti teisės aktai nustato, kad miš-

ko dauginamosios medžiagos tiekėjas turi
būti registruotas, taip pat turi turėti leidimą įvežti ir naudoti miško dauginamąją
medžiagą miškui želdinti. Miško dauginamosios medžiagos tiekėjus registruoja ir
leidimus nuo 2010 m. sausio 1 d. išduoda
neseniai įkurta Valstybinė miškų tarnyba,
vadovaudamasi Miško dauginamosios
medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 70-2865) ir
Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo
tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 14-606),
atsižvelgiant į šių teisės aktų vėlesnius pakeitimus.
Jeigu veisiami trumpos rotacijos
plantaciniai želdiniai, kurių auginimo trukmė ne ilgesnė kaip 5-eri metai
(karklai, gluosniai ir kt.), jie nelaikomi
mišku. Todėl minėtos direktyvos ir kitų
teisės aktų reikalavimai jiems netaikomi,
nebūtina turėti ir leidimą miškui veisti ne
miško žemėje.
Pastaraisiais metais nemažai žemių savininkų pageidauja veisti hibridinės drebulės želdinius, kurių sodmenis pardavimui augina Latvijos medelynai. Hibridinė
drebulė dažniausiai auginama 20–25-erius
metus, todėl jos želdiniai priskiriami miškui ir jos sodmenims taikomi jau minėtų
teisės aktų reikalavimai.
Dažnai žemių želdintojams iškyla neaiškumas: ar hibridinei drebulei taikomi
kilmės rajonų apribojimai? Sprendžiant
šią problemą, 2010 m. sausio pradžioje
pakeisti Miško dauginamosios medžiagos nuostatai ir nustatyta, kad dirbtiniams tuopos ir drebulės hibridams kilmės rajonai nenustatomi ir su tuo susiję
apribojimai netaikomi, tačiau leidimą
juos įvežti ir naudoti iš Valstybinės miškų tarnybos reikia gauti.

Jei Valstybinė miškų tarnyba nustato
teisės aktų pažeidimų ar dokumentų klastojimo atvejų, ji gali neleisti iš kitų ES šalių
įvežti miško dauginamosios medžiagos.
Tokiais atvejais išduotus leidimus net gali
pripažinti netekusiais galios ar už pažeidimus išbraukti iš miško dauginamosios
medžiagos tiekėjų sąrašo. Įvežta miško
dauginamoji medžiaga, kaip ir vietinė,
turi atitikti ne tik Miško dauginamosios
medžiagos nuostatų, bet ir mūsų šalies
miško sodmenų kokybės reikalavimus.
Panorėjus įvežti miško dauginamąją
medžiagą iš trečiųjų šalių, būtina gauti
Europos Komisijos leidimą.
Susitikime kalbėta, kad ateityje žemių savininkams gali kilti problema dėl
plantacinių želdinių kirtimo amžiaus,
pavyzdžiui, norint juos kirsti, sukakusius
20-ies metų. Ką turėtų daryti sumanęs
veisti tokius želdinius žemės savininkas,
kad nesusidurtų su šia problema?
Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais, rengiant Miško želdinimo ir žėlimo projektą, būtina
nurodyti, jog bus veisiami plantaciniai
želdiniai. Šis projektas turi būti saugomas tol, kol bus nukirstas įveistas miškas
ar plantaciniai želdiniai. Nuo kovo 1 d.
įsigaliosiančiose naujose Miško kirtimų
taisyklėse nustatyta, kad plantacinių medynų kirtimo amžius neribojamas.
Kokios medžių rūšys neželdintinos,
nes botanikų laikomos invazinėmis?
Lietuvoje patvirtintos tik 3 invazinės medžių rūšys – uosialapis klevas, baltažiedė
robinija ir vėlyvoji ieva, kurias draudžiama veisti miško želdiniuose. Miškui veisti
galimų medžių ir krūmų rūšių sąrašas nurodytas paramos įgyvendinimo taisyklių
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1 lentelėje. Atkuriant mišką želdinių ar žėlinių rūšinėje sudėtyje gali vyrauti tik tos
rūšys, kurios nurodytos Miško atkūrimo
ir įveisimo nuostatų 1-3 prieduose. Pernai
kilo nesusipratimų dėl plačiažvynio maumedžio. Nepavykus susitarti botanikams
ir miškininkams, veisti mišką galima tik
europiniu maumedžiu. Plačiažvynį maumedį galima sodinti tik atkuriant mišką,
tačiau ir čia jis negali būti vyraujančia
medžių rūšimi. Botanikai šį maumedį
priskyrė nevietinėms medžių rūšims ir jo
invazyvumą numato tirti ateityje. Taip pat
hibridinė drebulė turi būti veisiama tik
plantaciniuose želdiniuose.
Kai kurie žemių savininkai sako,
kad veisiant mišrius želdinius jiems
parankiau ir pigiau būtų panaudoti,
pavyzdžiui, beržų savaiminukus iš miško ar pamiškių. Ar galima jiems gauti
sertifikatą?
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų
17 punkte parašyta: ,,mišką draudžiama želdinti nekokybiškais miško sodmenimis, vienmečiais eglės, ąžuolo
sėjinukais ir visų medžių rūšių savaiminukais“. Valstybiniai miško medelynai turi pakankamai sodmenų miškams
želdinti. Pernai pakeisti teisės aktai, pagal kuriuos miškų urėdijoms negalima
nurašyti nepanaudotų kokybiškų sodmenų. Todėl manau, kad šiemet jų bus
galima įsigyti ir pigiau. Be to, praėjusią
vasarą trečdaliu padidintos ES išmokos
už įveistą mišką – paramos gavėjai neturėtų skųstis lėšų stygiumi ir su kastuvais
vaikštinėti pamiškėmis.
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Pamiškių žemėse veisiant mišką,
dažnai dalyje sklypo randama augant
savaiminius medžių žėlinius. Kaip juos
įvertinti ir teisėtai prijungti prie bendro
želdomo žemės ūkio paskirties žemės
ploto, įteisinti mišku? Kokia mokama
ES parama už tokius miško žėlinius?
Savaime žėliniais apaugę plotai, esantys
žemės ūkio paskirties žemėje, kaip ir želdiniai, įteisinami kaip miškas, vadovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje
taisyklių (Žin., 2004, Nr. 55-1918; 2009,
Nr. 30-1204) nustatyta tvarka:
– iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus
būtina gauti leidimą miškui veisti ne miško žemėje;
– gavus leidimą, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais ir jų
6 priedu, parengiamas ir artimiausioje
miškų urėdijoje patvirtinamas Miško
želdinimo ir žėlimo projektas;
– praėjus 3 metams po šio projekto
sudarymo, kreipiamasi į RAAD rajono
agentūrą, kurios valstybinis miškų pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka atlieka
žėlinių apskaitą (tos pačios formos pažyma teikiama ir Nacionalinei mokėjimo
agentūrai, jei siekiama gauti paramą);
– žemės savininkas šią pažymą kartu
su minėtais dokumentais pateikia teritoriniam žemėtvarkos skyriui, atliekami
kadastriniai matavimai, šio ploto kadastro duomenys tikslinami LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (Žin.,
2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899)
nustatyta tvarka. Matavimus, kadastrinės
bylos parengimo išlaidas apmoka žemės
savininkas.
Kai prie numatyto apželdinti mišku
geros agrarinės būklės žemės ploto auga
žėliniai, kurių plotas yra 0,5 ha ir didesnis (jei ribojasi su mišku, gali būti ir mažesnis), šiam plotui sudaromas atskiras
Miško želdinimo ir žėlimo projektas ir
teikiamos atskiros paraiškos pagal skirtingas priemones: viena – geros agrarinės būklės žemės ūkio paskirties žemei
apželdinti, kita – apleistai žemės ūkio
paskirties žemei apželdinti.
Už savaime apaugusius ar apaugančius mišku buvusius žemės ūkio naud
menų plotus fiziniams asmenims teikiama ES parama tais atvejais, kai žėlinių
vidutinis amžius yra ne didesnis kaip
5-eri metai. Už žėliniais apaugusius plotus teikiama tokia parama:

