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k r o n i k A

ekonominius mechanizmus, kurie skatintų 
išteklius taupantį antrinių žaliavų panau-
dojimą ir perdirbimą; atliekų deginimo ga-
myklų statyba turėtų būti finansuojama tik 
patvirtinus atliekų tvarkymo planus.

Kovo 4 d. Lietuvos Mokslų akademijoje 
įteiktos 2009 m. Lietuvos mokslo premi-
jos. tarp laureatų – penki Miškų instituto 
mokslininkai: R. Gabrilavičiuis, A. Pliūra, 
J. Danusevičius, V. Baliuckas ir D. Danu-
sevičius. Garbinga premija jiems paskirta 
už darbų ciklą Biomedicinos mokslų srityje 
„Miško sėklinės bazės, selekcijos ir gene-
tinių išteklių išsaugojimo sistemos sukū-
rimas tvariai ir intensyviai miškininkystei 
plėtoti Lietuvoje“ (plačiau – 14 p.). 

Kovo 6 d. LŽŪU tautinių šokių kolekty-
vas „Sėja“ ir liaudiškos muzikos kapela 
„Ūkininkas“ dalyvavo tarptautiniame 
studentų tautinių šokių ansamblių festi-
valyje „Draugystės puokštė“, vykusiame 
kauno kultūros centre „tautos namai“. 

Kovo 9 d. Lietuvos Mokslų akademijoje su-
rengta apskritojo stalo diskusija „Miškai – 
valstybės ir privatus turtas: nuosavybė, 
valdymas, kaupimas ir naudojimas” (pla-
čiau – 12 p.).  

Kovo 9 d. KMAI kolegijoje paminėtas 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
20-metis. Direktoriaus pavaduotoja a. kvie-
cinskienė skaitė pranešimą „kauno miškų ir 
aplinkos inžinerijos kolegija per 20 nepri-
klausomybės metų“, įteikti apdovanojimai 

geriausiems studentams, koncertavo LŽuŪ 
choras „Daina“.

Kovo 10 d. Generalinės miškų urėdijos 
kolegijos iškilmingame posėdyje pa-
minėtas Lietuvos Nepriklausomybės 
20-metis (plačiau – 6 p.).

Kovo 10 d. Vyriausybė pritarė Piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnoja-
mąjį turtą atkūrimo įstatymo pakeitimo 
projektui. Parengtos pataisos, atsižvelgiant 
į Vyriausybės 2008-2012 m. programos 
nuostatas. Praplėtus atlyginimo už valsty-
bės išperkamą žemę miestuose būdų sąra-
šą, tais atvejais, kai nėra galimybės piliečio 
prašomu būdu atkurti nuosavybės teisių, 
atsakingos už tai institucijos galėtų siūlyti 
pasirinkti atlyginimą lygiaverčiu miško 
sklypu. taip pat piliečiai, kurie yra pasirin-
kę tam tikrą atlyginimo už valstybės išper-
kamą žemę būdą, kuris, jų nuomone, nėra 
patrauk lus, galėtų iki 2010 m. rugsėjo 1 d. 
pakeisti valią dėl atlyginimo būdo ir prašyti 
už valstybės išperkamą žemę atlyginti ly-
giaverčiu miško plotu kaimo vietovėje.

Ko vo 14–17 d. Lie tu vo je lan kė si tarp-
tau ti nės miš ki nin kys tės ma gist ran tū ros 
stu di jų pro gra mos EUROFORESTER 38 
studentų ir dėstytojų grupė iš 14 pasaulio 
šalių. Didžiąją vizito dalį studentai praleido 
Lietuvos žemės ūkio universitete, lankėsi 
trakų bei Dubravos miškų urėdijose, Lietu-
vos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų 
institute. Be universiteto dėstytojų, praneši-
mus programos dalyviams skaitė Miškų de-
partamento ir Generalinės miškų urėdijos 
specialistai. aptartos miškų ūkio tenden-
cijos Lietuvoje, valstybinių miškų valdymo 
modelis, santykiai su visuomene, privačių 
miškų tvarkymo aktualijos. Vadovaujami dr. 
V. Bruko Dubravos miškų urėdijoje svečiai 
apžiūrėjo selekcinių sodmenų išauginimo 
padalinį, medelyną, kankorėžių aižyklą, 
miško sėklų saugyklą – šaltyvuvą. Būsimieji 
magistrai domėjosi miško kirtimo būdais ir 
kirtimų intensyvumu, miškų atkūrimo, se-
lekcijos ir sėklininkystės, specifinės Dubra-
vos EMMu veiklos klausimais. 
 
Kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė rezoliuciją „Dėl valstybinių miškų 
išsaugojimo“ (plačiau – 4 p.).
 
Kovo 19 d. Pasaulinės žemės dienos iš-
vakarėse aplinkos ministerija ir „Lututės“ 
leidykla Vytauto Didžiojo universitete 
organizavo minėjimą, kuriame dalyvavo 

Kovo 2 d. Žemės ūkio rūmai akmenėje su-
rengė seminarą „Tvarus ūkininkavimas 
privačiuose miškuose“. 

Kovo 3 d. Lietuvos Mokslų akademijoje 
vyko Lietuvos kultūros kongreso ir Mokslų 
akademijos organizuotas forumas „Tausoji-
mo politika ir išėjimo iš krizės perspekty-
vos”, kuriame dalyvavo LaMMC filialo Miškų 
instituto direktorius prof. R.ozolinčius, prof. 
R. Pakalnis, rašytojas V. Bubnys, režisierius G. 
Padegimas, kiti kultūros veikėjai, mokslinin-
kai. Forume priimta rezoliucija, teigianti, 
kad būtina depolitizuoti aplinkosaugos 
sprendimus, papildyti nacionalinę darnaus 
vystymo strategiją gerai apgalvota Valsty-
bine aplinką tausojančio gyvenimo būdo 
ugdymo programa ir padaryti ją pagrin-
dine Lietuvos raidos kryptimi; aplinkosau-
gos uždavinius ir tikslus integruoti į visų 
ūkio šakų vystymo strategijas ir planus; 
ryžtingai įsikišti į technologinius ir ener-
getinius procesus, kad Lietuva neatsidurtų 
trijų atominių elektrinių apsuptyje; ne ska-
tinti privatizaciją ir urbanizaciją saugomose 
teritorijose, bet užtikrinti, kad tos teritorijos 
būtų atviros ir prieinamos visai visuo-
menei, o ūkininkavimo formos nekeltų 
pavojaus toms vertybėms, dėl kurių jos yra 
įsteigtos; ne tvenkiniais paversti ekologiniu 
ir kultūriniu požiūriu vertingiausias upes ir 
jų slėnius, bet skatinti mažiausiai aplinką 
žalojančių energetinių projektų įgyven-
dinimą; ne vadovaujantis LRI rekomenda-
cijomis pasidalinti neprivatizuotus Lietuvos 
miškus, bet išlaikyti jų valstybinę nuo-
savybę bendram gyventojų labui; sukurti 

Aplinkos viceministras –
ARŪNAS REMIGIJUS ZABULėNAS
a. R. Zabulėnas iki šiol ėjo Būsto ir urbanis-
tinės plėtros agentūros prie aplinkos mi-
nisterijos direktoriaus pavaduotojo parei-
gas, dar anksčiau dirbo aplinkos ministro 
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ka patarėju. yra dirbęs mokslinį darbą, dėsto 
VGtu, vadovavo kelioms bendrovėms, dir-
bo pirkimų vadovu įgyvendinant Pasaulio 
banko finansuojamą projektą.
technikos mokslų daktaras a. R. Zabulėnas 
baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą 
ir Vilniaus universiteto tarptautinio verslo 
mokyklos magistrantūros studijas.
naujasis 49-erių metų viceministras atsa-
kingas už architektūros, statybos ir terito-
rijų planavimo bei kraštovaizdžio politikos 
formavimą, būsto politikos formavimą, 
valstybės nekilnojamojo turto paskirsty-
mą, jo perdavimo savivaldybėms koor-
dinavimą, pagrindinėse statybos veiklos 
srityse dirbančių specialistų ir statybos 
verslo įmonių atestavimo koordinavimą, 
darnaus vystymosi strategijos architektū-
ros, statybos ir teritorijų planavimo srityje 
įgyvendinimą, saugomų teritorijų tvarky-
mo politikos formavimą.
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per 700 vaikų ir pedagogų iš 30-ies miestų 
bei rajonų savivaldybių, aplinkos ministeri-
jos, savivaldybių, mokslo ir mokymo įstaigų, 
nevyriausybinių aplinkosauginių organiza-
cijų atstovų. 

Kovo 20 d. Tarptautinę Žemės dieną 
prie Lietuvos respublikos Seimo rūmų, 
Šalies miestuose ir miesteliuose iškel-
tos Žemės vėliavos, Aplinkos ministe-
rijoje vyko minėjimas (plačiau – 5 p.). 
Ši diena paminėta visuose šalies kampe-
liuose. kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijoje minėjimas prasidėjo šventiniu 
rytmečiu, iškilmingai pakelta Žemės vė-
liava, kaip ir prie LŽŪu centrinių rūmų. 
Miškų urėdijų, šalies nacionalinių ir regio-
ninių parkų darbuotojai su moksleiviais ir 
vietos bendruomene kėlė inkilus, organi-
zavo žygius. Šakių miškų urėdijos Lekėčių 
girininkijoje iškelta per 200 inkilų. akcijoje 
dalyvavo LR seimo aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas J. Šimėnas, komiteto 
nariai J. urbanavičius ir s. Giedraitis, miškų 
urėdijos darbuotojai, jaunieji miško bičiu-
liai. Miškų urėdijos informaciniame centre 
atidengta paskutinė diarama. kuršių ne-
rijoje organizuota eisena iki jūros, buvo 
kuriamos instaliacijos iš gamtinių žaliavų 
„Žemės spalvos“.

Kovo 20 d. Generalinėje miškų urėdijo-
je aB „Grigiškės“ generalinio direktoriaus 

iniciatyva įvyko pasitarimas prekybos 
apvaliąja mediena klausimais. Pasita-
rime dalyvavo Generalinis miškų urėdas 
B. sakalauskas, nuolat veikiančio miškų 
urėdų gamybinio susirinkimo pirmininkas 
V. Mierkis, ukmergės miškų urėdas V. krau-
jalis, uaB „Lik merė“ generalinis direktorius 
M. kasmauskis, aB „Grigiškės“ generalinis 
direktorius G. Pangonis, uaB „swedspan Gi-
rių Bizonas“ pirkimų vadovas G. Lastauskas, 
Lietuvos biomasės energetikos asociacijos 
LItBIoMa direktorius a. Jakštas, asociacijos 
„Lietuvos mediena“ direktorius R. Beinor-
tas, Medienos perdirbėjų asociacijos narys 
V. krapukaitis. Pasitarime daugiausia dėme-
sio skirta apsirūpinimo žaliava problemai. 

Kovo 22 – 26 d. Lietuvoje vyko tarptau-
tiniai BOVA (Baltijos šalių miškininkystės, 
veterinarijos ir žemės ūkio universiteto) 
magistrantūros kursai „Medžiojamųjų 
gyvūnų populiacijų valdymas“. kursams 
vadovavo Lietuvos žemės ūkio universiteto 
Medžioklėtyros laboratorijos vadovas doc. 
kęstutis Pėtelis. kursuose žinias gilino 6 ša-
lių magistrantai, net iš kamerūno ir nepalo. 
Be universiteto dėstytojų, paskaitas skaitė 
Estijos gyvybės mokslų universiteto doc. tiit 
Randver. studentai lankėsi taip pat anykš-
čių ir telšių miškų urėdijose. 
  
Kovo 24 d. LŽŪu organizuotas seminaras 
„Nenukirsto miško ir apvaliosios medie-

nos matavimas: problemos ir technologi-
jos“ (plačiau – kitame numeryje). 

Kovo 24 d. Rašytojų klube organizuotas 
Pasaulinei žemės dienai skirtas publicisti-
kos ir poezijos vakaras „Kieno Jūs būsit, 
Lietuvos miškai?“ (plačiau – kitame nume-
ryje).
 
* Kauno miškų ir aplinkos inžineri-
jos kolegija informuoja, kad gegužės 
15 d. Rumšiškių liaudies buities muzie-
juje vyks 9-asis atviras Lietuvos medkir-
čių čempionatas, kuris yra vienas iš šeimos 
šventės – festivalio „Čia visa Lietuva” rengi-
nių. Čempionatą organizuoja kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegija (kMaIk), uaB 
„HusQVaRna LIEtuVa” ir muzikos agentūra 
„CoMBo”. Varžybos vyks individualioje įskai-
toje tarp suaugusiųjų ir jaunių (iki 24 m.) pa-
gal 2010 m. pasaulio medkirčių čempionato 
taisykles (www.kmaik.lt). tris aukščiausias 
vietas užėmę medkirčiai ir geriausias jaunių 
atstovas vyks į pasaulio čempionatą, kuris 
organizuojamas š.m. rugsėjo mėn. kroatijoje 
(Zagrebe). norintieji dalyvauti dėl registra-
cijos turi kreiptis į kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos dėstytoją n. Marcinke-
vičių (el. p. n.marcinkevičius@kmaik.lm.lt, 
tel. +370 687 344 81). Vyriausiasis teisė-
jas – kMaIk dėstytojas a. Jurkonis (el. p. 
a.jurkonis@kmaik.lm.lt, tel. +370 682 627 50). 
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Seimas pasakė 
„stop! Valstybinių miškų privatizacijai!“

Lietuvos Respublikos Seimas š. m. kovo 18 d. didžiąja balsų 
dauguma priėmė rezoliuciją „Dėl valstybinių miškų išsaugoji-
mo“. Kovo 23 d. šio dokumento pagrindiniai rengėjai aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas bei komiteto na-
riai aurelija Stancikienė ir Justinas urbanavičius suorganizavo 
spaudos konferenciją, kurios metu žiniasklaidos atstovus supa-
žindino su rezoliucijos pagrindinėmis tezėmis.

Komiteto pirmininkas J. Šimėnas pabrėžė, kad iš karto po 
naujų Seimo rinkimų nuolat keliama ta pati problema – siūlymai 
keisti dabartinę valstybinių miškų valdymo struktūrą. Jis primi-
nė, kad dar praeitų metų pavasarį aplinkos apsaugos komitetas 
surengė posėdį, kuriame svarstė tuos siūlymus. posėdyje, be ko-
miteto narių, dalyvavę miškininkai – mokslininkai, gamybinin-
kai, privačių miškų bei valstybinių miškų atstovai priėjo išvadą, 
kad keisti valdymo sistemos nereikia, nes ji dirba gerai. 

Komiteto nuomone, naikinti miškų urėdijas ir vietoje 
jų steigti akcines bendroves, kaip buvo vėl siūloma po LLRi vė-
liava susibūrusių lobistinių struktūrų, nėra tikslinga. praėjusieji 
metai parodė, kad valstybinių miškų ūkio sistema gerai atlaikė 
ekonominį nuosmukį – nesustojo miškų atkūrimo procesas, 
nesutriko miško išteklių naudojimas. nežiūrint žemų medienos 
kainų, valstybiniai miškininkai rinkai pateikė tiek pat žaliavos, 
kaip ir kiekvienais metais. O privatus sektorius pasiūlė apie ke-
turis kartus mažiau medienos nei įprastai. Vien tai parodė, kad 
valstybinių miškų sistema veikia efektyviai, nors per praėjusius 
metus daug šalies įmonių neatlaikė sunkmečio naštos ir ban-
krutavo.

„Į miškus reikia žiūrėti, kaip į ekosistemą, kuria privalome 
ne tik naudotis, bet ir išsaugoti, atkurti, puoselėti. Su šiuo vai-
dmeniu puikiai tvarkosi miškų urėdijos ir jų naikinti tikrai ne-
reikia“, – konstatavo Jonas Šimėnas.

Jam antrino ir Justinas urbanavičius, apgailestaudamas, kad 
šiandien į mišką dažnai žvelgiama tik per vartotojišką prizmę: 
kalbama apie gerai veikiančių valstybinių įmonių pertvarkymą 
į akcines bendroves, miškų privatizavimą, pelningumą bei eko-
nominę miškų naudą, tačiau apie mišką, kaip ekosistemą, susi-
mąstoma ne visada. 