– kai žėliniai auga tolygiai ir yra pakankamo tankio, 5-erius metus mokama
žėlinių priežiūros ir apsaugos išmoka;
– kai žėliniai auga daugiau kaip 50
proc. ploto ir žemės sklype papildomai
želdinama, mokama pusė numatytos miško įveisimo išmokos ir 5-erius metus – žėlinių priežiūros ir apsaugos išmoka;
– kai žėliniai auga mažiau kaip
50 proc. ploto ir papildomai želdinama,
mokama visa numatyta miško įveisimo
išmoka ir 5-erius metus – žėlinių priežiūros ir apsaugos išmoka.
Pataruoju metu keičiamos ES paramos įgyvendinimo taisyklės. Jas patvirtinus, privačių žemių savininkai išmokas
už žėlinių priežiūrą ir apsaugą galės gauti
ir tais atvejais, kai žėliniai auga miškų
ūkio paskirties žemėje esančiose žemės
ūkio naudmenose.
Įveisęs žemės ūkio paskirties žemėje mišką, dažnas paraiškos teikėjas
skundžiasi pernelyg dideliu Nacionalinės mokėjimo agentūros kontrolierių
reiklumu: kelis kartus tikrinami želdinių plotai, kyla nemažai nesusipratimų
dėl miško želdinių kokybės vertinimo.
Kaip miško savininkui apginti savo teises, jei jis nesutinka su NMA teritorinių
padalinių kontrolierių teiginiais?
Šiuo atveju galioja nerašyta taisyklė, kad
niekas nieko gyvenime veltui neduoda.
Todėl tie, kurie kažką veltui duoda, turi
teisę ir kontroliuoti tiek, kiek jiems atrodo būtina. Mažiau nesusipratimų kiltų,
jei rengiant ir įgyvendinant Miško želdinimo ir žėlimo projektus būtų laikomasi
šių reikalavimų:
– žemės plotas, kuriame planuojama
įveisti mišką, negali būti didesnis už tą
plotą, kuriam išduotas leidimas veisti
mišką (neželdintinos juostos prie melioracijos griovių pagal Nacionalinės žemės
tarnybos išaiškinimą teritoriniams žemėtvarkos skyriams įtraukiamos į veisiamo
miško plotą);
– veisiamo miško plotas turi būti ypač
tiksliai apmatuotas ir kampuose pažymėtas
stulpeliais, taip pat prieš įgyvendinant projektą želdavietėje ar želvietėje turi būti matomais ženklais pažymėtos neželdintinos
juostos nuo kaimynų sklypų ribų, melioracijos kanalų, kitų įrenginių, elektros trasos,
0,1 ha ir didesni neželdinti plotai, 0,3 ha ir
didesnės skirtingų medžių grupės.

Rinoldo Jackaus nuotrauka

tvarka, turi teisę dalį patikrintų plotų
patikrinti ir antrą kartą – taip tikrinama
pirmą kartą plotą patikrinusio pareigūno
darbo kokybė. Sklypų plotų matavimui
naudojami prietaisai turi leistiną matavimo paklaidą, be to, kilus ginčui, reikėtų
pasidomėti, ar atlikta matavimo prietaisų
metrologinė patikra.
Jei manote, kad NMA teritorinių
skyrių tikrintojai kelia nepagrįstus reikalavimus, patarčiau žemės savininkams
kreiptis į tiesiogines institucijas – Nacionalinę mokėjimo agentūrą ar į Aplinkos
ministerijos Miškų departamentą. Prieš
veisiant mišką reikėtų nepatingėti ir patiems atidžiai perskaityti šią veiklą reg
lamentuojančius teisės aktus, paramos
priemonių įgyvendinimo taisykles.

Pušų želdiniai

Žemės savininkams ar jų pasamdytiems specialistams būtina atsakingiau
rengti Miško želdinimo ir žėlimo projektus, o juos tvirtinantiems – atidžiau
vertinti, nes nuo projektavimo kokybės,
projektuotos želdinių rūšinės sudėties ir
rūšių išsidėstymo, apsaugos ir priežiūros
priemonių labai priklauso būsimų želdinių ar žėlinių kokybė. Nemažai buvo atvejų, kai susigundžius didelėmis ES paramos
išmokomis projektuojamos nepatikimos
ar miškininkystės požiūriu neteisingos
priemonės (pavyzdžiui, paprastojo ąžuolo
veisimas gilėmis; gilių sėjimas derinamas
su juodalksnio sodinimu). Dažnai kyla
projektuotojų nepasitenkinimas dėl principingesnių šiuos projektus tvirtinančių
miškų urėdijų pareigūnų praktinių pastabų, kai šie bando įtikinti projektuotojus
pasirinkti patikimesnę želdinių rūšinę
sudėtį ar želdinimo technologijas. Tačiau
sutaupę pirminiams želdinimo darbams,
vėliau kelis kartus daugiau išleisime želdinių atsodinimui, priežiūrai ir apsaugai.
Pagal ES reglamentą NMA kontrolieriai, kaip ir RAAD miškų kontrolės pareigūnai, remdamiesi nustatyta kontrolės

Kodėl iš žemėtvarkos tarnybos gavus leidimą privačią žemę želdinti mišku, ji ir toliau lieka žemės ūkio paskirties žeme, už ją reikia valstybei mokėti
žemės mokestį? Kodėl iškart žemėtvarkos tarnybos nekeičia jos paskirties?
Vadovaujantis minėtose Miško įveisimo
ne miško žemėje taisyklėse ar Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklėse (Žin., 1999, Nr.
83-2471; 2004, Nr. 152-5545) nustatyta
tvarka, nepakeitus žemės ploto, kuriame
įveistas miškas, žemės kadastro duomenų ar pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, žemės mokestį teks
mokėti. Nesvarbu, ar bus keičiami žemės
ploto, kuriame įveistas miškas kadastro
duomenys, ar keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, teks atlikti kadastrinius matavimus. Kadangi šie
matavimai nepigiai kainuoja, apželdintų
mišku žemės plotų savininkai juos atlieka be didelio entuziazmo ir ne visi.

Be to, jei žemės plotas, kuriame įveistas miškas ir nėra įteisintas Nekilnojamojo turto kadastre kaip miškas, žemės
savininkas privalo jį saugoti ir prižiūrėti
(tai nustatyta Miškų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje).
Vykdant šiemet apskričių reformą,
minėtų teisės aktų nuostatos iš dalies
bus keičiamos, bet reikalavimas atlikti
kadastrinius matavimus tikrai išliks.
Paaiškėjo, kad be Alytaus RAAD
miškų kontrolės pareigūnų, nėra kam
konsultuoti Dzūkijos miškų ir žemių
savininkus įvairiais miškininkavimo,
miškų teisės, ES paramos administravimo klausimais? Kas šią problemą turėtų spręsti?
Su šia problema susiduriu tiesioginiame
darbe beveik kasdien. Ne tik veisiantys
mišką žemės savininkai, bet ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengėjai iš įvairių šalies regionų skundžiasi geranoriškų ir
kvalifikuotų konsultacijų stoka, kai kurių
miškų pareigūnų pasipūtimu, nenoru padėti, paslaugų tiekėjų nekokybišku darbu,
pasitaiko skundų dėl nekokybiškų miško
sodmenų. Pati ne kartą susidūriau su šia
problema, kai kreipiausi į privačias struktūras dėl miško želdinimo ir apsaugos darbų.
Esu mačiusi blogos kokybės, bet jau
patvirtintų Miško želdinimo ir žėlimo
projektų. Priežastis – trūksta jų rengėjams
ir tvirtintojams ne tiek kvalifikacijos, kiek
geranoriškumo. Dažnai net nesigilinama į
ES paramos įgyvendinimo taisyklių, kitų
teisės aktų reikalavimus, nekreipiamas dėmesys į pagrindinius miškininkystės principus, nors miškų ūkio specialistų, atrodo,
pakanka. Todėl laikas būtų padiskutuoti
apie miškininkų specialistų ir pareigūnų
etiką, pareigas ir atsakomybę.
Kalbėjosi Vaclovas TREPĖNAITIS

Krizės metais pagausėjo neteisėtų miško kirtimų
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, miškų urėdijų, saugomų
teritorijų, RAAD miškų kontrolės pareigūnai 2009 m. šalies miškuose
nustatė 600 neteisėtus miško kirtimo atvejus, iškirsta 13 944 m3 medienos. Per 2008 m. buvo nustatyti 637 neteisėti miško kirtimo atvejai, iškirsta 5 700 m3 medienos. Tai 69 proc. mažiau negu 2009 m.
Pernai valstybiniuose miškuose nustatyti 275 neteisėti kirtimai,
jais iškirsta 1 968 m3 medienos, privačiuose miškuose – 325 atvejai, neteisėtai iškirsta 1 1976 m3 medienos. Palyginus su 2008 m.
nustatytomis pažaidomis, privačiuose miškuose pernai neteisėtų
kirtimų atvejų sumažėjo 40 atvejų, bet neteisėtai iškirsta 101 proc.
arba 6000 m3 daugiau medienos. Vertinant statistiškai, pernai iš
1000 ha privačių miškų neteisėtai iškirsta po 15 m3, 2008 m. – po
7,6 m3, iš 1000 ha valstybinių miškų atitinkamai po 1,9 m3 ir 2,2 m3
medienos.

Iš valstybinių miškų labiau grobiama pagaminta mediena –
pernai nustatyti 46 atvejai (pagrobta 832 m3), 2008 m. – 35 atvejai
(pagrobta 405 m3). Pernai pareigūnams pavyko surasti 23 grobimo
atvejų kaltininkus, iš jų konfiskuota 45 m3 pagrobtos medienos.
Už neteisėtus miško kirtimus bei kitas miško pažaidas 2 661 pažeidėjui skirtos administracinės baudos (522 tūkst. Lt suma), iš jų už
neteisėtus miško kirtimus – 423 baudos (216 baudų skirta už neteisėtą privataus miško kirtimą), taip pat pareikštas 471 įspėjimas, iš jų 345iems privačių miškų valdytojams. Dėl 237 miškavagysčių bylų vyksta
ikiteisminis tyrimas, 21 byla buvo perduota nagrinėti teismams, iš jų
15 bylų priimti teismų sprendimai. 7 administracinės baudos teismų
sprendimais pakeistos 150 d. viešaisiais darbais ar areštu.
Privačiuose miškuose liko nenustatyti 94 neteisėtų kirtimų vykdytojai.

MG inf.
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Kokio šuns

man reikia?
Žodis skaitytojui
Ne laikas lakinti šunis, susiruošus į me
džioklę. Universali patarlė. Kaip tik todėl,
pasibaigus vadinamajam didžiajam medžioklės sezonui ir pradėjus laukti kito
pradžios, tinkamas metas pafilosofuoti
apie medžioklinės šunininkystės reikalus mūsų krašte.
Ar šiuolaikinėje medžioklėje vis dar reikalingas šuo? Gal per dvidešimt tūkstančių metų besitęsianti medžiotojo ir
jo keturkojo bendražygio draugystė jau
išblėso? O gal šunį medžioklėje jau gali
pakeisti šiuolaikinės technologijos?
Kiek Lietuvoje turime medžioklinių
šunų? O kiek yra jų veislių? Ar jų pakanka (ir šunų, ir veislių)? Ar skiriasi lietuviški medžiokliniai šunys nuo, tarkim,
lenkiškų ar vokiškų.
O kaip .......? Klausimų – kaip iš gausybės rago.
Atsakyti į juos reikėtų ne vieno straipsnio ir viliuosi, kad skaitytojai jų sulauks.
O pradžiai – Aso (didžioji raidė – čia ne
klaida) patarimai tiems, kurių galvose
noras turėti šunį jau beveik visiškai subrendo ir betrūksta tik menkučio stumtelėjimo.
Sveiki, jau beveik atvykę į nuostabų
šunų pasaulį.

medžioklė

Eugenijus Tijušas
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O gal nereikia? Šis klausimas nėra
toks jau lengvas. Prieš atsakant į jį,
būtina atsižvelgti į daugelį aplinkybių,
niuansų, juos apmąstyti. Prieš galutinį
apsisprendimą pravartu prisiminti ir
nemaloniąsias bendravimo su šunimi
puses. O tai, kaip jūs gebėsite taikstytis su tais nemalonumais, ir parodys, ar
jums iš tikrųjų reikia šuns. Juk bus kur
kas geriau, jei iš anksto žinosite, kad
šuo gali pridaryti ir nuostolių, ir nemalonumų...
Geras šuo gana brangus. Bet tai
dar ne viskas. Jo išlaikymas taip pat
nepigiai kainuoja. Šunį reikia šerti. Jei
šuo didelis ir jį šersite sausu, ne pačiu
pigiausiu pašaru, kainuos ne taip jau
mažai. Važiuojant traukiniu, skrendant lėktuvu, reikės jam pirkti bilietą.
Reikės mokėti už vaistus, skiepijimą,
dalyvavimą parodose, lauko bandymuose, pavadėlius, antkaklius... Tad
svarbu, ir kiek šiam reikalui lieka litų
jūsų šeimos biudžete.
Jeigu jūs turite daug pinigų, tai veikiausiai – mažai laiko. Juk šunį reikės
vesti pasivaikščioti ne tik tuomet, kai
geras oras, bet ir tada, kai atsivers visi
dangaus šliuzai, kai „geras šeimininkas
nė šuns iš namų nevaro“. Nemanykite,
jog rūpesčių bus mažiau, jei jūsų sklypas prie namo yra aptvertas tvora, kur

šuo gali bėgioti vienas. Visa bėda, kad
jūsų keturkojui draugui ta „erdvė“ mažai ką duoda. Galbūt tik šuniukas kiek
ilgėliau pabėgios, paišdykaus, pasimėgaus laisve. Apuostęs sodą ir įsitikinęs,
kad čia niekas nepasikeitę, šuo vis tiek
prašysis „vaikščioti“. Beje, šiam reikalui
jam būtina jūsų draugija. Šuo turi tokią teisę, ir jūs privalote tą teisę gerbti.
Netikėkite tais, kurie įrodinėja, jog yra
tokių veislių šunų, net medžioklinių,
kurie puikiausiai jaučiasi nevedžiojami. Tai klaidingas teiginys. Šuo iš prigimties yra bėgikas. Jeigu jis nenori
bėgioti, vadinasi, serga. Skirtumas tik
toks, kad didelių, sunkių medžioklinių
veislių šunys nelaksto kaip patrakę, o
lengvesni kaip tik tai trokšta daryti – be
pavadėlio (žinoma, ten, kur galima) ir
mažiausiai valandą per dieną. Šuns vedžiojimas su pavadėliu – beprasmis laiko gaišinimas, o jei šuo didelis, tai šitai
jam netgi žalinga. Šunų visiškai kitoks
judesių ritmas negu žmonių. Nors...
Niekad nežinai, kur pameti, o kur atrandi. Jeigu kas pasidomėtų statistika,
kiek šeimininkų išgelbėjo nuo infarkto
ištikimi šunys taip atkakliai „vesdami“
juos pasivaikščioti, skaičiai tikriausiai
būtų gana įspūdingi.
Pravartu iš anksto pagalvoti ir apie
tai, kur šunį dėti per atostogas ar šiaip

Prieš įsigyjant šunį pravartu bent kartą kitą apsilankyti medžioklinių šunų parodoje
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go gyvenimas kur kas trumpesnis už
jūsų, ir liūdnas išsiskyrimas po keliolikos metų neišvengiamas.
Tai taip. O man, regis, pakaktų šio
pasakojimo pradžioje išsakytų argumentų, kad atsisakyčiau laikyti prijaukintą pitoną, makaką, kanarėlę... Bet
ne šunį. Ir ne tik dėl to, jog be šuns
medžiotojas – ne medžiotojas. Dėl to,
jog gyvenimas yra šuniškas – kai nori
ir negali turėti šuns.
Kokį šunį rinktis? Jei jau nusprendėte įsigyti šunį, visų pirma kils
klausimas, kuri veislė geriausia? Visos
veislės geros, kiekviena savaip. Jei būtų
kitaip, argi apskritai reikėtų tiek daug
veislių? Būtų kur kas paprasčiau turėti
vieną ar dvi labai geras, jas dauginti,
jomis rūpintis. Tačiau taip elgdamiesi
menkintume praktinę šunininkystės
reikšmę. Kaip tik veislių įvairumas
visapusiai patenkina medžiotojų reikmes.
Prieš pasirenkant kurios nors veislės medžioklinį šunį, visų pirma reikia
atsižvelgti į medžiojamųjų žvėrių ir
paukščių gausumą, žodžiu, ką dažniausiai medžiosite. Taip pat svarbu, kur
medžiotojas gyvena – kaime ar mieste,
atskirame name ar daugiabučiame, ir
kur šuo bus laikomas – lauke ar kambaryje. Svarbu ir tai, kas jį kasdien šers,
ves į lauką, mokys.
Privalu atsižvelgti ir dar į kai kurias
aplinkybes. Pavyzdžiui, ne visi žino,
kad šuo turi tikti prie šeimininko ir
pagal temperamentą. Nervingiems,
dirgliems, ramybės trokštantiems žmo-

nėms nepatartina pirkti foksterjerų,
jagdterjerų, valų terjerų. Tai labai judrūs, temperamentingi šunys, lengvai
galintys išmušti iš pusiausviros nervingesnį žmogų. Antra vertus, mūsų neramiais ir rūpesčių pilnais laikais daug
kam tiks gyvas, žvalus šuo, kurio linksma nuotaika, sakytume, užkrečiama.
Ir dar. Medžiotojui turi patikti ir jo
augintinio išvaizda. Tad pravartu prieš
įsigyjant šunį bent kartą kitą apsilankyti medžioklinių šunų parodoje. Regioninės medžioklinių šunų parodos
rengiamos kasmet, o visos Lietuvos –
porinių metų rudenį, paprastai rugsėjo pirmojoje pusėje Kaune, Zuikinėje.
Šuniuką ar suaugusį šunį? Kartais
kyla ir toks klausimas: kas geriau – šuniukas ar suaugęs šuo? Be abejo, šuniukas. Jį lengviau dresuoti. Bet, jį auginant, kyla įvairių rūpesčių, kurie atima
nemažai laiko. Kas to nenori, gali įsigyti šešių – dešimties mėnesių amžiaus
šunį, augusį pas gerą šeimininką, kuris
jį tinkamai auklėjo. Juo šuo senesnis,
juo sunkiau jo būdą pakeisti. Nauja
aplinka jam ilgą laiką būna svetima.
Toks šuo sunkiau prijunksta, sunkiau
ištaisyti jo dresavimo trūkumus. Nors,
žinoma, ir suaugęs šuo gali prie jūsų labai prisirišti. Ypač jei su juo daug bendrausite – vaikščiosite, medžiosite. Bet
jei šuo turės kokių nors ydų, tai jūsų nepasitenkinimas būtinai jam persiduos,
ir tai galų gale gali sugadinti jūsų santykius. O šuniuką galite išauklėti taip,
kaip norite. Tik jūsų pačių augintinis
visiškai gali patenkinti jūsų norus.