Jo teigimu, tokias nenaudingas miškui reformas siūlo ne 
miškų specialistai ar mokslininkai, to siekia stambieji perdirbė-
jai, turėdami aiškų tikslą – kuo mažiau pardavėjų, tuo lengviau 
išstumti iš rinkos smulkųjį verslą, tuo lengviau privatizuoti 
valstybinius miškus. 

„Valstybinės reikšmės miškų pardavimas ar privatizavimas 
turėtų tiktai trumpalaikę socialinę – ekonominę naudą, tačiau 
ilgalaikėje perspektyvoje miškų vystymuisi tai būtų ypač žalin-
ga“, – įsitikinęs J. urbanavičiaus.

Komiteto narės aurelijos Stancikienės nuomone, Seimo 
priimta rezoliucija dar nereiškia, kad valstybinių miškų išsau-
gojimo klausimas yra baigtas – reikia likti budriems ir saugotis 
lobistų, veikiančių tik jiems palankia kryptimi, jiems palankiais 
būdais ir ne vienoje srityje. 

aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas pabrė-
žė, kad patvirtinta rezoliucija – tai Seimo politinis pareiškimas, 
kad Lietuvos valstybiniai miškai nei dabar, nei ateityje privati-
zuojami nebus.

MG inf.  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZoLIuCIJa
DĖL VaLstyBInIŲ MIŠkŲ IŠsauGoJIMo

2010 03 18

Miškai – svarbiausias šalies atsinaujinantis gamtos turtas. Jų reikšmė yra neįkainojama formuojant Lietuvos gamtinį karkasą ir kraš-
tovaizdį, kuriant žmonių gyvenimo aplinkos kokybę ir poilsio sąlygas. Miško produkcija sudaro svarią šalies ekonomikos dalį. nepaisant 
miško nuosavybės formos, miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti tinkamai saugomas ir tvarkomas, o jo teikiamos 
gėrybės racionaliai naudojamos ir išsaugomos ateities kartoms.

Lietuvos Respublikos seimas, siekdamas užtikrinti darnią miškų ūkio plėtrą, miškų ūkio politikos formavimo ir įgyvendinimo tęstinu-
mą, pareiškia, kad Lietuvos miškų ūkio darnios plėtros politika ir jos įgyvendinimo strategija turi būti formuojamos:

1) didinant Lietuvos miškingumą apželdinant mišku nederlingiausius ir kitus nenaudojamus žemės plotus, kuriuose miško įveisimas 
prisidėtų prie Lietuvos gamtinio kraštovaizdžio tvarkymo ir ekologinio stabilumo didinimo; 

2) užtikrinant miško ekosistemų tvarumą, biologinės įvairovės išsaugojimą ir visuomenės bendrųjų reikmių, susijusių su miškais, 
tenkinimą; užtikrinant racionalų, nepertraukiamą ir tvarų miško išteklių naudojimą, neviršijant moksliškai pagrįstos subalansuotos miš-
kų kirtimo normos, derinant miškų ūkio galimybes su šalies ūkio poreikiais;

3) išsaugant miškų ūkinės veiklos kompleksiškumą, apimantį miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miško išteklių naudoji-
mą, prekybą mediena ir kitais miško ištekliais; valstybinės reikšmės miškų pardavimas ar privatizavimas turėtų tik trumpalaikę socialinę 
ir ekonominę naudą, tačiau, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, miškų vystymuisi būtų ypač žalingas;

4) siekiant greičiau užbaigti nuosavybės teisių atkūrimą buvusiems žemės ir miškų savininkams iš tam skirtų rezervinių miškų, o 
likusius nedelsiant perduoti valstybinių miškų urėdijoms, taip užbaigiant miškų žemės reformą; 

5) išsaugant miškų urėdijų, nacionalinių parkų ir kitiems valdytojams priskirtų valstybinės reikšmės miškų statusą ir esamą apimtį, 
kuri turi didelę reikšmę tvarkant ir naudojant šalies miškus; būtent juose yra suformuota per 80 procentų saugomų teritorijų: rezervati-
nių, ekosistemų apsaugos, rekreacinių, apsauginių ir kitų specialios paskirties miškų. 

Lietuvoje veikianti valstybinių miškų valdymo sistema yra viena iš esminių stabilios medienos sektoriaus veiklos sąlygų, skatinančių 
ekonominį šalies vystymąsi, ir tai rodo sistemos tvarumą, todėl bet kokios miškų reformos ir pertvarkymai turi būti grįsti Lietuvos miškų 
ūkio tradicijomis, specialistų praktine patirtimi, atsižvelgiant į visuomenės nuomonę ir valstybės interesus.

 seimo Pirmininkė IREna DEGutIEnĖ
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Minint Žemės dieną – apdovanojimai už nuopelnus 
ir perspėjimai apie katastrofą

Susirinkusiuosius sveikina 
Aplinkos ministras G. Kazlauskas

Minėjimo akimirkos Aplinkos ministerijos 
Garbės ženklas

pasaulinę žemės dieną Vilniuje prie 
Lietuvos Respublikos Seimo, kaip ir 
kasmet, suplevėsavo Žemės vėliava. 
„Žemės diena – tai ne tik šventė, bet ir 
proga prisiminti mūsų planetos skaudu-
lius, atkreipti pasaulio bendruomenės 
dėmesį į būtinybę imtis ryžtingų aplin-
kosauginių priemonių“, – priminė aplin-
kos ministras Gediminas Kazlauskas, 
kalbėdamas šiai dienai skirtame minė-
jime, kuris vyko aplinkos ministerijoje. 
„Mes, žmonės, esame tik menka mūsų 
planetos Žemės dalis. Visų šiandien čia 
susirinkusiųjų darbai nukreipti aplinko-
saugai, planetos stabilumui ir gerovei iš-
saugoti. Stengiamės, kad ji būtų sveika, 
graži, kad joje būtų saugu gyventi mūsų 
vaikaičiams. Ši diena – tai kartu ir pro-
ga padėkoti tiems žmonėms, kurie savo 
darbu prisideda prie gamtinės aplinkos 
išsaugojimo, puoselėjimo ir pagerinimo. 
Malonu nepriklausomybės atkūrimo 
20-mečio ir Žemės dienos proga įteikti 
apdovanojimus nusipelniusiems aplin-
kos apsaugos sistemos darbuotojams“, – 
sakė G. Kazlauskas.

Aplinkos ministerijos Garbės ženk
lą už gerus tarnybos rezultatus minist-
ras įteikė Generalinės miškų urėdijos 
prie aplinkos ministerijos generaliniam 
miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui 
ir panevėžio RaaD direktoriaus pava-
duotojai Angelei Plančiūnaitei. Padė
kos raštus: Generalinės miškų urėdijos 
Teisės ir personalo skyriaus vyresniajai 
specialistei Renei Bartusevičienei, Miš-
kotvarkos instituto projektų vadovui 
Antanui Žaliaduoniui, Valstybinės sau-
gomų teritorijų tarnybos skyriaus vedėjai 

Vitalijai Valantėjienei, Kurtuvėnų Rp 
vyriausiajam specialistui kraštotvarki-
ninkui Dariui Ramančioniui, Višty-
čio Rp vyriausiajai specialistei Rimutei 
Gagienei, Varnių pR direktorei Irenai 
Zimb lienei ir kt. 

Ministras G. Kazlauskas padėkojo 
Britų tarybos Lietuvos biuro vadovui 
Artūrui Vasiliauskui, kuris pristatė 
prieš dvejus metus Didžiojoje Britani-
joje sukurtą filmą „Kvailumo amžius“ 
ir suteikė galimybę jį pamatyti minėji-
mo dalyviams. Šis režisieriaus Franny 
armstrong’o filmas – tai žvilgsnis į mūsų 
planetos ekologinę padėtį ir problemas 
konkrečiuose žemynuose nuo 2005 iki 
2015 m., kai padėtį dar buvo galima jei 
ne pagerinti, tai bent stabilizuoti. Deja, 
to nepadarius, 2055 m. įvyksta ekologi-
nė katastrofa: žmonija pati save sunai-
kina, palikdama milžiniškoje saugykloje 
užšaldytus biologinių rūšių egzemplio-
rius ir vertingiausius kultūrinio paveldo 
pavyzdžius... galbūt kada nors Žemę 
pasieksiančioms kitų planetų ar pačioje 
Žemėje atsirasiančioms naujoms civili-
zacijoms. O mūsų gyvenamas laikme-
tis vadinamas ne techninės pažangos, 
ne naujų technologijų, o kvailumo am-
žiumi, vedančiu į susinaikinimą... 

Generalinis miškų urėdas Benjami
nas Sakalauskas, pagerbtas aplinkos 
ministerijos Garbės ženklu, darbuoto-
jų susirinkime pabrėžė, kad garbingas 
apdovanojimas – tai didelės daugumos 
miškininkų: girininkų, daugelio miškų 
urėdų, viso kolektyvo darbo įvertinimas. 
apdovanojimas dar vertingesnis dėl to, 

kad įteiktas tokiu neramiu laik mečiu, 
kai vyksta ne skirtingų nuomonių dialo-
gas (kaip kartais pateikiama), o priešin-
gų pozicijų kova (platinami anonimai, 
šmeižtas, pareiškimai) „nemanau, kad 
„reformų“ užsakovai ir vykdytojai yra 
patenkinti rezultatais, nes Seimas di-
džiąja balsų dauguma neseniai priėmė 
rezoliuciją, patvirtindamas, kad Lietu-
voje veikianti valstybinių miškų valdy-
mo sistema yra stabilumo garantas, o tai 
miškų išdraskymo siekėjams itin nepa-
lanku. Seimo aplinkos apsaugos komi-
teto, aplinkos ministerijos atkalumo, 
Miškininkų sąjungos tvirtos pozicijos, 
daugumos miškininkų sutelktumo dėka 
yra galimybė atsilaikyti prieš valstybinių 
miškų išparceliavimą. puolimas tęsiasi. 
pagal žinomas „technologijas“ į kovą jau 
telkiami kont rolieriai ir kitos tarnybos. 
Miškininkai kaltinami dėl blogo darbo, 
prastos miškų būklės, tąsomi įvairūs 
„moksliniai“ darbai, neva pagrindžian-
tys neefektyvų valstybinių miškų val-
dymą ir priežiūrą. Bet veiklos rezultatai 
bei didelis valstybinių miškų vertės pa-
didėjimas pagrindžia gerus rezultatus. 
Šis apdovanojimas – ne asmeninis, o vi-
sos valstybinės miškų sistemos už 20-ies 
metų sėkmingą darbą Lietuvos miškų 
labui. Sveikinu jus visus“, – sakė genera-
linis miškų urėdas B.Sakalauskas.

*Žemės dienai skirtus renginius or-
ganizavo aplinkos apsaugos institucijos, 
miškų urėdijos, nacionalinių ir regioni-
nių parkų direkcijos, savivaldybės, ugdy-
mo ir mokslo įstaigos. 

JŪRatĖ REČIŪnIEnĖ
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Generalinėje miškų urėdijoje kovo 10 d. 
surengtas iškilmingas išplėstinis kolegi-
jos posėdis, kuriame apžvelgtos Lietuvos 
nepriklausomybės ištakos, pokyčiai šalies 
miškų ūkyje per 20 nepriklausomybės 
metų, pristatyta tą laikmetį išsamiai ap-
žvelgianti pirmosios Vyriausybės miškų 
ministro, LŽūu garbės daktaro, ambasa-
doriaus, profesoriaus Vaidoto antanaičio 
knyga „Gyvenimo liudijimai: prisimini-
mai, kalbos, pareiškimai“. 

iškilmingame posėdyje dalyvavo LR 
Seimo aplinkos komiteto pirmininkas 
J. Šimėnas, šio komiteto narys J. urbana-
vičius, buvę LR Seimo aplinkos komiteto 
pirmininkai a. Bajoras, dr. a. Vaišnoras, 
buvę miškų ūkio ministrai prof. V. anta-
naitis, G. Kovalčikas, visuomeninių orga-
nizacijų vadovai – LMS prezidentas doc. 
edmundas Bartkevičius, Lietuvos žaliųjų 
judėjimo pirmininkas Rimantas Braziulis, 
profsąjungų federacijos tarybos pirminin-
kas algirdas Rauka, kolegijos nariai. 

nepriklausomybės akto signatarai 
profesorius Vaidotas antanaitis ir Jonas 
Šimėnas priminė prieš 20 metų Lietu-
voje kunkuliavusius politinius įvykius, į 
Sąjūdžio veiklą įsitraukusių žmonių ir iš-
rinktų į tuometinę aukščiausiąją tarybą 
parlamentarų ryžtą 1990 m. kovo 11-ąją 
skelbti nepriklausomybės atkūrimo aktą, 
jo reikšmę atkuriant nepriklausomą Lie-
tuvos valstybę. 

Būdamas tuometinės TSRS aukš-
čiausios Tarybos liaudies deputatu, prof. 
V. antanaitis įsitraukė į persitvarkymo 
Sąjūdžio veiklą, aktyvių nepriklausomy-

Nepriklausomybės keliu – 

20 metų
bės siekėjų gretas, organizavo diploma-
tinius susitikimus su JaV ir kitų šalių 
ambasadoriais Maskvoje, 1989 m. rude-
nį lankėsi JaV. pasak profesoriaus, tuo 
metu daugelio šalių vyriausybės, diplo-
matai nenorėjo gadinti santykių su TSRS 
demokratiniu lyderiu M. Gorbačiovu dėl 
Lietuvos Sąjūdžio nepriklausomybės sie-
kių. Didžiojoje politikoje visiems rūpėjo 
likviduoti užsitęsusio antrojo pasaulinio 
karo palikimą europoje – suvienyti dvi 
Vokietijas, likviduoti ,,geležinę uždangą“. 
Kovoti dėl nepriklausomybės Lietuvai 
teko vienai. po 1990 m. kovo 11-osios 
akto paskelbimo sekė virtinė žinomų 
įvykių, įtvirtinant šalies nepriklausomy-
bę. prof. V. antanaičiui teko misija in-
formuoti tuometinę TSRS aukščiausiąją 
tarybą apie šį aktą.

 Remdamasis dokumentais ir faktais, 
profesorius išgyventus įvykius, viešai ne-
skelbtus politinius niuansus, dvejones dėl 
Miškų ūkio ministerijos steigimo, miški-
ninkams patikėtų funkcijų perdavimo 
aprašo savo knygoje „Gyvenimo liudiji-
mai: prisiminimai, kalbos, pareiškimai“. 

Signatarų žodžiais, į laisvę kiekvienas 
ėjome savu keliu, bet dabar ne visi mo-
kame ja tinkamai naudotis, ar jaučiame 
atsakomybę už savo darbus ir sprendi-
mus..? prof. V. antanaičio pastebėjimu, 
palyginus su tarpukario metų gyvenimu, 
dabartinėje visuomenėje per daug įsiga-
lėjo gobšumas, korupcija, susiskaldymas 
dėl įvairių interesų, verslo siekių. 

Rengiant prof. V. antanaičiui šią pri-
siminimų knygą nemažai talkino genera-

linio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas 
Truskauskas, nuo 1974 m. įvairiose parei-
gose dirbęs Miškų ūkio ir miško pramo-
nės ministerijoje, ir LŽūu Miškų ir eko-
logijos fakulteto dekanas doc. edmundas 
Bartkevičius, kiti miškininkai. Reikėjo 
peržiūrėti, sutikrinti šūsnis archyvinių 
dokumentų, iš jų išrinkti esminius fak-
tus. anot doc. e. Bartkevičiaus, iš prof. V. 
antanaičio miškininkystę paveržė politi-
ka, bet jis visada liko su miškininkais, do-
mėjosi miškų politika, darbais. Knygoje 
rasime autoriaus biografijos, profesinės ir 
politinės veiklos, ambasadorystės Vokie-
tijoje faktų. ,,Gaila, kad šis nepriklauso-
mybės istoriją liudijantis leidinys išleistas 
nedideliu tiražu“, – sakė doc. e. Bartke-
vičius. – ,,Susidomėjus juo visuomenei, 
teks leisti papildomai“.