Lietuvių skalikas – puikus pagalbininkas mūsų
medžioklėse

Anglų seteris – ne visų amatų meistras, bet
paukščių medžioklėse tikras virtuozas

Su kurtais miškinguose rajonuose nebus kur
medžioti
Autoriaus nuotraukos

kur išvykus. Ar bus jį tuomet kam prižiūrėti?
Šuo kainuos jums ir nervų – nuolat kamuos baimė, kad jo nesuvažinėtų
automobilis, kad jis nepasiklystų, kad
jo kas nepavogtų, kad jis kam nors neįkąstų... Pagaliau dėl šuns papildomi
nešvarumai namuose...
Visa tai lyg ir teisinga – pasakys
šunų mėgėjas, bet ne tai svarbiausia.
O kas svarbiausia? Tai, kad aš mėgstu
šunis, kad aš nuo pat vaikystės svajoju
apie šunį, kad su šunimi man gera, o be
šuns bloga. Ir jokių protingų paaiškinimų. Tik medžiotojas dar pridurs – ir
tai, kad jis puikus pagalbininkas medžioklėje.
Ar žinote, kas yra šuns ištikimybė, atsidavimas? Ne tas, laikraščiuose
aprašytas, kai šuo ištraukia iš vandens
ar ugnies šeimininko kūdikį. Bet ta
kasdieninė ištikimybė, kai šuo laukia
jūsų sugrįžtant, nemiega. O jo pasirengimas bet kuriuo metu ateiti pagalbon! Nors ką gali šuo? Lyžtelėti ranką
švelniu liežuviu ir dar pažiūrėti į jus
tyromis, ištikimomis akimis? Bet ir to
pakanka.
Jei ketinate laikyti šunį bute, nemanykite, kad tai žiauru. Jo laimė daugiausia priklausys nuo to, kiek laiko
jam skirsite ir ar dažnai jis lydės jus per
pasivaikščiojimus, medžioklėse.
Jūsų draugystė šuniui reiškia viską;
bet nepamirškite, kokią užsikraunate
atsakomybę, nes šuo – ne tarnas, kurį
užsigeidęs gali atleisti. Jeigu esate labai
jautrus, nepamirškite, kad tokio drau-
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Kalę ar šunį? Svarbu tai nuspręsti. Deja, vienareikšmio atsakymo nėra. Pasirinkimas visų pirma ne taip mažai priklauso nuo šuns laikymo sąlygų. Jei yra galimybė
šunį laikyti lauke, voljere, baimintis pirkti kalę visai nederėtų. Jei gyvenate ankštame bute ir savo augintinį būsite priverstas laikyti čia – patogiau šuo. Jei ketinate įsigyti medžioklinį šunį stambiems kanopiniams žvėrims,
pavyzdžiui, šernams medžioti, taip pat pirmenybę reikėtų
teikti šuniui.
Daugelis medžiotojų baiminasi, kad nebūtų per daug
vargo su šuniukais, ir vengia auginti kales. Kiti tvirtina,
kad rūpinimasis šuniukais – tai malonumas. Ir kaip tik
dėl to malonumo kai kas laiko kales. Antra vertus, kalės
savininkas turi tam tikrų pranašumų – kalė bent iš dalies
padės grąžinti ir augintiniui pirkti, ir išlaikyti išleistas lėšas. Yra ir kita medalio pusė – norom nenorom teks susitaikyti su mintimi, kad kartą per pusmetį kalė rujos. O
tai ir kraujo išskyros, ir tam tikri pavojai, nepatogumai.
Tačiau klysta tie, kurie mano, kad, išsirinkę šunį, neturės
vargo. Sveikas šuo neišvengs gamtos šauksmo, maža to,
jam nuolat rūpės šie reikalai.
Šuo truputį didesnio ūgio, kalė – mažesnė, lengvesnė. Kalės šiek tiek švelnesnio būdo, ramesnės, ne tokios piktos. Jos
paklusnesnės, ne tokios užsispyrusios, bet greičiau užsigauna,
įsižeidžia. Jas lengviau auklėti, dresuoti. Tie, kurie įsigys šunį,
jo auklėjimui, dresavimui sugaiš daugiau laiko. Auklėjant šunį
reikės daugiau kantrybės, o dresuojant – būti reiklesniems.
Dėl to kaip tik pradedantiesiems šunų augintojams patartina
pirkti kalę.
Lėtiems, beje, ir nervingiems medžiotojams, matyt, taip
pat labiau tiks kalės, kurios paprastai būna ramesnio būdo.
Tvirtinimai, kad kalės labiau prisiriša prie šeimininko, turi
lyg ir geresnę uoslę, geresnės pagalbininkės medžioklėje, nėra
įrodyti, nors dalis tiesos galbūt yra. Iš esmės turi reikšmės tik
šuniukai, kurie, jei laikysite kalę, neišvengiamai atsiras jūsų
namuose.
Siauros specializacijos ar universalų? Ar laikyti šunį –
„visų amatų meistrą“, ar tokį, kuris per daugelį dešimtmečių
išvestas tik vienam darbui dirbti? Medžiotojams toks klausimas kyla bene dažniausiai.
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Pastaruoju metu vis populiaresni darosi universalūs šunys. Tai, žinoma, nieko bloga. Galima suprasti ir jauną, ir
seną medžiotoją, kuris su viltimi žiūri į laikas, dratharus,
kurtsharus ar jagdterjerus. Girdi, viską jie moka, viską sugeba. Iš tiesų, šių veislių šunys yra „plataus profilio“, jie įstengia
nudirbti daug darbų. Bet visus arba beveik visus, deja, gana
vidutiniškai. Taigi šunų universalumo supratimas labai sąlygiškas. Negali būti šunų visoms medžioklės rūšims, kaip
negali būti, sakysime, absoliučiai universalaus medžioklinio
šautuvo.
Štai Hanoverio ar bavarų pėdsekiai be didelio vargo išnarplioja sužeisto žvėries pėdsakus po paros, dviejų, ne riba
ir trys paros. Sunku patikėti, bet jų neišmuša iš vėžių ir pakrapnojęs lietutis ar su saiku iškritęs sniegas. Ar šiam darbui tinka kitų veislių šunys? Taip, bet tik iš bėdos. Sakysime,
jagdterjeras, kurtsharas ar estų skalikas, nors ir gerai išmokytas, retai kada įstengia neklysdamas sekti senesniu kaip
pusės paros senumo pėdsaku. Ir tai susiklosčius palankioms
aplinkybėms.
Arba imkime paukščių medžiokles. Ne taip retai per vienas ar kitas varžybas, lauko bandymus dratharai ar kurtsharai nė kiek nenusileidžia tikriems paukštiniams – pointeriams ar seteriams. Bet, manau, niekas neims rimtai lyginti
šių šunų darbo stiliaus, kaip neįmanoma lyginti darbinio
arklio ir grynakraujo arabų žirgo šuoliavimo.
Medžioklėje, kaip, beje, ir mene, sporte, visi mes stengiamės siekti tobulumo. Gal todėl reikėtų tik džiaugtis, kad
esama žmonių, kuriems maloniau nors retsykiais pasiklausyti tikro virtuozo, o ne su keliais instrumentais vidutiniškai mokančio griežti muzikanto, kad esama medžiotojų,
kuriems laimikiai, trofėjai neužgožia tikrojo medžioklės
grožio.
Didelį ar mažą? Dažnai manoma, kad kambaryje geriausia laikyti mažą šunį. Tačiau maži šunys – judresni, jie
painiojasi po kojomis, o stambūs paprastai būna lėtesni,
todėl ir vargo mažiau. Taigi svarstant, kokio dydžio šunį
jums leidžia laikyti jūsų buto gabaritai, nevalia pamiršti ir
šuns temperamento. Sentimentalus anglų ar škotų seteris,
kuriam didžiausias malonumas – žiūrėti į savo šeimininką, ankštame bute vargs kur kas mažiau nei mažas „nepasėda“ foksterjeras ar koks kitas terjeras. Beje, jei ketinate
šunį laikyti kambaryje, geriau nepirkite laikos ar skaliko
(išimtis nebent mažiausieji iš šių grupių šunų – suomių
laikos, bigliai).
Mažame bute bet koks šuo mažiau trukdys, jei su juo bus
pakankamai daug vaikščiojama. Medžiokliniams šunims,
kurie per visą ilgą medžioklės dieną tarsi ir neturi teisės pavargti, suprantama, fiziniai krūviai turi būti didesni.
Prieš renkantis didelį šunį, nevalia pamiršti, kad jo šėrimas kainuos kur kas brangiau.
Ilgaplaukį ar trumpaplaukį? Tai šiek tiek priklauso
ir nuo to, kur laikysite šunį – kambaryje ar kieme, voljere.
Tuos, kurie pirmą kartą ketina pirkti šunį ir mano jį laikyti
kambaryje, reikėtų įspėti, kad ilgaplaukis šuo jiems truputį
mažiau tiks. Mat šiltai laikomi šie šunys kartais ima „plikti“ –
retėja jų plaukai. Nors šunys šeriasi rudenį ir pavasarį, bet jų
plaukai krinta ištisus metus. Ypač tai būdinga kambaryje laikomiems šunims. O ilgaplaukio šuns plaukus ne taip lengva

nurinkti nuo kilimų, apdangalų. Su ilgaplaukiu šunimi būna
daugiau rūpesčių lietingu metu, vėlyvą rudenį, žiemą – prie
jo lengviau limpa įvairūs nešvarumai, kibios žolių sėklos,
sniegas – prie kojų tarpupirščių. Tiems, kurie bute stengiasi
nuolat palaikyti švarą ir tvarką, galima patarti laikyti trumpaplaukį ar šiurkščiaplaukį šunį.
Antra vertus, ilgaplaukiai šunys paprastai būna puošnesni. Ir jei juos dažnai šukuosite, valysite, ne tokia jau didelė
blogybė bus tie išvardyti nepatogumai.
Ir spalva svarbu. Šuns spalvos pasirinkimas nėra esminis dalykas, nes praktiškai visos spalvos turi savo pliusus
ir minusus. Čia sunku ką patarti. Kokios spalvos šunį pasirinkti, sakytume daugiau priklauso nuo asmeninio skonio. Visos spalvos geros, išskyrus, žinoma, nebūdingas tai
ar kitai veislei. Margaspalviai šunys dažnai būna puošnesni,
geriau pastebimi vakaro prieblandoje, rūke. Šviesesnius,
baltus šunis sunkiau prižiūrėti, jie greičiau išsitepa, ypač
ilgaplaukiai.
Medžiotojams šunų spalva kartais turi ir praktinės reikšmės. Sakysime, medžioklėje dėmėtas šuo prieš vienspalvį
turi tam tikrų pranašumų. Kaip minėjome, jį lengviau stebėti. Geriausia tuo požiūriu, kai dėmės būna stambios, kontrastingos – iš karto galima atskirti šunį nuo jo persekiojamo žvėries. Jei šuns kailio raštas įvairus, nepakartojamas,
medžiotojas iš toli gali atpažinti savo augintinį. Galiausiai
dėmėti šunys nekelia tokios paniškos baimės naminiams

gyvuliams. Vienspalvius, panašius į vilką šunis (Vakarų
Sibiro, Rytų Sibiro laikas) gyvuliai pastebi tik iš arti ir iš
netikėtumo labai išsigąsta.
Medžiotojams medžioklinių šunų rausva (lapės), kaip
ir pilka (vilko) spalva irgi gali būti šiek tiek nepatogi. Mat
koks trumparegis ar išsiblaškęs medžiotojas gali pykštelti
į tokios spalvos šunį pamanęs, jog tai lapė ar vilkas. Jeigu
negirdime apie nukentėjusius krūmynuose, aukštoje žolėje
airių seterius (rausvus), tai galbūt tik dėl to, jog medžiotojai palyginti mažai jų laiko. Tuo tarpu lapių spalvos karelų – suomių, suomių laikos retsykiais nukenčia. Beje, tvirtinama, kad tokia spalva gali būti ir naudinga. Ypač tada,
kai reikia, jog patys medžiojamieji paukščiai palaikytų šunį
lape. Tada, girdi, antys smalsumo vedamos (ar dėl kitos
priežasties) stengiasi kuo arčiau priplaukti prie rausvo,
rudo ar durpinio šuns.
Kita vertus, jei taip kartais atsitinka, tai argi tikram medžiotojui tokie šuns privalumai turėtų būti svarbūs? Gal kiek
svarbu (ir tai tik retsykiais) tai, kad vienspalvį, toli ieškantį
šunį greit galima pamesti iš akių, kaip, beje, ir baltą su juodais ar rudais šlakeliais anglų seterį po pirmojo kur ne kur
žemę užklojusio sniego. O kai kurių medžiotojų tvirtinimas,
kad paukščiai kur kas geriau išlaiko vienspalvio negu margo
šuns tilktį, labai abejotinas.
VYTAUTAS KLOVAS
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Paukščių lesinimas

gali būti pražūtingas

Paukščių žiemavietė Kaune, prie Aleksoto tilto

Apie paukščių lesinimą žiemą yra prieštaringų nuomonių. Vieni
gamtos mylėtojai aktyviai agituoja padėti pramisti neužšąlančiuose vandens telkiniuose likusioms žiemoti antims bei gulbėms, įrengti lesyklėles žvirbliniams paukšteliams, kurapkoms
statyti eglišakių slėptuves, papilti lesalo. Atseit, atėjus „baltajam
badui“ didžioji dalis šių sparnuočių be žmogaus įsikišimo neišgyventų. Be to, geru oru taip smagu su šeima pasivaikščioti prie
didesnės upės ir pamėtyti gulbėms bei antims batono, duonos
gabalėlių.
Kiti pasisako prieš bet kokį kišimąsi į gamtą, argumentuodami, jog papildomas vandens paukščių lesinimas rudeninės migracijos ir žiemos metu skatina juos neišskristi į žiemojimo vietas.
Neapgalvotai įrengtos mažųjų paukštelių lesyklos ar kurapkoms skirtos pastogės „padeda“ jų tykantiems sparnuotiems bei
naguotiems plėšrūnams. Atėjus rimtesnei žiemai, tokiai kaip ši,
šaltukui spustelėjus gerokai žemiau –200 C, mažai kam norisi
iškišti nošį į šaltį, ne tik kad nueiti su šeima prie upės. O vandens paukščiams, kurie peralkę bei išsekę neretai įšala į ledą,
prasideda tikrosios bėdos. Tada skelbiamos jų gelbėjimo akcijos, pasitelkiant ugniagesius, kurie lede pjausto eketes, laikraščiai bei internetas mirga kvietimais pinigine parama prisidėti
prie gamtos išsaugojimo.
Viena aišku, kad prieš bet ką darant reikia labai gerai apgalvoti būsimas pasekmes, nes vietoj padėjimo galime tik pakenkti.
Keletą kartų šalia vienos mokslinių tyrimų institucijos teko
stebėti tokį vaizdą – čia dirbantys gamtą mylintys darbuotojai
ant palangių įrengia lesyklėles, kurias greitai pamėgsta dešimtys įvairiausių zylių, bukučiai, strazdai. Iš aplinkinių miškelių
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Miškų instituto doktorantas

Sušalo...

Autoriaus nuotraukos

iš gamtos dienoraščio

Antys gelbstisi vandens rezervuaruose

ir parko apsilanko net geniai bei kėkštai. Tačiau tokį paukščių
šurmulį greitai pastebi paukštvanagiai, kurie kasdieną kartą ar
du žaibiškai neria per būrį prie lesyklos suskridusių paukštelių
ir bemaž visada nuskrenda ne tuščiomis. Kiti paukšteliai persigandę sprunka į šalis ir atsimuša į didžiulius langus. Po vienos
tokios vanagėlio atakos surinkau net šešetą užsimušusių zylių.
Štai ir „pagelbėjimas“ paukšteliams išgyventi per žiemą!
Kaune prie Nemuno (nuo hidroelektrinės iki Lampėdžių),
kaip ir kitomis žiemomis, taip ir šią, liko žiemoti apie 1,5-2 tūkst.
didžiųjų ančių, keli šimtai gulbių nebylių, nemažai didžiųjų dančiasnapių, laukių, jau nekalbant apie būrius kirų, varnų bei kovų,
kurie ir taip niekur neišskrenda, o gyvena aplinkiniuose miesto
sąvartynuose. Šiųmetė žiema sukaustė ir vandeningąjį Nemuną.
Vandens paukščiai spietėsi į būrius keliose eketėse, kurias gelbėtojai vienos gamtosauginės akcijos metu dirbtinai padidino.
Antys gan greitai atrado „šildomus baseinus su karštosiomis
versmėmis“ Marvelėje esančioje nuotėkų perdirbimo įmonėje
„Kauno vandenys“. Kokios ten versmės ir jų skleidžiamas kvapas,
žino turbūt visi, kurie pro Marvelę yra važiavę. Nors čia maisto
jokio nebėra, visgi keli šimtai ančių šios „nuotėkų karalystės“ garuojančiuose rezervuaruose glaudžiasi nuo pirmųjų šalčių. Deja,
išsekusių nuo bado nemažai jų čia žūsta, nepajėgdamos nuskristi
kilometro ar dviejų iki dirbtinių ekečių Nemune ties Senamiesčiu, kur šimtiniai likusių žiemoti paukščių būriai kovoja vienas su
kitu dėl žmonių atneštų batono ir duonos gabalėlių.
Kaip pasakojo kalbintas bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojas, kai tik sutemsta, lengvo grobio iš šalia esančių šlaitų
atsėlina lapė. Ji pralenda pro įmonės tvorą ir sėkmingai gaudo
leisgyves anteles, o pasisotinusi sumedžiotas čia pat užkasa. Jos
sočias puotas žymi kelios dešimtys likusių apgraužtų ančių skeletų su sparnais. Varniniai paukščiai – pilkosios varnos bei kovai –
taip pat pasiima „savo dalį“. Bendrovės darbuotojai sakė pranešę
aplinkos apsaugos pareigūnams apie šias plėšrūnų puotas, tačiau
jiems buvo atsakyta, kad sumedžioti lapės negalima – vandenvalos įmonė esanti miesto teritorijoje, aplinkui yra daug pastatų.
Matyti dar gyvas, lapės ir varnų sužalotas, kraujuojančias bei
mirties belaukiančias antis sunku, turint omenyje, kad didžioji dalis šių paukščių liko būtent dėl, atrodo, nekalto miestiečių
lesinimo. Likę žiemoti paukščiai kasmet tikisi žmonių globos.
Tačiau gamta visad viską sustato į savo vietas...
Rytis Zizas
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Žiemos

laiškų pakviesti
Pastorino žiemužė savąjį rūbą. Išleido
ledo žnyplėmis besikandžiojančius šal
čius. Miškuose prasidėjo baltasis badas.
Supratome, metas į girią vykti. Vieni
šieno, grūdų, kiti morkų, bulvių, burokų
pasiėmė. Važiuodami matėm, kaip
baltam lauke šmirinėjo vieniša laputė.
Kiek tolėliau pavažiavus, netoli kelio
būriavosi pulkelis kurapkų. Norėjome
palesinti, tačiau to padaryti mums ne-