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Z. Truskauskas išsamiai apžvelgė, 
kokia buvo šalies miškų ūkio sistema 
Sąjūdžio metais, kokių vėjų įnešė 1989 
m. birželį Kaune įsikūręs Lietuvos miški-
ninkų persitvarkymo sąjūdis, jo priimta 
programa, deklaracija, priimtas spren-
dimas atkurti 1929–1940 m. veikusią 
Lietuvos miškininkų sąjungą. Jis pasa-
kojo, kaip 1989 m. tarnybiniais reika-
lais nuvykus į Maskvą, tuometinį TSRS 
valstybinį miškų ūkio komitetą, kuriam 
kasmet buvo privalu atsiskaityti už metų 
darbus, ataskaitos niekam nerūpėjo. iš 
pabaltijo atvykusius miškininkus Miškų 
komiteto valdininkai apibėrė klausimais 
apie jų respublikose vykstančius politi-
nius procesus, domėjosi, kas bus toliau. 

Signataras J. Šimėnas apžvelgia prieš 20 metų Lietuvoje kunkuliavusius politinius įvykius
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1990 m. rudenį Maskvoje buvo orga-
nizuotas TSRS girininkų suvažiavimas. 
Miškų ūkio ministerijoje svarstyta: vykti 
į jį ar ne Lietuvos girininkų delegacijai. 
nutarta vykti svečių teisėmis (delegacijai 
vadovavo ministerijos darbuotojas Jonas 
Šatkus), vilkint naujas lietuviškas miški-
ninkų uniformas. Tai paliko didelį įspūdį 
kitų respublikų girininkams. 

atkurtos Lietuvos valstybės progra-
moje nebuvo numatyta savarankiška 
Miškų ūkio ministerija, bet signatarui 
prof. V. antanaičiui pavyko įtikinti par-
lamentarus ir premjerę K. prunskienę 
dėl valstybinių miškų svarbos. Jis buvo 
paskirtas miškų ūkio ministru, ėmėsi 
radikalių pertvarkymų savo atsakomy-
be ir įžvalgumu pereiti iš planinio ūkio 
į rinkos ekonomiką, nors naujas Miškų 
įstatymas, kiti miškininkystės pertvarką 
reglamentuojantys teisės aktai buvo su-
kurti daug vėliau. 1991 m. rugpjūčio 1 d. 
visi miškų ūkiai pavadinti miškų urė-
dijomis, o jų vadovai – miškų urėdais. 
Miškų ūkio veiklai finansuoti įsteigtas 
Miško auginimo fondas, kuris tuo metu 
nebuvo įteisintas teisės aktais. Valstybinė 
mokesčių inspekcija reikalavo, kad miš-
kų urėdijos mokėtų mokesčius už gau-
tas pajamas, o ne kauptų jas šiame fonde 
miškų ūkio veiklai finansuoti. 1992 m. 
perimti kolūkių, valstybinių ūkių bei 
karinių girininkijų miškai. Miškininkai 
kuravo medžioklės ūkį, steigė saugomas 
teritorijas. prasidėjo žemės reforma, 
miškų grąžinimas savininkams, nesibai-
gęs iki šiol.

po keliasdešimties projektų svarsty-
mo 1994 m. Seime priimtas Miškų įsta-
tymas. 

Radikalių pokyčių reikėjo miškų ūki-
nėje veikloje, ypač miško ruošoje – iki 
1,5 mln. m3 nukirstos medienos stiebais 
iš miško buvo vežama į galutinius me-
dienos sandėlius suraižyti į sortimen-
tus. Z. Truskausko duomenimis, tai iki 
18 Lt/m3 padidino medienos ruošos 
savikainą. perimti skandinavišką sor-
timentinės miško ruošos patirtį miški-
ninkai važiavo į Švediją, kitas šalis, juos 
mokė atvažiavę švedų miškininkai (dieg-
tas ,,Master“ planas). nerentabilūs tapo 
medienos apdirbimo cechai, kuriuos 
uždaryti pradžioje nenorėjo dalis miš-
kų urėdų. iki 2000 m. daugumoje miš-
kų urėdijų pereita prie beveik 100 proc. 
rangos darbų, atsisakyta etatinių miško 
darbininkų. 

pasak Z. Truskausko, neramus lai-
kotarpis miškininkų gyvenime buvo 
1996 m. pabaigoje, panaikinus Miškų 
ūkio ministeriją ir blaškant miškų ūkio 
valdymą iš vienos ministerijos į kitą, gin-
čuose formuojant naują miškų sistemos 
valdymo modelį, teisinę sistemą. Valdy-
ti miškų urėdijas su administruojamais 
miškais norėjo net apskričių viršininkų 
administracijos, savivaldybės. problema 
išsisprendė tik 2001 m. Miškų įstatymo 
pataisomis apibrėžus miškų ūkio poli-
tinį ir ūkinį valdymą, priėmus valstybi-
nių įmonių (miškų urėdijų) statusą. Bet 
plečiantis privačiam medienos verslui, jį 
perimant užsienio kapitalui, atsirado su-
maištį keliančių oponentų, neleidžiančių 
valstybiniam miškų ūkio sektoriui ramiai 
dirbti iki šiol. 

nepriklausomybės siekiais, to laik-
mečio prisiminimais taip pat pasidalijęs 
generalinis miškų urėdas Benjaminas 
Sakalauskas pažymėjo, jog iki 2009 m. 
miškininkai neturėjo savo ženklaus ži-

nybinio apdovanojimo, kuriuo galėtų 
paskatinti valstybiniams miškams ypač 
nusipelniusius žmones. 2009 m. rugpjūtį 
patvirtintas Generalinės miškų urėdijos 
medalis „auksinis ąžuolo lapas“ bei žen-
klas ,,už nepriekaištingą tarnybą“. 

nepriklausomybės atkūrimo 20-me-
čio proga už nuopelnus valstybiniams 
miškams Generalinės miškų urėdijos 
medaliais „auksinis ąžuolo lapas“ ap-
dovanoti: signataras, prof. Vaidotas 
Antanaitis, Miškų įstatymo rengimo 
pradininkas, LR Seimo narys, signataras 
Jonas Šimėnas; akademikas Leonardas 
Kairiūkštis bei Lietuvos žaliųjų judėji-
mo pirmininkas Rimantas Braziulis. 
pirmieji šiais medaliais pernai buvo ap-
dovanoti šalies prezidentai Algirdas My
kolas Brazauskas, Valdas Adamkus bei 
europarlamentaras, profesorius Vytautas 
Landsbergis, o iš viso paskatinti jau 9 
šalies piliečiai, ypač nusipelnę valstybi-
niams miškams. 

Simboliniai ąžuolo suvenyrai ir V. an-
ta naičio knyga įteikti buvusiems Seimo 
aplinkos apsaugos komiteto pirminin-
kams arvydui Bajorui bei alfonsui Vaiš-
norui, prisidėjusiems prie Miškų įstaty-
mo pataisų priėmimo. 

Seimo aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas J. Šimėnas įteikė Gene-
ralinei miškų urėdijai 1990 m. kovo 
11-osios nepriklausomybės akto kopi-
ją su signatarų parašais, o dr. a. Vaiš-
noras – tvirtai supintą didelę svogūnų 
pynę, simbolizuojančią miškininkų 
vienybę. 

Su švente posėdžio dalyvius nuotai-
kinga programėle pasveikino jaunieji 
miško bičiuliai iš Radviliškio rajono pa-
šušvio pagrindinės mokyklos.

MG inf.
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
Z. Truskauskas pristato signataro, 
prof. V. Antanaičio knygą „Gyvenimo 
liudijimai: prisiminimai, kalbos, pareiškimai“ Įteikiami Generalinės miškų urėdijos medaliai „Auksinis ąžuolo lapas“
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imdami šią knygą į rankas, prisiminki-
me Vydūno žodžius: „Tik tas žmogus 
tegali tikrai ką ir gerai pasakyti, kuris 
dvasia labai turtingas, kuris turi daug 
minčių, jausmų, linkimų, bet vyriau-
siai gilaus išmanymo, gilaus manymo, 
visokių sumanymų, daug aukštos gy-
vybės <...>. Knyga tesidaro iš vidaus 
lobio.“

Ši knyga kaip tik ir yra tokia – veik-
laus dvasinio gyvenimo rezultatas. 

profesorius Vaidotas antanaitis – miš-
kininkas, mokslininkas, atkurtos Lietu-
vos Respublikos pirmosios Vyriausybės 
miškų ūkio ministras, nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje 
(1992–1993), Lietuvių tautininkų sąjun-
gos pirmininkas (1997–1998), vienas iš 
pilietinės santalkos iniciatorių ir vado-
vų, ne vieno šimto straipsnių ir kelioli-
kos stambesnių veikalų autorius. Tačiau 
pirmiausia profesorius – pilietis, patrio-
tas, išauginęs, subrandinęs, puoselėjęs ir 
svarbiausia – drąsiai skelbęs ir įgyvendi-
nęs Lietuvos nepriklausomybės idėjas.

Miškininkų bendruomenė laikė ir 
laiko profesorių savo autoritetu ir vedliu, 
betgi žino, kad ši asmenybė jau seniai 
peraugo profesijos rėmus ir tapo vienu 
iš nepriklausomybės simbolių. Todėl ši 
knyga nėra skirta vienai ar kitai sociali-
nei ar profesinei grupei.

Knyga skirta visiems, kurių siela ne-
sustabarėjusi, mintys gyvybingos, tiems, 
kurie puoselėja tautiškumo idėjas ir sie-
kia jas įgyvendinti.

Jaunieji mūsų valstybės gyventojai 
ne tik gaus puikią gyvosios istorijos pa-
moką, bet ir pajus: meilė tėvynei – ne 
tušti žodžiai, o brandžios asmenybės 
esmė. Vyresniems žmonėms knyga – 
tai ir jų gyvenimų liudijimas, tai žinia, 
kad daugelio iš jų siekis net sovietinėje 
visuomenėje gyventi tiesoje – prasmin-
gas. Miškininkams tai bus laukiamas 
patvirtinimas, kad tai, ką jie daro, nėra 
tik darbas – tai jų gyvenimas. O gyventi 
reikia drąsiai.

Visuomenei ši knyga turėtų pasi-
rodyti unikali ir todėl, kad tai pirmoji 
mūsų šalyje miškininko, mokslinin-
ko, profesoriaus, politiko prisiminimų 
knyga, kurią gyventi išleido ir šiandien 
žvalus, gyvybingas, veik lus autorius. 
Miškininkų bend ruomenė džiaugiasi 
sulaukusi šios taip reikalingos knygos, 
didžiuojasi stebėjusi jos ištakas ir tvirti-
na: gerbiami skaitytojai, tai – nepapras-
ta knyga, tai knyga, kuria patikrinsime 
save – kaip piliečius, darbuotojus, tau-
tos ir šeimos žmones.

EDMunDas BaRtkEVIČIus
Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas 

LIEtuVos MIŠkInInkŲ sĄJunGos
LIEtuVos GIRInInkŲ BEnDRIJa

2010 03 10

DĖL VaLstyBInIŲ MIŠkŲ PRIVatIZaVIMo

siūlymai privatizuoti valstybinius miškus daug nerimo sukėlė Lietuvos girininkams. kas gali geriau žinoti tikrąją padėtį valstybiniuo-
se ir privačiuose miškuose, jei ne tiesiogiai juose dirbantys žmonės? todėl Lietuvos Girininkų taryba pareiškia nuomonę šiuo klausimu:

– Į Lietuvos miškus ir jų ateitį yra investuotas kelių kartų triūsas. Miškų urėdijos, kaip valstybinės įmonės, gali investuoti į ilgalaikius 
projektus, tokius kaip miškų įveisimas, miško kelių ir melioracijos tinklų statyba, priežiūra ir t.t. Šie darbai atsipirks negreit, gal tik po 
šimtmečio. Vargu, ar bus daug savininkų, norinčių ir galinčių investuoti tokiam laikui.

– Visi valstybiniai miškai yra sertifikuoti pagal tarptautinius standartus, liudijančius apie tvarų ir subalansuotą ūkininkavimą miškuose.
– Valstybiniai miškai tenkina Lietuvos piliečių bendruosius poreikius: įrengta daugybė rekreacinių objektų, lankymasis miškuose 

yra neribojamas. o LLRI  siūlo galimybę privačių miškų savininkams gauti papildomas pajamas iš uogavimo, grybavimo, poilsiavimo 
miškuose, ir tai reiškia, kad gyventojai negalės laisvai lankytis miške. taip iš Lietuvos žmonių bus atimta paskutinė galimybė nemokamai 
poilsiauti.

– Miškų urėdijos ūkininkauja kompleksiškai, kai didžioji dalis gautų lėšų panaudojama miškų atkūrimui, priežiūrai ir jų išsaugojimui. 
Šis laiko išbandytas modelis yra nenuginčijamai efektyviausias ir alternatyvos jam nėra. Pardavimas ar privatizavimas sugriautų ilgalaikę 
miškų vystymosi perspektyvą, o gauta ekonominė nauda būtų tik trumpalaikė.

– Valstybiniai miškai yra pastovus ir garantuotas žaliavinės medienos tiekėjas medienos pramonei. urėdijos, nepriklausomai nuo 
ekonominių sąlygų, vykdo nuolatinį tolygų miško kirtimą, o savininkas kerta tik jam palankiu metu.

– urėdijos rūpinasi visų, taip pat ir privačių miškų, priešgaisrine apsauga.
– Valstybiniuose miškuose yra nemažai spręstinų problemų, tačiau jas būtina spręsti evoliucijos būdu, nesugriaunant visos pakan-

kamai gerai veikiančios sistemos ir kelių kartų miškininkų darbo.
Lietuvos Girininkų bendrijos taryba kategoriškai pasisako prieš valstybinių miškų privatizavimą. neatimkime paskutinio „neprich-

vatizuoto“ turto iš Lietuvos žmonių.

Girininkų bendrijos tarybos pirmininkas RaIMonDas JuZIkIs
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Ar žemėj Lietuvos 

valstybiniai miškai žaliuos?

Konferencijoje apžvalginius pranešimus 
padarė LR Seimo aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas J. Šimėnas (,,Komp-
leksinis miškų naudojimas ir valdymas 
darniam vystymuisi“), akademikas L. Kai-
riūkštis (,,Miškai – ekonominės, ekologi-
nės, socialinės ir demografinės kaimo plė-
tros akstinas istorinėje perspektyvoje“), 
uaB „Likmerė“ generalinis direktorius 
M. Kasmauskis (,,Medienos pramonė. 
Galimybės, perspektyvos, problemos“), 
Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų 
centro direktorius doc. J. Jasaitis (,,Lie-
tuvos kaimo vizija europos kontekste“), 
LŽūu Miškų ir ekologijos fakulteto de-
kanas doc. e. Bartkevičius (,,aukštojo 
mokslo reformos pasekmės miškininkų 
rengimui“). Diskusijoje kalbėjo Vyriau-
sybės atstovas Marijampolės apskričiai 
p. uleckas, Marijampolės apskrities virši-
ninkė B. Kažemėkaitė, šios apskrities Re-
gioninės plėtros departamento vyriausia-
sis specialistas R. andriuškevičius, Tau-
ragės apskrities viršininko pavaduotojas 
R. Matemaitis, generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas Z. Truskauskas, LŽuū stu-
dijų prorektorius doc. J. čaplikas, KMai 
kolegijos direktorius doc. a. Tebėra, Vil-
niaus kooperacijos kolegijos dėstytojas dr. 
K. Jaskelevičius, Kėdainių miškų urėdas 
J. Girinas, visuomeninių organizacijų at-
stovai R. Braziulis, J. Zimnickas, R. Kulie-
šis, V. Jusas, kiti. 

Laisvosios rinkos instituto ekspertų vasarį paleistas valstybinių miškų privatizavimo idėjos burbulas ir siūlymas valstybės 
įmones pakeisti akcinėmis bendrovėmis metė naują iššūkį valstybinius miškus kuruojančioms institucijoms, miškininkų 
bendruomenei, sukėlė visuomenėje diskusijas. Lietuvos miškininkų sąjunga, Medienos perdirbėjų asociacija, pritarus ki-
toms visuomeninėms organizacijoms, Marijampolės apskrities viršininko administracijai, vasario 26 d. Marijampolėje su-
rengė diskusijų konferenciją „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Joje išklausyta įvairių valdžios, mokslo institucijų, miškų 
urėdijų, medienos verslo, miško savininkų ir visuomeninių organizacijų atstovų nuomonės apie valstybinių miškų svarbą 
valstybės ekonominiame, socialiniame gyvenime, medienos versle, kaimo socialinėje plėtroje, svarstyta, ar šis indėlis būtų 
svaresnis privatizavus valstybinius miškus ir laikinai keliais milijardais litų papildžius šalies deficitinį biudžetą.

VALSTyBINIS MIŠKų ŪKIS 
UŽTIKRINA DARNų VySTyMąSI
LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto 
pirmininkas Jonas Šimėnas pranešime 
pažymėjo, jog miškas yra vienas pagrin-
dinių Lietuvos gamtos išteklių, atsinauji-
nantis nacionalinis turtas, nepriklauso-
mai nuo nuosavybės formos tarnaujantis 
valstybės ir piliečių gerovei, saugantis 
kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos ko-
kybę, todėl turi būti išsaugotas ateities 
kartoms. Valstybinių miškų privatizavi-
mo idėjos siūlytojai linkę nutylėti, kad 
miškai tarnauja ir visuomenės sociali-
nėms reikmėms, ekologinei pusiausvy-
rai palaikyti: gamina deguonį, sulaiko 
atmosferos teršalus, mažina klimato 
kaitą, triukšmą, gruntinių ir paviršinių 
vandenų taršą, stabdo vėjo ir vandens 
sukeliamą dirvų eroziją, 1 ha miško per 
metus sulaiko apie 30-35 t dulkių, palai-
ko biologinę įvairovę, sudaro galimybes 
poilsiui, turizmui, miškinguose regio-
nuose miškas – svarbus pajamų šaltinis 
vietos gyventojams.

Dabar valstybinis miškų ūkis tvarko 
49,5 proc. šalies miškų (1065 000 ha), 38 
proc. miškų (817 800 ha) jau privatūs ir 
12,5 proc. miškų (267 500 ha) rezervuota 
nuosavybės teisėms atkurti. Diegiant tau-
sojančią ekologinę miškininkystę, Lietu-
voje mažėja miškų naudojimas: 1995 m. 
kirsta 6 mln. m3, 2008 m. – 5,8 mln. m3, 

2009 m. – 4,8 mln. m3 medienos. Verslui 
miškai svarbūs tik ekonominiu požiūriu: 
kiek iš jų galima gauti žaliavinės medie-
nos ir trumpalaikės naudos. 

užtikrinant darnų vystymąsi, svar-
bus miško išteklių racionalus, tolygus ir 
nepertraukiamas naudojimas bei miškų 
produktyvumo didinimas ir auginamos 
medienos kokybės gerinimas; miško 
ekosistemų tvarumo užtikrinimas; vi-
suomenės su miškais susijusių bendrųjų 
reikmių tenkinimas. Lietuvoje taikomas 
kompleksinis valstybinių miškų naudoji-
mas ir atkūrimas pajėgus ir toliau spręsti 
šiuos uždavinius.

parengta nacionalinė darnaus vysty-
mosi strategija numato išsaugoti šalyje 
kraštovaizdžio ir biologinę šalies įvairo-
vę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, 
atkurti pažeistus gamtinius elementus, 
užtikrinti racionalų kraštovaizdžio ir bi-
ologinės įvairovės naudojimą. 

Šalies miškiningumas nuo 19,7 proc. 
1948 m. padidėjo iki 32,9 proc. 2009 m. iki 
2020 m. numatyta: dar 3 proc. padidinti 
Lietuvos miškingumą, ypač daug dėmesio 
skirti mažiausiai miškingų rajonų miškin-
gumo didinimui; sumažinti teritorinį miš-
kų išsidėstymo netolygumą; parengti miš-
kų atkūrimo ir įveisimo ekologiniu – gene-
tiniu pagrindu projektus, derinant miško 
želdinimą su savaiminiu atžėlimu.

apie 80 proc. saugomų teritorijų taip 
pat yra miškuose. nacionalinė darnaus 
vystymosi strategija numato juose at-
rinkti kertines miško buveines, tinkamas 
įtraukti į europos ekologinio tinklo „na-
tura 2000“ teritorijų tinklą, sudaryti su 
privačių miškų savininkais kertinių miš-
ko buveinių apsaugos sutartis. 

Be miškininkų indėlio vargiai gali-
ma ir vietinių atsinaujinančių energijos 
išteklių panaudojimo plėtra: energetinių 
želdinių plantacijų įveisimas, medienos 
atliekų platesnis naudojimas šiluminėse 
katilinėse. 
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J. Šimėno manymu, valstybinės reikš-
mės miškų privatizavimas turėtų tik trum-
palaikę ekonominę naudą, bet ilgalaikėje 
perspektyvoje tai būtų žalinga miškų dar-
niam vystymuisi; stabiliai dirbančios Lie-
tuvos valstybinių miškų valdymo sistemos 
nereikėtų lyginti su Latvijos pavyzdžiu, 
kur yra žymiai daugiau miškų.

norint išspręsti klausimą dėl valstybi-
nių miškų valdymo stabilumo, jų nuosavy-
bės formos, J. Šimėnas sakė, kad pasiūlyta 
pasirašyti rezoliuciją LR Seime tarp partijų, 
kuria politikai vieningai sutartų dėl valsty-
bės turto – valstybinių miškų išsaugojimo. 

VALSTyBINIų MIŠKų SVARBA 
SUNKMEčIAIS
akademikas Leonardas Kairiūkštis, 
remdamasis Lietuvos Mokslų akademi-
joje sukauptais duomenimis, apžvelgė 
miškų kaitą per paskutinįjį tūkstantmetį 
Lietuvos teritorijoje ir jų reikšmę vals-
tybės, žmonių gyvenime sunkmečiais. 
išprivatizuoti valstybei priklaususių miš-
kų nesiryžo nei šalį valdę Lietuvos didieji 
kunigaikščiai, nei Lenkijos karaliai, nei 
vėliau okupacinė carinės Rusijos valdžia. 

atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
1919–1925 m. nemažai privačių miškų 
buvo suvalstybinta. Tarpukario metais 
84 proc. šalies miškų priklausė valstybei. 
Jų nesiūlyta išparduoti ir per 1929–1934 
m. ekonominę krizę. priešingai, vals-
tybinis miškų sektorius perėmė į savo 
rankas valstybinių miškų naudojimo 
kontrolę, nuo 1926 m. ėmė atsisakinėti 
pardavimų nekirstu mišku iš varžytinių, 
miškų urėdijos organizavo ,,ūkišką“ miš-
ko kirtimą ir pagamintos medienos par-
davimus. Valstybė iš savo miškų galėjo 
skirti lengvatinėmis sąlygomis medienos 
kariuomenės, religinių bendruomenių 
reikmėms, valdymo įstaigų, mokyklų 
pastatų statybai, remontui, patalpų ap-
šildymui, valstybiniuose miškuose buvo 
įdarbinami miestelių bedarbiai. 

akademiko L. Kairiūkščio pateiktais 
duomenimis, valstybinių miškų svarba 
nesumažėjo ir XXi a. pradžioje. Įdiegus 
mokslo rekomendacijas, miško selekciją, 
ugdant jaunus medynus, brandžių medy-
nų vidutinis tūris 1 ha nuo 158 m3 1938 
m. padidėjo iki 427 m3 2009 m. Smulkio-
je privataus miško valdoje pasiekti tokį 
brandaus miško našumą vargu ar kada 
nors būtų galima. 

naudodamos patikėjimo teise tik 
pusę šalies miškų, valstybinės miško įmo-
nės (miškų urėdijos) 2007 m. sumokėjo į 
valstybės biudžetą 133,3 mln. litų, per-
nai sunkmečiu – 96,1 mln. litų. iš beveik 

40 proc. šalies miškų valdančio privatus 
sektoriaus valstybės biudžetas tokių paja-
mų tikrai negavo. Juolab, kad sunkmečiu 
daugiau negu perpus sumažėjo pagrindi-
niai kirtimai privačiuose miškuose: 2008 
m. iškirsta apie 2,3 mln. m3, 2009 m. – 1,1 
mln. m3 medienos. Be to, dalį medienos 
miško savininkai gali suvartoti savo reik-
mėms, kuri neapmokestinama pajamų 
mokesčiu. 

pasak akademiko, papildomos ekono-
minės naudos iš šalies miškų gautume iki 
20 proc. padidinus tarpinį miškų naudo-
jimą, sumažinus neapdirbtos žaliavinės 
medienos eksportą, išplėtus menkavertės 
medienos panaudojimą energetikoje.

Jis kvietė valstybinius miškininkus ir 
miško savininkus didinti šalies naciona-
linį turtą – mišką, investuoti į šalies miš-
kiningumo didinimą, panaudojant dabar 
teikiamą eS fondų paramą. Jo manymu, 
apleistų, nederlingų žemių apželdinimą 
mišku reikėtų padidinti kelis kartus, kas-
met įveisiant po 10–15 tūkst. ha naujų 
miškų. 

Tauragės apskrities viršininko pava-
duotojas, buvęs miškininkas Raimondas 
Matemaitis priminė, kad tai daryti rei-
kėtų paskubėti, nes greit, bent Tauragės 
apskrityje, gali nelikti laisvos valstybinės 
žemės. Šioje apskrityje valstybinės žemės 
kaina nėra didelė. Todėl apie 35 tūkst. ha 
žemės ūkio paskirties lengvatinėmis są-
lygomis (išsimokėtinai per 15 metų) no-
rėtų išsipirkti ūkininkai. Be to, iš žemių 
savininkų reikalaujama prižiūrėti turimą 
žemę, už nepriežiūrą bus skiriamos admi-
nistracinės baudos. Dalyje apleistų žemių 
jau želia savaiminiai miško želdiniai. ne-
įteisinus jų mišku, žemės savininkui teks 
iškirsti. neįsisavintos eS paramos lėšos 
miškininkystei bus perskirstomos žemės 
ūkiui (žemių melioracijos darbams). 

apžvelgdamas Lietuvos medienos 
pramonės dabartinius pajėgumus, pers-
pektyvas, uaB ,,Likmerė“ generalinis 
direktorius Mindaugas Kasmauskis taip 
pat pažymėjo valstybinių miškų sekto-
riaus svarbą, ypač sunkmečiu. Lietuvos 
pramonėje panaudojama iki 80 proc. ša-
lies miškuose užaugusios ir iškirstos me-
dienos. Bet į medienos perdirbimo verslą 
jau beveik 20 metų nepatenka mediena iš 
,,užšaldytų“ nuosavybės teisių atkūrimui 
miškų, kur nemaža dalis jos supūva. Re-
alaus sprendimo dėl šių miškų ateities ir 
toliau nesigirdi, teisinantis nebaigta že-
mės reforma, restitucija. 

Sunkmečiu dėl kritusių kainų perpus 
sumažėjus kirtimams privačiuose miš-
kuose, uaB ,,Likmerė“ ir kitos medienos 

verslo įmonės pagal prekybines sutartis 
iki 80 proc. žaliavinės medienos pirko 
iš stabiliai dirbusių miškų urėdijų. M. 
Kasmauskis pažymėjo, kad pastaraisiais 
metais gamtosauginį terminą „tvarus ir 
subalansuotas“ kai kurie medienos var-
totojai supranta savaip – kaip „šiandien, 
daug ir pigiai“, tačiau miškai yra lėtai 
atsinaujinantis išteklius, reikalinga ilga-
laikė politika, paremta ir žmogiškaisiais 
ištekliais.

Lietuvoje medienos apdirbimo pra-
monėje dirba apie 60 tūkst. žmonių. ne-
gavus apie 1,5 mln. m3 žaliavinės medie-
nos, tektų iki 15 000 darbuotojų atleisti iš 
medienos apdirbimo įmonių. 

Medienos perdirbėjų asociacijos di-
rektorius, uaB ,,Juodeliai“ generalinis 
direktorius Juozupas Zimnickas sakė, 
jog nuo 1994 m. dirbantys ,,Juodeliai“ 
aprūpina darbu apie 200 žmonių, nepra-
šo iš valstybės dotacijų. Bendrovė gami-
na europos standartų ir chemijos pra-
monės padėklų ruošinius iš spygliuočių 
ir minkštųjų lapuočių medienos, malkas, 
technologines skiedras, švarias pjuve-
nas. Jis neįsivaizduoja sėkmingo įmonės 
darbo, jei valstybinius miškus ir juose 
pagaminamą žaliavinę medieną perimtų 
stambus kapitalas, didelės akcinės bend-
rovės. Smulkiam ir vidutiniam medienos 
verslui tuomet rinkoje vargu ar liktų vie-
tos?.. 

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Zdislovas Truskauskas priminė, 
kiek valstybinis miškų sektorius kasmet 
negauna lėšų dėl miškų naudojimo gam-
tosauginių apribojimų, kiek skiriama 
lėšų visuomenės reikmėms (rekreacijai, 
ekologiniam švietimui, miško savininkų 
konsultavimui, jaunųjų miško bičiulių 
ugdymui). privatus miškų ūkis tuo neuž-
siimtų: šias reikmes reikėtų finansuoti iš 
valstybės biudžeto, o nesant lėšų išvis jų 
atsisakyti.

Kėdainių miškų urėdas Juozas Gi
rinas pažymėjo valstybinio miškų sek-
toriaus svarbą ir bendradarbiaujant su 
mokslo įstaigomis; išsaugant šalies miš-
kų genetinį paveldą, veisiant naujas sėkli-
nes plantacijas, bandomuosius želdinius, 
rūpinantis miškų selekcija, medelynų 
plėtra, našesnių miškų ateitimi, įgyven-
dinant valstybinę Ąžuolynų atkūrimo 
programą. 

Į valstybinio miškų sektoriaus porei-
kius yra orientuotas miškininkų rengi-
mas LŽūu, KMai kolegijoje, taikomieji 
miškų mokslo darbai. Įgyvendinus sklan-
dančias valstybinių miškų privatizavimo 
idėjas, visa tai būtų sujaukta.
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos direktorius dr. Albinas Tebėra 
pasisakyme neslėpė, kad vykdamas į šią 
konferenciją mintyse po jos pavadinimu 
buvo pridėjęs klaustuką. akivaizdu, kad 
valstybinių miškų privatizavimo idėjos 
burbulas buvo paleistas su tikslu – kaip 
sureaguos valstybinis miškų sektorius, 
valstybinės institucijos. Keliama sumaiš-
timi norima išžvalgyti, kiek pajėgus ap-
siginti valstybinis miškų sektorius, kaip 
pastumti medienos versle konkurentą, 
gauti pigesnės žaliavos. 

Valstybinių miškų privatizavimo ga-
limas pasekmes jis prieš tai su Žaliųjų 
judėjimo pirmininku Rimantu Braziuliu 
argumentuotai apžvelgė vienoje televizi-
jos laidoje.

RAcIONALIAU PANAUDOTI 
PRIVAčIų MIŠKų IŠTEKLIUS 
Dr. Kęstučio Jaskelevičiaus pastebėjimu, 
privačiame miškų ūkio sektoriuje iš 242 172 
miško savininkų aktyviau ūkininkauja gal 
5-7 proc. jų, turinčių stambesnes miško 
valdas. Šie miško savininkai per LMSa 
stengiasi daryti įtaką miškų valdymo po-
litikai, liberalizuoti priimamus miškų tei-
sės aktus. Dauguma kitų miško savininkų 
ūkininkauja pasyviai, siekia tik trumpalai-
kės naudos. Tuo naudojasi įvairias miški-
ninkystės paslaugas teikiančios smulkios 
privačios bendrovės, miško kooperatyvai, 
medienos prekybos tarpininkai. Mažą kie-
kį kertantis ir medienos rinkos žaidimo tai-
syklių neišmanantis smulkios miško valdos 
savininkas neturi galimybės iškirstą medie-
ną tiesiogiai parduoti rinkoje. 