pavyko. Suplasnojo paukščiai sparnais ir,
kiek paskridę, vėl telkėsi į būrį.
Automobilis sustojo Kupiškio girininkijos eigulio Stasio Šlapelio sodyboje. Į mišką vykome arklį įkinkę į roges.
Vaikai sėdėjo rogėse, kol nepajuto šalčio.
Pajutę vikriai stryktelėjo ir šalia arkliuko
tai kulniavo, tai šuoliavo.
Po pusvalandžio pasiekėme Puožgirį.
Apsnigtame lauke pėdos sniege bylojo,

kad čia elnių mėgstama vieta. Rapso daigai kvepėjo raugintais kopūstais. Elnių
užkandžiams ir mes palikome tarp medžių
šakų įspraudę kvapnaus šieno kuokštus.
Netoli nuo to lauko radome šernų išartą
aikštelę. Nustebome, kad šernai – tokie
stiprūs artojai. Jiems supylėme atvežtas
daržoves. Nepamiršome ir paukščių –
ant pakylų pabėrėme grūdų.
Kelionė atgal iš girios neprailgo.
Kupini įspūdžių vaikai klegėjo, apibėrė
eigulį Stasį daugybe klausimų. Užsimezgė
jaunųjų miško bičiulių „Pelkinukų“
ir Kupiškio girininkijos miškininkų
draugystė.
Dar ne kartą skubėsime į mišką. Jaunieji miško bičiuliai kartu su tėveliais ir
mokytoju V. Grigaliūnu jau kala inkilus.
Netruks ateiti pavasaris.

miškas ir visuomenė
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Janina Daukienė

Kupiškio rajono Šepetos
Almos Adamkienės pagrindinė mokyklos
JMBB „Pelkinukai“vadovė

Griūdama pavėsinė privačiame miške

sužalojo žmones
ar įspėjimą apie netvarką. Todėl naivu
tikėtis, kad privataus miško savininkas,
negaudamas jokios naudos, investuos
savo lėšas į bendro naudojimo rekreacinius objektus miškuose, jų priežiūrą. Tai
akivaizdžiai parodė šis nemalonus atsitikimas; labai gaila, kad jo metu sužaloti
žmonės...
Šališkių girininkijos girininkas Antanas Nickus sakė, jog nelaimės pagrindinė priežastis ta, jog poilsinė buvo neprižiūrima, o pastatyta ji profesionaliai,
pagrindinės konstrukcijos dalys ir baldai padaryti iš stambios medienos, papildomai sutvirtinti. Įvykio metu mažą

berniuką nuo skaudesnės nelaimės apsaugojo pavėsinėje tvirtai suręstas masyvus stalas.
Ši nelaimė visus įspėja: norint miške
saugiai poilsiauti, rekreacinius įrenginius reikia nuolat prižiūrėti, atnaujinti.
Ir visuomenės pamąstymui: kas rūpintųsi rekreacijos plėtra miškuose, kas
prižiūrėtų esamas poilsiavietes ir statytų
naujas, jei būtų privatizuoti valstybiniai
miškai? Ar privatizuotų miškų poilsiavietės nebūtų aptvertos, uždarytos, kaip
ir dauguma paežerių?...

taip pavėsinė atrodė po pastatymo

Neatlaikius metų ir sniego naštos...

Redas Rutkauskas
Autoriaus nuotraukos

Prieš 10 metų bendromis medžiotojų ir
miškininkų pastangomis tuomet buvusioje Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos Šališkių girininkijos valstybinėje miško žemėje (Kauno rajono Alšėnų seniūnijos Girininkų II kaime) prie
Bartupės upės buvo pastatyta poilsinė,
greitai tapusi žmonių aktyviai lankoma.
Girininkijos darbuotojai ją kasmet prižiūrėjo. Bet daugiau kaip prieš 5-erius
metus miško žemė buvo privatizuota,
o kartu – ir poilsiavietė. Neprižiūrima,
privatininko neremontuojma poilsinė
ėmė nykti. Šiemet vasario 16 d. Alšėnų
seniūnijos gyventojai čia šventė Užgavėnes. Ir kaip tik tuo metu nuo sniego
apkrovos „pavargusi“ papuvusi pavėsinė
sugriuvo. Nukentėjo 4 žmonės, tarp kurių – 2 vaikai. Juos teko vežti į Kauno
medicinos universiteto klinikas. Įvykį
tiria Kauno rajono policija.
Pastatyti ir prižiūrėti pavėsinę nemažai kainuoja. O juk dažnas miško savininkas tik retkarčiais užsuka į savo miško valdą, dažniausiai – gavęs pranešimą

Zalmenas

Kaplanas
1921 05 28 – 2009 12 20

Prieš pat praėjusias Kalėdas mus pasiekė
netikėta žinia, jog mirė buvęs Vilniaus miškų
technikumo direktorius, paskutinės Vilniuje
1963 m. laidos mūsų kurso auklėtojas Zalmanas Kaplanas. Prieš tai buvome jį aplankę
bute, prisiminėme studijų metus, aptarėme,
kaip leidinuku išleisti jo prisiminimus.
Mūsų dėstytojas buvo kilęs iš Jurbarko
miesto, 1939 m. baigė Jurbarko valstybinę
gimnaziją, įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto Teisių fakulteto Ekonomikos
skyrių. 1939 m. pabaigoje šio universiteto
Humanitarinių mokslų ir Teisių fakultetai
buvo perkelti į Vilnių. 1941 m. birželio 22 d.
Vokietijos kariuomenei įsiveržus į Lietuvą,
Vilniaus universitete vyko egzaminų sesija.
Pradėjus bombarduoti Vilnių, Z. Kaplanas
pamatęs, kad miesto niekas nesiruošia ginti,
nusprendė vienas trauktis į Rytus. Traukiniu

Gintautas

Bagdonas
1950 11 14 – 2010 02 08

Į Kazlų Rūdos savivaldybės Ąžuolų Būdos
kapines vasario 10-ąją palydėjome amžinam poilsiui LŽŪA Miškų fakulteto 34 lai36
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pasiekė Minską, iš čia pėsčiomis – Rusiją. Atsidūręs Tambovo srityje, kelis mėnesius dirbo kolūkyje pagalbiniu darbininku, 1941 m.
rudenį savanoriu įstojo į Raudonąją armiją,
vėliau buvo pasiųstas į karo mokyklą. 1944
m. rudenį sugrįžęs į Lietuvą, sužinojo apie
tėvų ir brolio žūtį.
Dėl ligos 1946 m. pradžioje demobilizavęsis
iš Raudonosios armijos, Z. Kaplanas norėjo
tęsti studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, bet reikėjo mieste prisiregistruoti ir įsidarbinti. Tuometinis Vilniaus
miškų technikumo direktorius M. Lukinas
ieškojo lietuviškai kalbančio žmogaus karinio mokymo vadovo pareigoms, nes čia
visi dalykai buvo dėstomi lietuvių kalba.
Kariniame komisariate šias pareigas pasiūlė Z. Kaplanui. 1949 m. M. Lukinui išvykus į
aukštuosius miškininkystės kursus Pamask
vėje, miškų ūkio ministras A. Matulionis
ką tik Vilniaus universitete ekonomikos
mokslus baigusį nepartinį dėstytoją Z. Kaplaną paskyrė laikinuoju Vilniaus miškų
technikumo direktoriumi, 1951–1957 m. –
nuolatiniu. 1957–1963 m. jis dėstė karinio
rengimo ir visuomenės mokslo disciplinas.
Iki 1957 m. Vilniaus miškų technikume, skirtingai nei kitose mokymo įstaigose, nebuvo partinės organizacijos, tęstos prieškario
Alytaus aukštesniosios ir Vilniaus vidurinės
miškų mokyklų moksleivių mokymo, popamokinės veiklos tradicijos. Žinoma, jau su
tarybiniais akcentais – per valstybines šventes moksleiviai privalėjo žygiuoti demonstracijose, buvo įvestas politinis švietimas.
Bet Z. Kaplanas, nedogmatiškai dėstęs pastarąją discipliną, siejo ją su pasaulio pažinimu, geografija, skatino moksleivius domėtis
šalies ir pasaulio įvykiais, organizavo pažintines ekskursijas. Mus rengė sunkiam pokario darbui girininkijose, todėl daug dėmesio

skirta ir sveikatai, ištvermės, drausmės ugdymui – tam labai pasitarnavo Z. Kaplano
vedamas karinis parengimas su rikiuotėmis,
kariška drausme, žygio dainomis. Z. Kaplano pastangomis technikumo pastate įsteigta valgykla, kur moksleiviai gaudavo beveik
nemokamą maitinimą su privaloma sriuba
sveikatai palaikyti. Pokario metais tai buvo
aktualu daugumai moksleivių.
Kiekvieną pavasarį vykdavome į praktikos
darbus Naujosios Vilnios girininkijos medelyne, kur, be profesinių dalykų, daug dėmesio skirta praktikantų gyvenimo ir buities
sąlygoms. Tuo metu mums atrodė prievolė
papildomai mokytis traktorininko, vairuotojo, motopjūklininko kvalifikacijos, bet vėliau
gamyboje tuo džiaugėmės. Visi baigusieji
technikumą miškininkai buvo įdarbinami
tik Lietuvoje.
Z. Kaplanas ir kiti dėstytojai liberaliai žiūrėjo į
mandatų komisijai privalomą pateikti stojančiųjų asmens charakteristiką, kurioje reikėjo
nurodyti tėvų socialinę padėtį, turėtą žemės
valdą, ar nėra represuotų artimų giminių už
ryšius su ,,buržuaziniais nacionalistais“. Tai
leido technikume mokytis įvairios socialinės
kilmės moksleiviams, ne vienam šaukiamojo
amžiaus jaunuoliui buvo atidėta privalomoji
karinė tarnyba iki studijų baigimo. Auklėtojas
Z. Kaplanas buvo mums tolerantiškas, tėviškas, autoritetas, kaip ir mums dėstę dr. Antanas Juška, Martynas Mačkus.
Perkėlus 1963 m. Miškų technikumą į Girionis, iki pensijos 1990 m. Z. Kaplanas dirbo
Liaudies ūkio tarybos, Lengvosios pramonės ministerijos sistemoje, kur aukštų pareigų neužėmė.
Jo šviesus atminimas išliks mūsų atmintyje.