Dalis miestiečių miško savininkų, 
kaip pastebėjo Vyriausybės atstovas Ma-
rijampolės apskričiai Paulius Uleckas, 
net sunkiai rastų savo miško valdą ben-
drame miško masyve. p. ulecko manymu, 
dabar ir valstybei, ir savininkams būtų 
mažiau problemų, jei anksčiau nebūtų 
buvę leista privatizuoti gamtosauginių 
miškų. Dabar prie Vištyčio ežero, kitose 
vaizdingose vietovėse miško savininkai 
norėtų užsiimti turizmo verslu, bet taiko-
mi visiems šalies miškams bendri miškų 
teisės aktai miško žemėje neleidžia statyti 
kaimo turizmo sodybų, kitų šiam verslui 
reikalingų statinių. 

uaB ,,Miško darbai“ direktoriaus 
marijampoliečio Vidmanto Juso paste-
bėjimu, nemažai painiavos ir nesantaikos 
tarp privačių miškų savininkų ir valsty-
binius miškus prižiūrinčių miškų urėdijų 
įnešė ir miškų privatizavimas ,,šachmatų 
lenta“. privatizavus miško kvartalą ar ke-
lis viduryje valstybinio miško masyvo, 
atsirado bendro naudojimo keliai, sau-
sinimo įrenginiai, skirtingų nuosavybių 
miško ribos, kyla įtarimų dėl neteisėto 
medienos kirtimo ir gabenimo, kelių 
gadinimo, miškų sanitarinės apsaugos 
ir kitų reikalų. Be to, dalis savininkų lig 
šiol valdo miško valdas bendra nuosavy-
be, ne visi bendrasavininkiai sutaria dėl 
ūkininkavimo juose. Bet miškų teisės ak-
tai neleidžia pasidalinti atskirais sklypais 
mažesnių nei 5 ha valdų. 

Savivaldybės, ypač sunkmečiu, nepa-
jėgios tinkamai rūpintis vietinės reikš-
mės bendro naudojimo keliais. Daugiau 
palijus ar prisnigus, kaip praėjusią žiemą, 

į šlapius, atkampesnius privačius miškus 
nebuvo galima įvažiuoti, kirsti. 

MIŠKO VAIDMUO 
KAIMO SOcIALINėJE PLėTROJE 
Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyri-
mų centro direktorius doc. Jonas Jasai
tis pranešime apžvelgė šalyje vykusius ir 
vykstančius socialinius pokyčius, kurie 
veikia ir valstybinius miškininkus, kaip 
kaimo bendruomenės sudėtinę dalį. iki 
1940 m. per 75 proc. Lietuvos gyven-
tojų gyveno kaime, nemažai daliai jų 
miškas buvo pragyvenimo šaltinis. 1990 
m. apie 70 proc. šalies gyventojų tapo 
miestiečiais. užaugusi jaunoji karta ne-
gali įvardinti konkrečios vietovės, kurią 
galėtų vadinti gimtine, savu ,,gabalėliu 
Lietuvos“. Ryškiausia kaimo gyventojų 
emigracija.

pranešėjas kvietė neturinčius miško 
įsigyti bent kelis hektarus žemės kaime ir 
ją apsodinti mišku, neatitrūkti nuo gam-
tos, nors širdyje turėti konkretų gabalėlį 
Lietuvos. 

Doc. J. Jasaitis pakvietė į tarptautinę 
mokslo konferenciją ,,Šiuolaikinio kaimo 
vizija“, kuri vyks šių metų rugsėjo 24 d. 
Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fa-
kultete (architektų g. 1, Šiauliai; el.paštas: 
kptc@smf.su.lt). Konferenciją rengia Lie-
tuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 
Lietuvos ir Latvijos žemės ūkio universi-
tetai, Šiaulių universitetas.

Konferencijoje pasiūlyta atgaivinti pri-
stabdytą Sūduvos nacionalinio parko 
steigimo idėją.

Siekdami užkirsti kelią siūlomam 
valstybinių miškų privatizavimui, užtik-
rinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą, 
miškų ūkio ir kaimo politikos formavi-
mo ir įgyvendinimo tęstinumą, konfe-
rencijos dalyviai priėmė rezoliuciją. 

Šių idėjų palaikymui kuriama Kaimo 
ir miško plėtros visuomeninė taryba, ku-
rią sudaro: LR Seimo narys J. urbanavi-
čius, Marijampolės apskrities viršininkė 
B. Kažemėkaitė, Kazlų Rūdos savival-
dybės meras V. Kanevičius, LŽūu stu-
dijų prorektorius doc. J. čaplikas, LMS 
prezidentas doc. e. Bartkevičius, Trakų 
miškų urėdijos miškų urėdas V. Mierkis, 
Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas 
R. Braziulis, Medienos perdirbėjų aso-
ciacijos direktorius J. Zimnickas, pMS 
asociacijos direktorius R. Kuliešis, LMSa 
valdybos narys V. Jusas. 

VaCLoVas tREPĖnaItIs
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Diskusija apie miškus 
Lietuvos Mokslų akademijoje

Lietuvos Mokslų akademijos Žemės ūkio 
ir miškų mokslų skyrius ir Lietuvos agra-
rinių ir miškų mokslų cento Miškų insti-
tutas kovo 9 d. LMa mažojoje salėje su-
rengė apskritojo stalo diskusiją ,,Miškai – 
valstybės ir privatus turtas: nuosavybė, 
valdymas, kaupimas ir naudojimas“, į 
kurią gausiai susirinko mokslininkų, vals-
tybinių miškininkų, privačių miškų ir me-
dienos verslo, visuomeninių organizacijų 
atstovai. Diskusijoje kalbėjo aplinkos mi-
nistras Gediminas Kazlauskas, LR Seimo 
aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
Jonas Šimėnas, LMa prezidentas akad. 
Valdemaras Razumas, akad. Leonardas 
Kairiūkštis, akad. nariai korespondentai 
Stasys Karazija, aleksandras Vasiliauskas, 
akad. narys ekspertas Remigijus Ozolin-
čius, LŽūu rektorius prof. Romualdas 
Deltuvas, pirmasis po nepriklausomy-
bės atkūrimo miškų ūkio ministras prof. 
Vaidotas antanaitis, LMS prezidentas 
doc. edmundas Bartkevičius, prof. anta-
nas Morkevičius, dr. Romas pakalnis, dr. 
Kęstutis Jaskelevičius, dr. Zigmas urbo-
nas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
viceprezidentas Giedrius Kadziauskas, 
kiti mokslo ir visuomeninių organizacijų 
atstovai. Valstybinių miškų privatizavimui 
nepritariantį laišką diskusijų stalui atsiun-
tė akad. narys korespondentas Leonas Ka-
džiulis. 

Lietuvos Mokslų akademijos pre-
zidentas akad. Voldemaras Razumas, 
įžanginėje kalboje apžvelgęs istorinius 
miškų aspektus, linkėjo apskritojo stalo 

diskusijos dalyviams į šalies miškus ir jų 
naudojimą žvelgti ne vien kaip į ūkinės 
veiklos, verslo sritį, bet ir kaip į neatsie-
jamą kultūros, ekologijos, visuomenės 
socialinių reikmių dalį. 

aplinkos ministras Gediminas Kaz
lauskas priminė, kad Konstitucijoje ir ki-
tuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, 
jog šalies miškuose pagal plotą vyrauja 
valstybinė miškų nuosavybė, valstybinės 
reikšmės miškai yra nacionalinis turtas. 
Juose „yra dalykų, kuriuos reikėtų keisti, 
gerinti, kai kuriuos galbūt ir eliminuoti, 
tačiau visgi manau, jog šiandien valsty-
biniai miškai, kuriuos saugo ir prižiūri 
kvalifikuoti miškų urėdijų specialistai, 
yra tvarkomi pakankamai gerai“, – tvir-
tino ministras. Jo žodžiais, ir valstybinių 
miškų valdytojams, ir privačių miškų 
savininkams dar reikia stengtis tobulėti. 
„Geriausia, kad šis procesas vyktų pa-
laipsniui, apgalvotai ir pamatuotai, o ne 
griebiantis radikalių pokyčių“, – akcenta-
vo G. Kazlauskas

LR Seimo aplinkos apsaugos komite-
to pirmininkas Jonas Šimėnas pažymė-
jo: ,,...esu darnaus vystymosi šalininkas 
ir matau galimybę, kad visi turime rasti 
vietos miškuose: ir saugant ekosistemą, 
ir gaunant iš to naudos.“ Jis patikino, kad 
valdant esamai politinei koalicijai šalies 
miškų valdyme revoliucinių žingsnių ne-
bus daroma. Tokiai pozicijai pritaria Sei-
me ir kitos partijos. Siūlomas miškų ūkio 
veiklos efektyvinimas tėra siekis pakeisti 
valstybinių miškų valdytojus ir privatiza-

vus juose nevykdyti nepelningų darbų, so-
cialinių funkcijų – mano parlamentaras.  

akademikui Leonardui Kairiūkščiui 
padarius pagrindinį pranešimą apie miš-
kų svarbą visuomenės raidoje, apskritojo 
stalo diskusiją vedęs LMa Žemės ūkio 
ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas, 
akad. narys korespondentas Albinas 
Kusta visus pakvietė atvirai diskusijai.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
viceprezidentas Giedrius Kadziauskas 
išsakė motyvus, kodėl instituto eksper-
tai šalies miškų ūkio veiklos efektyvi-
nimui pasiūlė privatizuoti valstybinius 
ūkinius miškus. Remiantis laisvosios 
rinkos ekonomikos teorija, valstybė ir 
jos įsteigtos valstybinės įmonės ateityje 
neturėtų užsiimti komercine veikla, in-
vesticijomis į verslą ir kartu save kon-
troliuoti, tenkinti visuomenės socialines 
reikmes. nemažai ūkio šakų Lietuvoje 
jau perėmė privačios verslo įmonės. Ko-
dėl turėtų būti išimtis valstybinis miškų 
sektorius? ūkinis medienos auginimas 
ir kirtimas nėra valstybės funkcija. Miš-
kų urėdijos neturėtų užsiimti komercine 
veikla: rūpintis, kur, ką, kiek pjauti, kam 
rinkoje parduoti. 

G. Kadziauskas pripažino, kad už šį 
siūlymą jie nuo oponentų gauna daug 
pylos, nepalanki ir šalies visuomenės 
nuomonė. Bet šio siūlymo jie neatsisa-
ko – tai netolimos ateities klausimas. 

Jam oponavęs LŽūu rektorius prof. 
Romualdas Deltuvas pažymėjo, kad prieš 
20 metų pradėjus įgyvendinti restituciją 



ak
tu

ali
jos

15MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 03

Lietuvoje iki šiol valstybė nepajėgia užbaig-
ti žemės reformos. Siūloma nauja sumaištis 
– valstybės miškų privatizavimo idėja. Kas 
už jos slypi? Valstybinė miškų nuosavy-
bė leidžia lengviau įgyvendinti valstybės 
viešąjį interesą, geriau tenkinti visuome-
nės socialines reikmes. Bet valstybiniam 
miškų sektoriui priekaištaujama, kad per 
mažai duoda pajamų į šalies biudžetą. ar 
ekonomine nauda paremtas privatus vers-
las tenkins visuomenės interesus? eS vals-
tybėse dėl to tenka ilgai  šnekėtis ir derėtis 
su privačių miškų savininkais. Sprendžiant 
šią problemą, pasak profesoriaus, daugu-
moje europos valstybių nusistovėjo tokia 
miškų nuosavybės proporcija: apie 60 proc. 
miškų yra privatūs, 40 proc. – valstybiniai. 
Keisti šių nuosavybių santykį neketinama. 
per pastaruosius metus parengusio keletą 
studijų apie valstybinių ir privačių miškų 
valdymo tobulinimo galimybes Lietuvoje 
prof. R. Deltuvo manymu, reikia ne kardi-
naliai griauti, o tobulinti valstybinio miškų 
valdymo sistemą, efektyvinti miškų urėdijų 
ūkinę veiklą, didinti jos rentabilumą. ,,Jei 
nieko neišeis, tuomet galėsite pagrįstai pri-
vatizuoti valstybinius miškus“, – sakė prof. 
R. Deltuvas. 

Vilniaus kooperacijos kolegijos do-
cento Kęstučio Jaskelevičiaus  paste-
bėjimu, peršamas privataus miškų ūkio 
pranašumas prieš valstybinį ūkį Lietuvo-
je tėra laisvosios rinkos ekspertų teorinis 
pasamprotavimas, nes neturima bendros 
privataus miškų ūkio sektoriaus veiklos 
ekonominės analizės, iš mažų valdų net 
nesurenkama ūkinės veiklos statistika. 
Laisvosios rinkos instituto ekspertai ne-
pateikia palyginimo, kiek lėšų į biudžetą 
gaunama iš statistinio 1 ha privataus ir 
valstybinio miško? 

LMa narys korespondentas Alek
sandras Vasiliauskas, buvęs ekonomi-
kos instituto direktorius, vienareikšmiš-
kai teigė, kad šis strateginis siūlymas nėra 
moksliškai pagrįstas. 

Miškų instituto direktoriaus prof. Re
migijaus Ozolinčiaus manymu, rinkos 
ekonomikos dėsniai gali veikti efektyviai 
tik esant idealiai konkurencijai tarp rin-
kos dalyvių, ko nepasakysime apie da-
bartinę rinką Lietuvoje. Kai apie 35 proc. 
bendros miško vertės sudaro žaliavinė 
mediena, o Kuršių nerijoje gal tik 1 proc., 
ar gali miške 100 proc. efektyviai veikti 
teoriniai rinkos, verslo dėsniai?

Buvęs miškų ūkio ministras prof. 
Vaidotas Antanaitis pasisakyme neslė-
pė, kad privatizuoti valstybinį miškų ūkį 
1991 m. po pučo siūlė tuometinis prem-
jeras ekonomistas G. Vagnorius. 

Įtakingam Sąjūdžio remtam minist-
rui, signatarui V. antanaičiui pavyko 
įtikinti tuometinės vyriausybės narius, 
Seimą to nedaryti. Jis tiesiai klausė lais-
vosios rinkos ekspertų: patys sugalvo-
jote valstybinių miškų išprivatizavimo 
idėją ar užsakovų paprašyti? profesorius 
būgštavo, kad ši idėja gali būti patraukli 
ir dabartinei vyriausybei. Juolab, kaip 
pastebėjo Kėdainių miškų urėdas Juozas 
Girinas, valstybinių miškų privatizavimo 
idėjos kibirkštis jau įsižiebė ūkio minis-
terijoje, inicijuojant valstybinių įmonių 
statuso keitimą į akcines bendroves, bet 
viešai nepasakoma visko iki galo... 

Kitas buvęs miškų ūkio ministras, 
pMS asociacijos tarybos pirmininkas 
Gintautas Kovalčikas klausė laisvosios 
rinkos ekspertų, ar jie domėjosi, koks 
būtų ekonominis efektas, jei iš valstybės 
biudžeto reikėtų išlaikyti likusius nepri-
vatizuotus valstybinės reikšmės ir sau-
gomų teritorijų miškus, finansuoti visų 
šalies miškų priešgaisrinę apsaugą, kas 
vykdytų jų sanitarinę apsaugą, kas tvar-
kytų medelynų ūkį?

LMa narys korespondentas prof. 
Stasys Karazija sakė laisvosios rinkos 
ekspertų teiginiuose taip pat neišgirdęs 
argumentų, įrodančių reikalingumą pri-
vatizuoti valstybinius ūkinius miškus. 
Laisvoji rinka irgi turėtų būti reguliuo-
jama. Kalbėjusysis atkreipė dėmesį į tai, 
kad viešoje erdvėje nebūtų perdėtai ma-
nipuliuojama miškų privatizacijos tema, 
nukreipiant dėmesį nuo vidinių miškų 
ūkio valdymo problemų. Jo manymu, 
miškų valdymo sistemoje, kaip ir bet 
kurioje kitoje, yra kai kurių taisytinų da-
lykų, bet pateikus siūlymus juos šalinti, 
apie tai viešai prakalbus, tai dažnai įvar-
dijama privatizavimo kėslais.  

Dr. Zigmas Urbonas kvietė oponen-
tus nesigviešti į valstybės turtą mišką, 
kuris yra išaugintas ir auginamas kelių 
miškininkų kartų. privačiose rankose ga-
lėtų būti įveisiami greitos apyvartos plan-
taciniai miškai energetikai, medienos 
pramonei. Tam reikėtų nukreipti verslo 
energiją, panaudojant eS paramą. 

pasak prof. Antano Morkevičiaus, 
per žiniasklaidos priemones visuomenei 
bandoma įpiršti nuomonę, kad valstybi-
nius miškus – paskutinį valstybės turtą 
– nori praryti medienos verslas. Tai – ne-
tiesa. Krizės metais Lietuvoje gerokai su-
nykus lentpjūvystei, sumažėjo žaliavinės 
medienos poreikis – vietinės medienos 
pramonės įmonės perdirba apie 2,5 mln. 
m3 medienos. Lietuvoje reikėtų tik cent-
ralizuoti medienos pardavimus dėl raci-

onalesnės logistikos, kad įmonėms ne-
reikėtų vežti žaliavinę medieną per visą 
šalį. pervežimai didina gamybos kaštus, 
gadinami keliai. 

LMSa tarybos pirmininkas dr. Algis 
Gaižutis palygino valstybinio miškų ūkio 
ir privataus sektoriaus skirtumus ir veiklą. 
Jo žodžiais, valstybinio miškų sektoriaus 
pranašumas tas, jog prof. V. antanaitis, 
būdamas miškų ūkio ministru, sukūrė 
valstybiniams miškininkams palankią 
ūkininkavimo sistemą, kad nereikėtų pra-
šyti lėšų iš šalies biudžeto. Miško įmonių 
ūkinis mechanizmas leidžia sukaupti lėšų 
bendroms valstybinių miškų reikmėms, 
valstybiniam miškų ūkiui paranki teisinė 
bazė, nes teisės aktais labai saugoma ir 
ginama miško žemė. Bet per didelis dis-
ponavimas lėšomis veda į aroganciją, ne-
siskaitymą, nenorėjimą, kad kurtųsi šalia 
gerai veikiantis privatus miškų ūkis. 

O besikuriantis privatus miškų ūkis, 
anot a. Gaižučio, yra kaip privatizuotas 
daugiabutis, kur kiekvienas pats sau šei-
mininkas, nėra struktūrinių instrumentų 
valdyti šį ūkį. Turima tik apie 700 miško 
savininkų, kurie valdo per 50 ha miško, 
o neorganizuoti smulkūs miško savinin-
kai lengvai valstybės valdomi piliečiai. 
Miško savininkas be valstybės leidimo 
(išskyrus kirtimus) negali vykdyti ūkinės 
veiklos savo miške. 

a. Gaižutis sakė, kad reikia atvirai šne-
kėti ir apie racionalesnį miškų naudojimą, 
medienos tūrio apskaitą miške, kai in-
ventorizuojant, prof. a. Kuliešio duome-
nimis, iki 20 proc. medienos tūrio miške 
sistemingai mažinama, nežinia, kur eina 
ši neapskaityta mediena.

Baigdamas jis pažymėjo: ,,nepalaiko-
me drastiškų pokyčių miškų ūkyje, reikia 
dirbti bendrai, kad būtų kuriamas, vys-
tomas ir privatus miškų ūkis, suteikiant 
daugiau teisių ir galimybių privatiems sa-
vininkams, kad bendros miško funkcijos 
būtų užtikrinamos lygiagrečiai visuose 
miškuose. Jei privatūs miškai specialistų 
irgi bus gerai prižiūrimi, mes turėsime 
didesnę naudą, prisidėsime prie ūkio 
klestėjimo“. 

Lietuvos Ma mokslininkai aptartais 
klausimais priėmė rezoliuciją.

Lietuvos Mokslų akademijoje ir kitur 
vykstančios diskusijos leidžia manyti, kad 
laisvosios rinkos ekspertų viešai išsako-
mas valstybinių miškų privatizavimo siū-
lymas – ne balandžio 1-osios pokštas. 

 
MG inf. 
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Lietuvos mokslo 2009 m. premija – 

miško genetikams
Lietuvos Mokslų akademijoje kovo 4 d 
surengtos 2009 m. Lietuvos mokslo pre-
mijų laureatų diplomų įteikimo iškil-
mės. Jose dalyvavo Ministras pirminin-
kas andrius Kubilius, švietimo ir moks-
lo ministras Gintaras Steponavičius, kai 
kurie LR Seimo nariai, LMa preziden-
tas akademikas Valdemaras Razumas, 
LMa mokslininkai, Lietuvos mokslo 
premijų komisijos nariai, laureatų pa-
sveikinti atvykę bendradarbiai.

LMa prezidentas akad. V. Razumas 
įžanginiame žodyje pažymėjo, kad po 
nepriklausomybės atkūrimo už dau-
giašakio mokslo pasiekimus, jų pa-
naudojimą vystant šalies ūkį, plėtojant 
sveikatos, gamtos apsaugą, kitas sritis 
jau 17-tą kartą teikiamos valstybinės 
mokslo premijos. Jis padėkojo šalies 
Vyriausybei, kad ir sunkmečiu šioms 
premijoms biudžete rasta lėšų. 

LM akademijos komisija vasario 
7 d. atrinko svariausius mokslo darbus 
humanitarinių ir socialinių, fizinių, bio-
medicinos, technologijos mokslų srityse 
ir skyrė šių darbų autoriams 7 mokslo 
premijas po 100 tūkst. litų. Biomedici-
nos mokslų srityje 2009 m. mokslo pre-
mija skirta Miškų instituto mokslinin-
kams Rimvydui Gabrilavičiui, Alfui 
Pliūrai, Juliui Danusevičiui, Virgilijui 
Baliuckui, Dariui Danusevičiui už 
taikomosios mokslinės veiklos (ekspe-
rimentinės plėtros) darbų ciklą „Miško 

sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių ište-
klių išsaugojimo sistemos sukūrimas tva-
riai ir intensyviai miškininkystei plėtoti 
Lietuvoje (1994-2008 m.)“.

premijas laureatams įteikęs Minis-
tras pirmininkas a. Kubilius sakė: „Tai 
dar vienas žingsnis, paspartinsiąs Lietu-
vos ilgalaikės pažangos strategijos „Lie-
tuva 2030“ rengimo procesą. Suprasda-
mi mokslo svarbą ir gerbdami mokslo 
pasiekimus, kviečiame mokslininkus, 
tikruosius savo srities žinovus, pasida-
linti savo sukaupta patirtimi ir aktyviai 
dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl Lietu-
vos ateities vizijos, ilgalaikių prioritetų, 
jų įgyvendinimo krypčių ir laukiamų 
rezultatų nustatymo. Vyriausybės pa-
tvirtinta Valstybės pažangos taryba lau-
kia talkininkų bei jų pasiūlymų“. 

Švietimo ir mokslo ministras Ginta-
ras Steponavičius priminė, kad mokslo 
darbai yra visuomenės pažangos varik-
lis. Sudarytos 5 mokslo slėnių progra-
mos, joms vystyti skirta 700 mln. litų. 
Jis kvietė ir verslininkus prisidėti prie 
šių slėnių programų įgyvendinimo. 

apdovanotų miško genetikų vardu 
padėkojęs už įvertinimą, dr. Rimvydas 
Gabrilavičius pažymėjo, jog tai – ne 
tik ilgametės mokslinės veiklos darbų 
ciklo autorių pagerbimas, bet ir šalies 
miškininkystės bei miško genetikos 
mokslo ir gamybos darnos įvertinimas. 
akademiko L. Kairiūkščio pastebėjimu, 

miško genetiniams – sekciniams tyri-
mams pagrindai buvo pradėti Lietuvos 
miškų institute dar tarybiniais metais 
mokslininko Vytauto Ramanausko, kitų 
entuziastų ir tęsti vėlesnių kartų moks-
lininkų. 

pasveikinti miško genetikų laureatų 
buvo atvykęs LR Seimo narys J. urba-
navičius, LMa Žemės ūkio ir miškų 
mokslų skyriaus mokslininkai a. Kus-
ta, L. Kairiūkštis, S. Karazija, G. Dabke-
vičius, R. Ozolinčius, a. Vasiliauskas, 
aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento, Generalinės miškų urėdijos, 
Valstybinės miškų tarnybos, Dubravos 
eMM urėdijos atstovai. 

Dr. R. Gabrilavičius mokslinei au-
ditorijai pristatė bendro taikomosios 
mokslinės veiklos (eksperimentinės 
plėtros) darbų ciklo 1994–2008 m. pa
grindines tezes:

ateities miškai yra šiandieninė prob -
lema, nes jų funkcinė paskirtis liks dau-
giatikslė ir diferencijuota pagal socio-
ekonominių ir aplinkosauginių veiksnių 
reikšmingumą. Modeliuojant būsimuo-
sius medynus mąstoma apie tai, kad ir 
labai padidinus naujai veisiamų želdi-
nių augimo spartą, šiandieniniai jau-
nuolynai pasieks brandos amžių tik šio 
šimtmečio antroje pusėje. Labai svarbu 
neatidėliojant taikyti praktikoje pažan-
giausius selekcijos laimėjimus, naudo-
jant turimus genetinius išteklius ir kartu 
išsaugant jų genetinę įvairovę. netgi vie-
na rūšis turi didelę vidurūšinę įvairovę. 
Bet kurioje miško fitocenozėje bemaž 
nerasime dviejų identiškų vienos rūšies 
individų. net grynuose medynuose ga-
lime atrinkti greitai ir lėtai augančius in-
dividus, atsparius ir neatsparius ligoms 
ir kenkėjams, ryškiai besiskiriančius 
ekologinėmis savybėmis, plastiškumu 
kintančioms aplinkos sąlygoms ir pan. 
Šis dosnus gamtos įvairovės aruodas yra 
gamtinės populiacijos, kurios dėl įvairių 
priežasčių nuskurdinamos. Kuo greičiau 
naudosime turimas vertybes, tuo bus 
įvairesni, produktyvesni, geresnės ko-
kybės ateities miškai. Selekcija iš esmės 

Iškilmingas posėdis Lietuvos Mokslų Akademijos didžiojoje salėje (pirmoje eilėje – 
Miškų instituto mokslininkai miško genetikai su Seimo nariais J. Urbanavičiumi, J. Oleku)
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keičia ūkinių miškų produktyvumą ir 
kokybę – tai duoda nemažą ekonominę 
naudą. Šiuo metu medienos poreikis 
pasaulyje didėja, o dėl sparčios mies-
tų plėtros bei saugomų teritorijų plo-
tų didėjimo ūkinių miškų plotai labai 
mažėja. Miško selekcija leidžia gauti 
daugiau ir kokybiškesnės medienos iš 
ploto vieneto.

Miško genetiniai ištekliai yra nacio-
nalinis šalies turtas. Jų atranka, tyrimas 
ir išsaugojimas – sudėtingas ir ilgai 
trunkantis procesas. Genetinių išteklių 
analizė, tyrimai bei jų išsaugojimas 
Lietuvoje ir pasaulyje ypač aktualūs, 
šių tyrimų poreikis ateityje dar didės. 
Formuojant naujas, sintetines populia-
cijas, pažangiausių selekcijos metodų 
taikymas grindžiamas gamtinių popu-
liacijų formavimosi evoliuciniais dės-
ningumais.

Miško genetiniams tyrimams bū-
dingas lokalumas, nes paprastai kiek-
viena šalis tiria genetinius išteklius savo 
šalies ekologinėmis ir klimatinėmis 
sąlygomis. Tyrimų duomenys leidžia 
sukurti genetinių išteklių išsaugojimo 
sistemą, medžių atsparumo, produk-
tyvumo bei žalingo aplinkos poveikio 
įvertinimo metodus. Šiame konteks-
te ypač aktualūs ankstyvo genotipų 
identifikavimo ir testavimo metodai. 
pateiktame darbų cikle nagrinėjami 
aktualūs miško genetiniai – selekciniai 
klausimai: adaptacinių požymių gene-
tinis kintamumas populiacijose ir tarp 
populiacijų, ekogenetinis plastiškumas, 
genotipo ir aplinkos sąveika, populiaci-
nė ir vidupopuliacinė struktūra, popu-
liacijų dydis, genų migracijos mastai ir 
kiti genetiniai veiksniai. Visa tai lemia 
natūralios atrankos ir adaptacijos gali-
mybes, praktinės selekcijos ir genetinių 
išteklių išsaugojimo efektyvumą.

autorių tyrimais pirmą kartą nusta-
tyti pagrindinių medžių rūšių Lietuvos 
populiacijų adaptacinių, produktyvumo 
ir kokybės genetiniai parametrai – gene-
tinis kintamumas, paveldėjimas ir gene-
tinės koreliacijos skirtingomis aplinkos 
sąlygomis bei įvairių stresorių poveikyje. 
pirmą kartą įvertintas populiacijų ir šei-
mų fenogenetinis plastiškumas, genoti-
po ir aplinkos sąveika (Gxe) – plastišku-
mo genetinis kintamumas, populiacijų, 
šeimų ir klonų ekogenetinis jautrumas 
ir ekogenetinis atsakas į skirtingas aplin-
kos sąlygas bei stresorių poveikį.

Remiantis moksliniais tyrimais pa-
grįstas gamyboje diegiamų darbų vyk-
dymas, kuris sukuria prielaidas didinti 
miškų našumą, kokybę ir tvarumą, diegti 
inovacijas miškų ūkyje bei efektyviau iš-
saugoti miško genetinius išteklius. Dau-
giapopuliacinė miško genetinių išteklių 
išsaugojimo sistema gerai įvertinta ge-
netikos – selekcijos specialistų tarptau-
tiniuose renginiuose, tyrimų duomenys 
gausiai publikuoti tarptautiniuose ir 
Lietuvos mokslo leidiniuose.

premijai pateiktų fundamentinių ir 
taikomųjų tyrimų rezultatų pagrindu 
parengta ilgalaikė Lietuvos genetinių 
išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros 
programa (2003 m. patvirtinta aplin-
kos ministerijos) ir nuosekliai įgyven-
dinama bendradarbiaujant Miš kų ins-
titutui, Miško genetinių ištek lių, sėklų 
ir sodmenų tarnybai (dabar Valstybinei 
miškų tarnybai) bei miškų urėdijoms.

parengtas ir aplinkos ministro įsa-
kymais (2002, 2003, 2007 m.) patvir-
tintas pagrindinių medžių rūšių kilmių 
rajonavimas įgalina plėtoti miško ge-
netinių išteklių išsaugojimą, selekciją 
ir sėklininkystę, ekologiniu pagrindu 
bei pagal eB direktyvas tinkamai do-
kumentuoti miško dauginamąją me-
džiagą, tuo išvengiant naujai veisiamų 
miškų atsparumo, kokybės bei pro-
duktyvumo sumažėjimo dėl populia-
cijų sėklų perkėlimo į netinkamas tai 
populiacijai augti aplinkos sąlygas. pa-
rengtos programos, rekomendacijos ir 
metodikos sėklinei bazei plėtoti, gene-
tiniams ištekliams išsaugoti ir selekcijai 

vystyti sėkmingai diegiamos miškinin-
kystės praktikoje.

Dauginamajai medžiagai auginti 
sukurta sėklinė bazė yra pagrindas iš-
laikyti būsimų šalies medynų tvarumą 
ir padidinti jų produktyvumą bei ko-
kybę kintančios aplinkos sąlygomis. 
Sėklinės bazės sistema harmoningai 
integruoja tiek gamtinių populiacijų 
struktūrų tyrimus ir vertingiausių po-
puliacijų atranką genetiniams ištek-
liams išsaugoti bei racionaliai naudoti, 
tiek jų reprezentantų ir rinktinių me-
džių panaudojimą miško sėklinėms 
plantacijoms kurti, tiek patį sėklinių 
plantacijų kūrimo procesą bei eksperi-
mentinių ir naujų želdinių veisimą. Tai 
labai vertinga lauko laboratorija ateities 
mokslo vystymui ir studijoms.