dos absolventą Gintautą Bagdoną, kuriam
gyvenimas atseikėjo nemažai išbandymų.
Gimęs 1950 m. Marijampolės rajono Kvietiškio kaime, Gintautas dar vaikystėje
(1955 m.) neteko tėčio. Būsimam miškininkui teko mokytis Marijampolės Vinco
Mykolaičio – Putino vidurinėje internatinėje mokykloje. 1968 m. mudu susitikome
LŽŪA Miškų fakultete ir beveik penkerius
metus gyvenome tame pačiame bendrabučio kambaryje. Gintautas buvo geras
bičiulis, kruopštus ir sąžiningas studentas,
turėjęs kantrybės ir ilgėliau pasėdėti prie
knygų, vakarais dirbo Miškotvarkos kated
roje laborantu prie ūkiskaitinių darbų.
1973 m. pavasarį įgijęs miškų ūkio inžinieriaus diplomą, Gintautas grįžo į gimtinę – paskirtas tuometiniame Kazlų Rūdos
BMŪGS Braziūkų girininkijos girininko
padėjėju. Bet jau tų pačių metų gegužę
traukinys mus išvežė į Tolimuosius Rytus,
prie Kinijos ir Korėjos sienų – abu su Gintautu tapome to paties pulko kariais. Aš
dar kartą patyriau, kad šalia – nuoširdus ir
patikimas draugas.

Po metų tarnybos grįžęs Gintautas įsidarbino tame pačiame susivienijime
Novos girininkijoje miško meistru, laikinai ėjo Agurkiškės girininko pareigas,
1975–1976 m. paskirtas miško kultūrų ir
apsaugos inžinieriumi. 1976–1989 m. dirbo Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo
institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. Deja, anksti sušlubavus sveikatai,
buvo priverstas vėl grįžti į Kazlų Rūdą, kur
pagal išgales Ąžuolų Būdos girininkijoje
dirbo eiguliu, kitus miškų ūkio darbus,
niekada nenutoldamas nuo miško.
Gintautas nesukūrė savo šeimos, bet stengėsi išlikti savarankiškas net pasiligojęs,
nenorėdamas būti našta seserims.

Vilniaus miškų technikumo 1963 m.
laidos absolventai

Kazlų Rūdos miškų urėdijos miškininkų ir
bendramokslių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio seserims, kitiems
artimiesiems.
				

Miškininkas Antanas Šilingas
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Jonas

Minkelis
1940 05 05 – 2010 02 05

Vasario 5 d., eidamas 70-uosius metus,
sunkios ligos palaužtas, išėjo Anapilin nuo
1962 m. Vilniaus miesto miško parkais, miesto apželdinimu, želdynų apsauga rūpinęsis
miškininkas Jonas Minkelis, kilęs iš Alytaus.
Baigęs 1959 m. Vilniaus miškų technikumą,
praktinės miškininkystės įgūdžių jis sėmėsi, dirbdamas 1959–1962 m. tuometiniame
Varėnos miškų ūkyje Kaniavos girininkijos
miško techniku, Rudnios girininkijos girininko padėjėju, 1960–1962 m. – Lynežerio
girininkijos girininku. Pareigingą jauną specialistą 1962 m. lapkritį pakvietė tvarkyti
sostinės miškų – paskyrė į Vilniaus miesto

Klemensas

Žadeikis

1936 08 22 – 2010 01 29

Netekome buvusio ilgamečio miškininko,
nuoširdaus bendradarbio Klemenso Žadeikio, visą kūrybingą gyvenimo veiklą paskyrusio Kuršėnų miškų urėdijos girioms ir šio
krašto žmonėms.
Klemensas gimė ir augo Akmenės rajone,
Kruopiuose. Pokario sumaištis privertė Žadeikių šeimą 1946 m. palikti gimtinę, pasitraukti
į Klaipėdos kraštą. Ten jo tėvas Klemensas

apželdinimo trestą vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1976 m. jis dirbo Vilniaus miesto
Miško parkų baro viršininku, nuo 1991 m. –
valstybinės želdynų įmonės ,,Zunda“, nuo
1995 m. – AB ,,Zunda“ Miško parkų skyriaus
viršininku. Darbe Jonui teko būti ir gamtosaugininku, parkotvarkininku, miško želdintoju. Kantriu miškininkų Jono Minkelio,
Vlado Leonavičiaus, Jono Rutkausko ir kitų
triūsu apie Vilnių pasodinta dešimtys hektarų naujų miško želdinių, kur jau galima ir pailsėti, ir pagrybauti. Kiek įdėta Jono pastangų, sumanymų, įrengiant miško parkuose
trumpalaikes poilsio aikšteles su mažosios
architektūros statiniais, pažintinius gamtos
takus Lazdynų, Pavilnių, Vilkpėdės ir kituose
miško parkuose. Miesto miškams prižiūrėti
pastatytos naujos Valakupių, Panerių, Lazdynų girininkijos. Nepaisant miesto valdyme vykusių reorganizacijų, besikeičiančio
požiūrio į miesto miško parkus, želdynus,
Jonas Minkelis nemažai jėgų ir dėmesio
skyrė kasmetinei kovai su miško parkų
šiukšlintojais, priešgaisrinių taisyklių pažeidėjais, kitais nedrausmingais iškylautojais.
Jono rūpestis kelis dešimtmečius buvo kasmet parūpinti Kalėdines egles Rotušės bei
Katedros aikštėse.
Kuklus, pareigingas, darbštus, linkęs bend
rauti Jonas Minkelis buvo vilniečių vertinamas – 1980 m. paskatintas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos garbės raštu, rinktas
Gamtos apsaugos draugijos Vilniaus miesto
skyriaus tarybos vadovu, 1990 m. jam suteiktas Gamtos apsaugos draugijos garbės
nario vardas. Turėjo autoritetą kolektyve –

rinktas profsąjungos komiteto pirmininku.
Jis dirbo ir dėstytoju komunalininkų mokymo kombinate, apdovanotas „Komunalinio
ūkio žymūno“ ženkleliu.
Nuo 2005 m. spalio iki 2009 m. pabaigos
Jonas Minkelis dirbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio
departamento Miesto tvarkymo skyriaus
Vingio girininkijos vyr. specialistu. Jam pavyko suderinti miškininkiškąją pareigą su
pomėgiu puošti miesto aplinką, noru, kad
Vilnijos miško parkai būtų svetingi kiekvienam sostinės gyventojui ir svečiui – tam negailėjo savo jėgų, energijos. Nemažai sumanumo šis miesto želdynų specialistas įdėjo,
įveisiant Jomantų parką vietoje išdžiūvusio
Jomantų miško parko.
Deja, prasidėjus sunkmečiui, vis mažiau
dėmesio buvo skiriama miško parkams, jų
priežiūrai, o vėliau Vilniaus savivaldybės
administracija visai atsisakė miškininkų paslaugų, pradėtos miško parkų dalybos. Tai
Jonui Minkeliui buvo didelis smūgis...
Vasario 6-ąją palydėjome šį iškilų miškininką
amžinam poilsiui į miesto Sudervės kapines.
Velionio gebėjimas dirbti bet kokiomis sąlygomis Vilnijos miško parkų puoselėjimui, jo
buvusi vidinė energija, nuoširdumas, gebėjimas išklausyti ir suprasti, meilė gamtai išliks kolegų, visų jį pažinojusių atmintyje.