Visi genetiniai – selekciniai objek-
tai (156 miško genetiniai draustiniai 4 
tūkst. ha, per 1,5 tūkst. ha sėklinių me-
dynų, 2000 rinktinių medžių, 850 ha 
sėklinių plantacijų, tarp jų – 50 ha eks-
perimentinių ir 220 ha antros kartos 
plantacijų, 250 ha eksperimentinių – 
bandomųjų želdinių) ir plačiąja prasme 
miško sėklinė bazė sukurta ir išvystyta 
valstybiniuose miškuose, aktyviai daly-
vaujant miškų urėdijoms. 

Tik koncentruojant minėtus objek-
tus valstybinės nuosavybės miškuo-
se tapo įmanoma sukurti patikimą ir 
funkcionalią miško sėklinės bazės, se-
lekcijos ir genetinių išteklių išsaugoji-
mo sistemą tvariai ir intensyviai miški-
ninkystei Lietuvoje plėtoti.

VaCLoVas tREPĖnaItIs

Valstybinės premijos laureatai miško genetikai su pasveikinti atvykusiais miškininkais
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Miško energetinės plantacijos: 
kodėl delsiama veisti?

5-erių metų hibridinės drebulės želdiniai Dubravos EMMU 
Vaišvydavos girininkijoje

20-ies metų hibridinės drebulės želdiniai Vaišvydavos girininkijoje

XX a. septintojo dešimtmečio energetinė krizė Vakarų eu-
ropoje paskatino imtis priemonių papildyti energetinius re-
sursus iš atsikuriančių vietinių išteklių – 15 valstybių priėmė 
projektą veisti energetines miško plantacijas. Štai naujojo-
je Zelandijoje apie 95 proc. medienos gaunama iš trumpos 
apyvartos miško želdinių. austrijoje, Danijoje, Suomijoje, 
JaV, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje ir kitur veisiamos tokios 
plantacijos. Švedijoje iki 2010 m. buvo numatyta įveisti apie 
30 tūkst. ha gluosnių plantacijų. Tai aktualu ir Lietuvai. Deja, 
2008 m. iš atsinaujinančių šaltinių Lietuvoje gauta tik 4,6 
proc. elektros energijos, iš to skaičiaus 3,1 proc. pagaminta 
hidroelektrinėse, 1 proc. – vėjo jėgainėse ir 0,5 proc. – bio-
kurą naudojančiose elektrinėse. Todėl atėjo laikas tinkamai 
ruoštis energetinių ir daugiatikslio pobūdžio trumpos rota-
cijos miško plantacijų veisimui.

atkūrus šalies nepriklausomybę iki šiol nemažai dirbtų 
žemių dirvonuoja ar želia piktžolėmis (apie 600 tūkst. ha), 
menkaverčiais krūmais (75 tūkst. ha) bei medžių retmėmis 
(kasmet po 4-5 tūkst. ha), iš kurių formuojasi mažai naudin-
gos miškynės.

Teikiant eS fondų paramą, kasmet mažiau derlingose že-
mės ūkio žemėse įveisiama po 1–1,5 tūkst. ha miško želdinių, 
kurių apyvarta – 60–100 metų, juose bus auginama industri-
nė mediena. Jei šalia to būtų pradėta veisti trumpos apyvartos 
energetinės miško plantacijos (nors po 500 ha kasmet), sodi-
nant sparčiai augančius medžius, sakysim drebulių hibridus, 
po 20-ies metų tiek pat galėtume jų kirsti ir gauti kasmet ma-
žiausiai po 100 tūkst. m3 arba po 75 tūkst. tonų dendromasės. 
Tai minimalios apimtys. Be to, atėjo laikas intensyviai pradėti 
naudoti esamus krūmynus biokurui ir vietoje jų veisti trum-
pos apyvartos miško želdinius. pavyzdžiui, žilvičių plantacijos 
15 kartų produktyvesnės už natūralius karklynus.

Lietuvos miškų institutas prieš 15 metų Kauno mies-
to savivaldybei parengė nutekamojo dumblo panaudojimo 

projektą energetinėms karklų plantacijoms auginti. Tuo pro-
jektu gali pasinaudoti ir kitų miestų savivaldybės. Jį vertėtų 
papildyti, panaudojant karklų biomasę degioms dujoms ar 
etanoliui išgauti.

pradedant plantacijų veisimo darbus, būtina iš anksto pa-
rengti energetinių ir kitos paskirties trumpos apyvartos miško 
plantacijų biomasei auginti strategiją ir programą, vėliau – ir 
metodines rekomendacijas. Tam būtina turėti mokslinį pa-
grindą. Vien kitų šalių patirties nepakanka, nes mūsų kraš-
to ekologinės bei ekonominės – socialinės sąlygos, o taip pat 
moksliniai – techniniai pasiekimai skiriasi nuo kaimyninių 
šalių. Todėl laikas planuoti mokslinius tyrimus, įtraukiant 
Miškų instituto specialistus.

Rengiant strategiją bei programą, reikia turėti omeny, kad 
plėtojant agromiškininkystę gerinamos ir ekologinės sąlygos. 
plantacijos su gausia lapija daug sugeria anglies dvideginio 
iš oro, didinama bioįvairovė, sumažinami vėjai, įvairinamas 
kraštovaizdis. Dirvožemiuose intensyviau vyksta renatūrali-
zacijos procesai bei maistinių medžiagų apytaka. paminėti 
procesai dar ne visai ištirti, nenustatyta, kuri medžių rūšis 
veiksmingiausia konkrečiose augavietėse. Todėl būtina at-
likti ekologinį bei ekonominį įvertinimą, pagrįsti plantacijų 
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30-ies metų trešnė Anykščių miškų urėdijos Troškūnų girininkijoje

išdėstymą ne tik geografiniu aspektu, bet ir technologiniu, 
veisiant ištisinio, juostinio ar landšaftinio tipo. patogiau tai 
spręsti, kai rajonas turi savo ekologizacijos planą, pagal tai 
turi būti pagrįstas atitinkamas auginamų rūšių parinkimas 
bei jų derinimas. Su tuo susijęs ir rotacijos amžius. atrodytų 
smulkmena, bet svarbu net ir rūšių žydėjimo laikas, pavyz-
džiui, medunešiui. Tai tik dalis klausimų, kuriems būtinas 
bioekologinis atsakymas. Sudarant miško plantacijų (ir ener-
getinių) strategiją ir programą, būtina žinoti aiškų tikslą – 
poreikių ir galimybių balansą. 

Verta pastebėti, jog plantacijos gali būti daugiatikslės: 
medžių šakos, žievė, pjuvenos bei kitos atliekos sunaudoja-
mos kaip energetinė žaliava, o stiebų mediena – apdirbimo 
pramonei, sakysim, stalių gaminiams, statybiniams sorti-
mentams, drožlių ir plaušo plokštėms, celiuliozei gaminti. 

Visiems žinoma, jog plantacijoms auginti reikia žemės, 
lėšų, technikos, žinių ir noro. Kaip minėjome, žemių esa-
ma pakankamai, lėšų galima gauti iš eS fondų paramos (iki 
400-660 Lt/ha). Kiek sudėtingiau dėl technikos, kurią plan-
tacijų veisimo darbų paslaugoms teikti galėtų įsigyti miškų 
urėdijos. 

Kalbant apie šių plantacijų įveisimo ir auginimo biologi-
nius ir technologinius aspektus, verta pradėti nuo želdomo-
sios medžiagos kokybės ir jos įsigijimo galimybių. Specialis-
tų manymu, labai trumpos apyvartos (5–10 metų) energe-
tinėms plantacijoms tinka: žilvitis, pajūrinis, smailialapis ir 
kiti gluosniai; trumpos apyvartos (10–15 metų) – drebulių 
– tuopų hibridai, baltoji, pilkoji, pukuotavaisė, juodoji, di-
džioji, kanadinė, kvapioji, berlyninė tuopos, baltažiedė ro-
binija, trešnė, baltalksnis; vidutinės apyvartos (20–30 metų) 
iš spygliuočių – lenkinis maumedis, lenkinio – japoninio 
maumedžių sudėtiniai hibridai, sitkinės eglės, suktaspyglės 
pušys ir atrinkti paprastosios eglės spartaus augimo klonai. 
Spygliuočiai ypač tinka celiuliozės gavybai.

Be selekcionuotos želdomosios medžiagos plantacijų veis-
ti neapsimoka. Kai kurios šalys (Švedija, Lenkija, Danija) 
turi selekcines programas ir sėkmingai jas vykdo, išvedamos 
sparčiai augančios veislės, hibridai ar atrenkami tinkami klo-
nai. Lietuvos miškų institute dar prieš 50 metų buvo sukur-
tos spartaus augimo drebulės (R. Murkaitė, V. Ramanauskas 
) ir maumedžio (S. Tuminauskas, V. Ramanauskas) hibridai. 
Daug pasidarbavo plėtojant drebulės selekciją a. pliūra bei 
vėliau a. Gradeckas. atrinkti spartaus augimo suktaspyglės 
pušies klonai (J. Danusevičius) ir paprastosios eglės genotipai 
(D. Danusevičius, R. Gabrilavičius). Bandymuose gerus rezul-
tatus rodo sitkinės eglės. atliekama selekcija spartaus augimo 
paprastosios eglės klonams atrinkti.

Be drebulės ir kitų lapuočių, verta pasvarstyti ir apie spyg-
liuočių medžių rūšių tinkamumą trumpos rotacijos želdi-
niams. ūkiniu požiūriu paprastosios eglės mediena yra viena 
iš vertingiausių, o jos auginimo kaštai santykinai žemesni nei 
drebulės, kadangi mažesni žvėrių pakenkimai, nereikalingos 
medelių apsaugos. Todėl paprastoji eglė būtų stiprus kan-
didatas trumpos apyvartos želdiniams. Maksimaliai naudai 
per trumpą laiką gauti reikėtų naudoti genetiniu požiūriu 
geriausius medelius, kurių išvedimas reikalauja specifinės 
selekcinės programos. 

Selekcijos trumpai rotacijai principas būtų skirtingas nuo 
įprastinės. čia pagrindinis dėmesys būtų maksimalus eko-
nominės naudos siekimas net ir genetinės įvairovės sąskaita. 

Lietuvoje yra nemažai eglės bandomųjų želdinių, kuriuose 
pirmaujantys genotipai yra net 200 proc. pranašesni už ei-
linius medžius (D. Danusevičius, R. Gabrilavičius). Šių gi-
gantų stiebo skersmuo jau 25 metų amžiuje siekia apie 35–40 
cm. aišku, greičiausias jų panaudojimo būdas būtų juos tie-
siogiai klonuoti ir veisti kelių pranašiausių klonų mišinius 
trumpos apyvartos želdiniuose, kurių rotacija būtų 20–30 
metų. problema šioje strategijoje yra tai, kad vyresni nei 10 
metų paprastosios eglės medžiai labai sunkiai dauginami au-
gūnais, o jų mikrodauginimas laboratorijoje būtų per bran-
gus pelno požiūriu. išeitis yra ,,sibų šeimų selekcijos“ strate-
gija, taikoma Švedijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Jos principas 
būtų toks:

• kontroliniu būdu tarp savęs sukryžminti 4–6 geriausius 
genotipus, kad jų palikuonyse susidarytų tik pranašių genų 
kombinacijos; 

• išbandyti šiuos gigantų palikuonis medelyno stadijoje ir 
3–5 metų amžiuje atrinkti geriausius;

• paversti medelyne augančius ir atrinktus individus ,,au-
gūnų plantacija“ – imti iš jų ūglius, juos šaknydinti ir veisti 
trumpos rotacijos komercinius želdinius, kurie kartu tarnautų 
ir kaip išbandymas dar geresnių genų kombinacijų paieškoje. 

Tokiems želdiniams sukurti reikėtų apie 5-erių metų: 1-eri 
metai kryžminimui, 3-eji – augūnų donorų auginimui ir au-
gūnų plantacijos sukūrimui ir dar 1-eri – pačių augūnų šakny-
dinimui. Be to, dalį kontrolinių kryžminiu būdu gautų sėklų 
galima tiesiogiai veisti į pirmos pakopos trumpos rotacijos 
želdinius, jų įveisimas truktų tik apie 2–3-ejus metus (1-eri 
metai kryžminiams, 1–2-eji – sėjinukų auginimui medelyne). 
prognozuojamas tokių želdinių vidutinis skersmuo – 20–25 
metų amžiuje būtų apie 30 cm, o tūris – apie 350–400 m3/
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Greitu augimu pasižymintys 40-ies metų paprastosios eglės pliusinių 
medžių klonai Vaišvydavos girininkijoje

Paprastosios eglės dauginimas augūnais Švedijoje

Paprastosios eglės pranašių klonų kryžminimo archyvas Švedijoje

ha. Tokie želdiniai galėtų iš dalies kompensuoti ūkinių miš-
kų naudos praradimą dėl aplinkosauginių funkcijų plėtros. ar 
neverta pabandyti?

Kiti spygliuočių kandidatai būtų hibridinis maumedis ir 
sitkinė eglė, kurių selekcijos strategija būtų panaši kaip aukš-
čiau pateikta. Maumedžio specifika būtų vertinga konstrukci-
nė mediena. Sitkinės eglės ypatumas yra spartesnis nei papras-

tosios eglės augimas. plačiau apie ūkiniu požiūriu vertingus 
introducentus ir ypač apie sitkinę eglę planuojame parašyti 
kituose žurnalo numeriuose. 

Dauginimas sėklomis ne visuomet duoda norimus rezulta-
tus, nes selekcinis efektas dėl tėvinių medžių genetinės rekom-
binacijos gali keistis. pvz., genų dominavimo ar sumarinio 
efekto ir kitos sąveikos formos. Žymiai patikimesnis selekci-
nis efektas dauginant individus autovegetatyviškai. Tam tin-
kamiausias mikrodauginimas vadinamu in vitro būdu. Todėl 
masiniam mikrodauginimui būtinas laboratorijos kūrimas. 
pvz., Latvijos miškininkai tokią laboratoriją jau turi.

Miškų instituto molekulinėje laboratorijoje atliekamas 
mikrodauginimas ne masiškai, o tobulinama technologija iš-
skirtiniams elitiniams genotipams dauginti, naudojant in vitro 
metodus. Šiuo būdu padaugintomis drebulaitėmis jau įveisti 
želdiniai Kėdainių miškų urėdijoje. Jas pradėjo veisti ir kitos 
miškų urėdijos. Vienok in vitro dauginimui būtina sukurti 
motinines – donorines plantacijas. Jos turi būti jaunos, nes se-
nėjimo fenomenas stabdo augimą. Mikrodauginimui naudo-
jama daugelis augalo dalių: pumpurai, lapkočiai, ūgliai, šaknys 
ir net žiedų dalys.

aptarus pradinės želdomosios medžiagos ypatumus, dar 
verta pastebėti, kad plantacijų veisimo sėkmė priklauso ir nuo 
augaviečių sąlygų, ypač dirvožemio savybių bei dirvos įdirbimo. 
apie tai yra rašęs V. Suchockas (2009 m.). Turi būti nepamirštas 
dirvožemio atitikimo kultivuojamai rūšiai principas. Todėl šią 
rūšį bei plantacijos tipą lems augavietė. Taigi, kiekvienu konkre-
čiu atveju turi būti parengtas atitinkamas techninis projektas. 
Jame turi būti parinkta optimali plantacijos įveisimo ir priežiū-
ros technologija. Reikšmingas sodinukų išdėstymas, pvz., pa-
vienėmis eilėmis, sudvejintomis eilėmis ar juostomis iš kelių ar 
keliolikos eilių. Sodinukų tankumas gali būti įvairus (nuo kelių 
iki 10 tūkst.; 30 tūkst. bei daugiau sodinukų 1 ha). parenkama 
optimali dirvos priežiūros agrotechnika ir tręšimo norma. Skur-
desniuose dirvožemiuose patartina sodinti kaupiančias azotą 
rūšis. Svarbūs ir ektomikorizės gausinimo klausimai.