Žadeikis kurį laiką dirbo Girulių girininkijos
girininku. Jaunajam Klemensui įgyjant aštuonmetį išsilavinimą teko lankyti net keturias mokyklas – tiek kartų priverstinai šeima
turėjo keisti gyvenamąją vietą.
Baigęs 1954 m. Vilniaus miškų technikumą,
Klemensas paskiriamas Kuršėnų miškų ūkio
Papilės girininkijos girininko pavaduotoju,
1957 m. perkeliamas į Raudėnų girininkiją.
1960 m. paskiriamas Medelyno girininkijos
girininku. Žlugus vietiniam kolūkiui, prie šios
girininkijos 1959 m. įsteigtas Pažiužmėlių
pagalbinis žemės ūkis su tarpumiškėse glūdinčiu nemažu žemės naudmenų plotu. Suprojektuotas medelynas 1961 m. perkeltas į
Braznavos kaimą prie Kuršėnų. Jaunam girininkui tuo metu teko būti šių reorganizacijų
sūkuryje – pastatyti naujai steigiamų Pažižmės, Paežerių ir Pažiužmėlių girininkijų sodybas, o prie Pažiužmėlių girininkijos Švendrių
kaime – ir miškininkų kultūros namus su bib
lioteka ir sale. Čia rinkdavosi vaidinti ir žiūrėti
spektaklių miškininkai, miško darbininkai su
šeimomis, aplinkinių kaimų gyventojai. Klemensas buvo aktyvus šios meno saviveiklos
organizatorius ir dalyvis – mėgo vaidinti, groti smuiku.
1962 m. jis išrenkamas Kuršėnų miško pramonės ūkio profsąjungos komiteto pirmininku, rūpinosi miškininkų darbo ir buities
sąlygų gerinimu. Nuo 1964 m. iki 1974 m. dir-

bo Kuršėnų miško ruošos punkto techniniu
vadovu, viršininku.
Įkūrus Kuršėnų miškų ūkio gamybinį susivienijimą, gabus miško ruošos darbų organizatorius 1974 m. paskiriamas pagrindinėje
įmonėje darbo organizavimo, vėliau – gamybos inžinieriumi. Šiose pareigose Klemensas
dirbo iki išėjimo į pensiją 1996 m.
Šiame permainingame laikotarpyje jam teko
taikyti naujas darbo organizavimo formas ir
technologijas, nustatinėti darbų apmokėjimo įkainių sparčiai besikeičiant finansinei ir
ekonominei miškų ūkio sistemai. Būdamas
kruopštus, darbštus ir sąžiningas, jis su šia užduotimi puikiai susitvarkė, toliau išliko aktyviu
visuomenininku. Ir būdamas pensijoje, Klemensas rūpinosi namo gyventojų buities sąlygomis – rinktas bendrijos pirmininku. Savo
gyvenimo ir darbo kelią velionis išsamiai aprašė iliustruotuose prisiminimų sąsiuviniuose.
Su žmona mokytoja Onute užaugino tris sūnus. Prieš metus Žadeikiai atšventė auksines
vestuves. Išėjusįjį negrįžti primins asmeninis
pavyzdys, kaip reikia mylėti šeimą, pasirinktą profesiją, kraštą ir jo žmones.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną
Janiną, sūnų ir dukrą, kitus artimuosius.
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos buvę kolegos ir draugai

Reiškiame nuoširdžią atjautą velionio žmonai Onutei, sūnums Remigijui, Donatui, Ryčiui bei artimiesiems.
Kuršėnų miškų urėdijos kolektyvas,
buvę bendradarbiai
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Medžio
metai
Vasaris

Su 30-uoju gimtadieniu

Kovo 7 d. šią sukaktį pažymėsiantį Biržų miš
kų urėdijos vyriausiąjį miškininką Juozą
Šuminą, 8 d. – Nemenčinės miškų urėdijos
Žeimenos girininkijos girininką Vytį Tupkauską, 12 d. – LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakulteto Ekologijos katedros vyr. laborantę Jurgitą SASNAUSKIENĘ, 17 d. – Pakruojo
miškų urėdijos Rozalimo girininkijos girinin
ką Mindaugą Gudą.

Pilką mano gyvenimo girią
Baltas šerkšnas suraižė kaip langą.
Stovi eglės nuo šalčio numirę,
Meldžia laimės jos saulės ir dangų.
Liūdi pušys kaip nuotakos tylios...

Su 40-uoju gimtadieniu

Ir, atrodo, liūdės amžinai...
Pilki debesys slenka virš girios Tolimųjų stočių traukiniai.
Pasigausiu aš debesį pilką
Ir paklausiu, ką neša svetur –
Laimę, saulę, paklydusią viltį,
Gal melodiją švelnią c-dur.
Gal pavasaris tūno jo įsčios –
Bręsta, pučias, didėja, tuoj sprogs
Ir pažirs pumpurais jis virš girios,
Ir raiba gegute užkukuos...

Eugenijos Strazdienės nuotrauka

miškas ir visuomenė

Prosta Sporinni
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kovą

Sveikiname gimusius

Kovo 1 d. šią sukaktį paž ymėsiantį Biržų
miškų urėdijos traktorininką Darių Petrauską, 3 d. – Druskininkų miškų urėdi
jos prekybos vadybininkę Anolitą Lukošiūnienę, 4 d. – Panevėžio miškų urėdijos
Naujamiesčio girininkijos girininko pava
duotoją Arūną Pocevičių, 5 d. – Dubravos EMM urėdijos medkirtės operatorių
Kęstutį Daugėlą, 6 d. – Jonavos miškų
urėdijos miško medelyno darbininką Vygandą Vajėgą, 7 d. – Ukmergės miškų
urėdijos Šešuolėlių girininkijos eigulį Saulių Blažį, 8 d. – Raseinių miškų urėdijos
Žaiginio miško medelyno viršininkę Ireną
Burinskienę, 10 d. – Šakių miškų urėdijos
Sutkų girininkijos eigulį Egidijų Sutkų,
13 d. – Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių girininkijos girininką Arūną Eiduką,
17 d. – Nemenčinės miškų urėdijos medie
nos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
traktorininką Januš Meškunec, 19 d. –
Biržų miškų urėdijos elektros-energetikos
inžinierių Šarūną Zinkevičių, 21 d. –
Valstybinio miškotvarkos instituto Rekreacijos ir gamtosaugos grupės vyresnįjį specialistą Saulį Skują, 22 d. – Valkininkų
miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio medkirtės ope
ratorių Marik Dorodko, 23 d. – Alytaus
miškų urėdijos miško medelyno darbininkę Elvyrą Karčiauskienę, 26 d. – Trakų
miškų urėdijos vyr. buhalterės pavaduotoją
Astą Saulėnienę, 27 d. – KMAI kolegijos
lektorių Aurelijų Živatkauską, 28 d. –
Šalčininkų miškų urėdijos buhalterę Maiją
Šesnulevičienę, 30 d. – Šalčininkų miškų
urėdijos valytoją Ireną Babinskają.

Su 50-uoju gimtadieniu

Kovo 5 d. šią sukaktį pažymėsiantį Jonavos
miškų urėdijos Svilonių girininkijos eigu
lį-miško darbininką Rimantą Karloną,
7 d. – Valkininkų miškų urėdijos Zygmantiškių girininkijos eigulį Leoną Šinkovičių,

10 d. – Kaišiadorių miškų urėdijos Žiežmarių girininkijos girininką Praną Vainorį,
11 d. – Biržų miškų urėdijos meistrą Joną
Tviragą, Kazlų Rūdos mokomosios miš
kų urėdijos medienos ruošos, prekybos ir
techninio padalinio traktorininką Petrą
Kazlauską, Kuršių nerijos NP Juodkrantės
girininkijos dirbtuvių darbininką Arūną
Balną, 16 d. – Druskininkų miškų urėdi
jos buhalterę-kasininkę Nijolę Šidlauskienę, KMAI kolegijos darbininkę Germą
Karžiniauskienę, 22 d. – Valstybinio
miškotvarkos instituto jaunesnįjį taksatorių
Vytautą Bardauską, 23 d. – Ukmergės
miškų urėdijos Šešuolių girininkijos eigulį
Vytautą Dijoką, 25 d. – Biržų miškų urė
dijos Būginių girininkijos girininko pava
duotoją Rolandą Kubilių, Telšių miškų
urėdijos buhalterę Vitą Černiauskienę,
27 d. – Raseinių miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio medvežės vairuotoją Aleksą Raudį.

Su 60-uoju gimtadieniu

Kovo 4 d. šią sukaktį pažymėsiantį Valkininkų miškų urėdijos Valkininkų girininkijos valytoją Eleną Miliauskienę, 8 d. – Šiaulių
RAAD Pakruojo rajono agentūros vyresnįjį
specialistą Vigitą Zuoką, 9 d. – Nemenčinės miškų urėdijos Magūnų girininkijos
eigulį Zdislav Stasevič, 12 d. – Biržų
miškų urėdijos meistrą Lionių Mociūną,
16 d. – Šilutės miškų urėdijos Žemaičių Naumiesčio girininkijos girininko pavaduotoją
Steponą Mockų, Rokiškio miškų urėdi
jos Kamajų girininkijos miško darbininkę
Dalią Liktoraitienę, 24 d. – Valkininkų
miškų urėdijos medienos ruošos, preky
bos ir techninio padalinio vairuotoją Romą
Kairevičių, 26 d. – KMAI kolegijos lektorių
Vitą Damulevičių, 29 d. – Mažeikių miškų
urėdijos urėdą Albiną Paulavičių.

Su 70-uoju gimtadieniu

Kovo 5 d. šią sukaktį pažymėsiantį buvusį
ilgametį Šalčininkų miškų urėdijos Šalčininkėlių girininkijos girininką Juozapą
Janulevičių, 14 d. – Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centro Miškų instituto Miško
išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus inžinierių Gytį Jakelaitį.

Su 80-uoju gimtadieniu

Kovo 15 d. šią sukaktį pažymėsiantį buvusį
ilgametį Lietuvos miškų instituto vyresnįjį
mokslo darbuotoją dr. Vitolį Kazį Gavelį.

Loreta Skirbutienė

Pabudo vandenys,
išsiliejo

Vienišas

Išsivadavo iš ledo

Lyg kelias, lyg kanalas, lyg upė...
Lėta kelionė namo

Stintų žvejyba
Gamtos prabudimo pranašai