Miško plantacijų auginimo metodinėse rekomendacijose 
reikiamas dėmesys turi būti skirtas želdinių priežiūrai, augi-
mo stimuliavimui ir apsaugai. Spręstini klausimai, kaip teisi-
nis reglamentas, žemės ir teritorijos funkcinė paskirtis, lėšos 
(parama), vykdytojai, jų skatinimo priemonės, kompensacijos, 
rinkos, projektų rengimas ir įteisinimas.

Be aukščiau išvardintų klausimų būtina: sumažinti apribo-
jimus žemės panaudojimui, leisti fiziniam ar juridiniam asme-
niui, norinčiam veisti plantacijas, nuomoti žemę, palengvinti 
eS paramos gavimą ir ją padidinti, nustatyti vartotojus (vietą 
ir poreikius), priimti strategiją ir programą. Šiuos klausimus 
reikia spręsti nacionaliniu lygmeniu.

Doc. dr. DaRIus DanusEVIČIus
Doc. dr. JuLIus DanusEVIČIus 

SKELBIMAS 
VĮ Marijampolės miškų urėdija 

balandžio 14 d. viešame turto pardavimo aukcione parduoda:
sodinimo mašiną EMI-5, (1997 m.) – 1000 Lt;
Daigų purentuvą (1997 m.) – 100 Lt;
Mulčiatorių maišytuvą (1996 m.)  – 100 Lt;
kultivatorių „EGEDaL“ su barstytuvu ir purkštuvu – 10000 Lt;

dėl informacijos kreiptis: tel. 8 698 74 178 arba el. paštu j.vingelis@mmu.lt
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Ar išplis pušinio verpiko židiniai 
Dzūkijoje?

pirmajame 2010 m. žurnalo numeryje 
V. Trepėnaičio straipsnyje buvo puikiai 
išdėstyta esama padėtis dėl spygliagrau-
žių kenkėjų grėsmės Dzūkijos pušynams, 
posėdyje, vykusiame pernai gruodžio 
29 d. Vilniuje, dalyvavusiųjų specialistų 
išsakytos prognozės dėl pušinio verpiko 
(Dendrolimus pini) išplitimo, taikytinos 
naikinimo priemonės, diskusija purkšti 
ar nepurkšti, kito posėdžio reikalingu-
mas. Tęsiant šią temą vasario 18 d. Va-
rėnos miškų urėdijoje organizuotas po-
sėdis – pasitarimas, kuriame tartasi, kaip 
likviduoti pušinio verpiko židinius Varė-
nos miškuose. Beveik dvi valandas tru-
kusiame pasitarime diskusijos „purkšti 
miškus nuo kenkėjų ar nepurkšti“ nebu-
vo. Visi dalyvavusieji pasisakė už biolo-
ginio preparato „Foray-78B“ panaudoji-
mą likviduojant kenkėjų židinius.

pasitarime dalyvavo atstovai iš Gene-
ralinės miškų urėdijos, aplinkos minis-
terijos Miškų departamento, Valstybinės 
miškų tarnybos, Dzūkijos nacionalinio 
parko, LaMMC filialo Miškų instituto, 
Lietuvos žemės ūkio universiteto, Va-
rėnos merijos, vietos seniūnijų, taip pat 
Varėnos bei gretimų miškų urėdijų miš-
kininkai, miškų sertifikavimo specialis-
tai, žiniasklaidos atstovai.

aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento Miškininkystės skyriaus vedė-
jas Stanislovas Žebrauskas ir Varėnos 
miškų urėdijos miškų urėdas Pranas 
Celevičius pasitarimą pradėjo žinia, kad 
kenkėjų židinius vis dėlto nutarta purkš-
ti biologiniu preparatu „Foray-78B“ , o 
lėšos bus skirtos iš Specialiosios bendrų-
jų miškų ūkio reikmių finansavimo 2010 
metų programos. 

Valstybinės miškų tarnybos direkto-
riaus pavaduotojas dr. Paulius Zolubas 
pristatė vaizdinį pranešimą, kartogra-
finėje medžiagoje detaliai vaizduojantį 
kenkėjų apniktų medynų kvartalus ir 
purkšti numatytos teritorijos ribas. nu-
matomas purkšti plotas apima 6380 ha, 
iš jų 57 proc. sudaro valstybiniai ir 43 
proc. – privatūs miškai. Kalbėjusysis dar 
kartą pabrėžė šios kovos būtinumą ir 
terminus, nekartojant tų klaidų, kurios 
buvo padarytos pastarąjį kartą, pavėla-
vus panaudoti kovos priemones prieš 
1994-1996 m. Dzūkijos miškus užpuolu-
sius kenkėjus. Kilti nesklandumų galėtų 

tik tuo atveju, jei paskelbus tarptautinį 
konkursą preparatui įsigyti, nebus spėta 
laiku sutvarkyti reikiamų dokumentų. 

Dzūkijos nacionalinio parko atstovai 
atkreipė dėmesį, kad, kaip teigiama, šis 
preparatas nėra kenksmingas žinduo-
liams, paukščiams, žuvims ar bitėms, 
tačiau kenkėjų židiniai bei numatomas 
purkšti plotas ribojasi su ūlos upės kraš-
tovaizdžio draustiniu, todėl bus būtina 
atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Taip 
pat neaišku, kiek preparato naudojant 
aviapurškimą pateks už numatytos teri-
torijos ribų. VMT Miško sanitarinės ap-
saugos skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas 
apie aviapurškimo naudojimo efektyvu-
mą buvo tos nuomonės, kad šiais laikais 
iš lėktuvų purškiama ypač tiksliai, nes 
aviatoriai naudoja navigacinę įrangą. 
ultrasmulkialašiu purškimu preparato 
norma (Foray – 78B) yra tik apie 2,5 l/ha, 
tad didžioji preparato dalis nusėda ant me-
džių lajų ar net tiesiai ant vikšrų ir tik nedi-
delė dalis patenka ant miško paklotės. 

Miškų departamento atstovas S. Že
brauskas tam pritarė ir patikino, kad 
nors europos šalyse prieš įregistruojant 
šį preparatą moksliniai tyrimai ir buvo 
atlikti, vis dėlto Varėnos miškuose atlie-
kant purškimą bus vykdomi ir užsako-
mieji moksliniai tyrimai iš tam tikslui 
numatytų lėšų.

LŽūu Miškininkystės katedros ve-
dėjas doc. dr. G. Brazaitis išdėstė po-
žiūrį iš savo, miškininko, ornitologo bei 
miškų sertifikavimo specialisto, pozicijų 
teigdamas, kad jo nuomone, purškiant 
biologiniu preparatu, nebus padaryta di-
desnės žalos nė vienu atveju, kitaip nei 
naudojant cheminius preparatus. 

Miškų instituto atstovas doc. dr. 
A. Gedminas pabrėžė, kad verpiko gau-
sos reguliavimui pats tinkamiausias me-
tas, nes kenkėjo židiniai yra formavimosi 
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stadijoje, o kiek teko dalyvauti preparato 
„Foray“ panaudojimo mūsų miškuose 
stebėjimuose, nebuvo pastebėtas neigia-
mas poveikis naudingiems vabzdžiams 
bei kitiems miško gyvūnams. Susirgę 
nuo šio preparato verpiko vikšrai per 
kelias dienas suyra ir tampa netinkamais 
entomofagų mitybai.

Specialistų teigimu, pavasarį (gegužę) 
purškiant šiuo biologiniu preparatu, atsi-
tiktinai miške esantys žmonės gali nežy-
miai pajusti ant odos ar į akis patenkantį 
preparatą rūko pavidalu, kuris blogiausiu 
atveju nežymiai suerzintų akis, bet pirmas 
4 valandas po purškimo darbų būti miške 
nerekomenduojama. apie tai informuos 
atitinkami įspėjantys ženklai prie įvažiavi-
mo į miškus. 

Varėnos savivaldybės, vietos seniūnijų 
atstovai išsakė nuomonę, kad per vietinę 
žiniasklaidą informuos aplinkinių kaimų 
gyventojus apie purškimo datą. Zervynų, 
Žiūrų, Mančiagirės ir kitų kaimų gyven-
tojams pravartu surengti aiškinamojo po-
būdžio susitikimus su specialistais, kurie 
išaiškintų, kokie darbai bus vykdomi. Va-
rėnos miškininkų teigimu, bandyti „kai-
šioti pagalius į ratus“ gali tie asmenys, kurie 
būtų suinteresuoti ne išsaugoti, o iškirsti ir 
parduoti kenkėjų pažeistą medieną. Tad 
galima laukti jų neigiamo „švietėjiško“ aiš-
kinimo vietos miškų savininkams.

RytIs ZIZas 
LaMMC Miškų instituto doktorantas
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Miškotvarkinio 
projektavimo aktualijos

pagal Miškų įstatymą yra du miško-
tvarkos projektų tipai: miškų tvarkymo 
schema (specialiojo teritorijų plana-
vimo dokumentas) ir vidinės miško-
tvarkos projektas (miškų ūkio veiklos 
planas). Miškų tvarkymo schemos ren-
giamos regionų teritorijoms ir skiria-
mos bendrajai miško žemių naudojimo 
politikai nustatyti, jų tvarkymo kon-
cepcijai parengti. Vidinės miškotvar-
kos projektai (toliau – miškotvarkos 
projektas) rengiami miško valdytojų 
bei privačioms miškų valdoms ir skirti 
organizuoti miškų ūkį bei atlikti visus 
miškų atkūrimo, naudojimo ir miško 
žemių tvarkymo darbus. Miškotvarkos 
projektas turi užtikrinti miško išteklių 
ir miško žemės nepertraukiamą dau-
giatikslį naudojimą, patenkinant socia-
lines, ekonomines ir ekologines dabar-
tinės ir ateinančių kartų reikmes. 

projektavimo vienetai yra taksa-
cinis sklypas, poūkis ir miško valda. 
Sudarant miškų urėdijos valdomiems 
miškams projektą, dalis sprendinių ap-
ima visus urėdijos veiklos teritorijoje 
esančius miškus, kaip kvartalinio tink-
lo formavimas, miškingumas, prieš-
gaisrinė miško apsauga.

Buvusi Valstybinė miškotvarkos 
tarnyba 2005 m. atliko anketinę ap-
klausą, siekiant išsiaiškinti svarbiau-
sias miškų projektavimo problemas, 
ateities perspektyvas. pernai gruodžio 
pradžioje LŽūu vykusiame girininkų 
suvažiavime pateiktoje girininkų an-
ketinėje apklausoje taip pat vertintas ir 
miškotvarkos projektas (blogai vertino 
5 proc. atsakiusiųjų). 2011 m. prasidės 
septintasis miškotvarkos darbų ciklas 
(2005 m. pradėtas antrasis miškotvar-
kos darbų GiS pagrindu ciklas). Ma-
nau, metas pradėti nagrinėti esamas 
miškotvarkos problemas.

Specialistai diskutuoja, kokia turi 
būti miškotvarkos projekto struktūra, 
maketas – standartizuotas ar laisvos 
formos. prieškariniai projektai, kurie 
tuomet buvo vadinami kūriniais, ne-
turėjo bendro standarto. atskirų miš-
kotvarkininkų darbai skirdavosi apim-

timi ir turiniu. Vėliau projektai buvo 
vis labiau standartizuojami, ypač tai 
konstatuota miškotvarkos taisyklėse. 
projekto programoje nurodytos priva-
lomos lentelės ir jų formos, tačiau buvo 
galimybės pateikti papildomą infor-
maciją lentelėse su indeksais. Vyrauja 
nuomonė, kad dabartinis projektas turi 
būti dalinai standartinis, paliekant vie-
tos ir kūrybai. 

Miškotvarkos projekte išliko ak-
tualūs teritorijos organizavimo klau-
simai, tik jie įgavo kitą pobūdį. peri-
mant didelius miškų plotus iš kolūkių, 
valstybinių ūkių, formuojant girinin-
kijas (jų plotai buvo mažinami), svar-
bu buvo suformuoti tinkamą kvarta-
linių tinklą. Toks projektas buvo ap-
tariamas ir tvirtinamas pokario metų 
miškų ūkio ministro a. Matulionio. 
ir dabar gamybininkai nori, kad nesi-
keistų miško kvartalų ir netgi sklypų 
numeracija. Tačiau praktiškai kie-
kviename miškotvarkos darbų cikle 
kvartalų numeracija kinta, nes susie-
ta su miškų administravimo ribomis, 
jau nekalbant apie sklypų numerius. 
Be to, valstybinių miškų kvartalinis 
tink las blogėja dėl privatizavimo metu 
miškų masyvuose atsiradusių privačių 
valdų. Valstybinių miškų numeracija 
vykdoma vienu principu – pagal giri-
ninkijas, privačių kitu – visoje urėdi-
jos veiklos teritorijoje. Miškų kadastre 
įvesti unikalūs kvartalų numeriai ūki-
niu požiūriu nepraktiški, nes kvartalo 
numeris susideda iš 15-os skaitmenų. 
planinėje medžiagoje neretai keičiasi 
kvartalų ir sklypų plotai dėl naudoja-
mos skirtingos aerofotografavimo me-
džiagos. nustačius kvartalinio tink lo 
centro koordinates ir sukūrus duo-
menų bazę, kitos miškotvarkos metu 
nekiltų problemų dėl kvartalų ploto ir 
linijų nesutapimo. Tokie darbai pla-
nuojami. Bus parengtos metodikos ir 
kiti teisės aktai sukurti miškų geode-
zinį tinklą ir integruoti į šalies tinklą. 
Taip būtų galima pereiti prie bandy-
mo stabilizuoti miško sklypų ribas. 
Svarbu išlaikyti linijinių objektų fizinę 

būklę natūroje. Taigi, iki šiol aktualus 
h. Kotos, 1820 m įvedusio terminą 
miškotvarka, teiginys, kad mišką gerai 
sutvarkyti žymiai svarbiau, nei tiksliai 
nustatyti jo tūrį.

Taksacinis miško sklypas yra pirmi-
nis apskaitos, projektavimo, ūkininka-
vimo ir kontrolės vienetas. Miškotvar-
kos instrukcijose reikalaujama griežtai 
laikytis sklypų išskyrimo normatyvų, 
pagal galimybes optimizuoti (stambin-
ti) sklypus, įtraukiant nedidelius kitų 
medynų intarpus bei tiesinti sklypų 
ribas. Bet, nepaisant įdėtų pastangų, 
sklypo dydis vis mažėja, ypač miškus 
privatizuojant. ilgą laiką buvęs 2,3 ha 
vidutinis sklypo dydis valstybiniuose 
miškuose sumažėjo iki 1,8–2,1 ha, o 
privačiuose miškuose tesudaro 1,1–1,6 
ha. Rengiant privačios miško valdos 
projektą, miško sklypai dar labiau su-
skaidomi, jų padaugėja kelis kartus. 
Miško sklypų skaidymo priežastys yra 
ir saugomų teritorijų funkcinių zonų, 
kadastrinių vietovių ir blokų, paukščių 
veisimosi vietų ribos, keliai ir kt. prie 
to prisideda ir neracionalus ūkininka-
vimas, pavyzdžiui, atrėžiant ugdyti dalį 
medyno sklypo arba biržių plotų smul-
kinimas esant mišriam atkūrimui. 

nuo 1966 m. pradėtas įgyvendinti 
miškotvarkoje naujas principas – miš-
kų tvarkymas dirvožemio tipologiniu 
pagrindu. Šio metodo esmę sudarė: 
supaprastintas dirvožemio kartografa-
vimas; miško žemės suskirstymas į pa-
stovius, ūkinius ir taksacinius sklypus, 
nustatant tikslinę bei optimalią medyno 
sudėtį brandos amžiuje ir ūkines prie-
mones tokiems medynams suformuoti. 
ūkiniai sklypai išskirti pastovių sklypų 
ribose. Sklypų ribos vietovėje nežymė-
tos. Sklypinis metodas patrauk lus atro-
dė teoriškai, tačiau praktiškai nepasitei-
sino ir per kelis dešimtmečius nunyko. 
Siūloma vėl grįžti prie pastovių sklypų 
skyrimo augaviečių pagrindu, tačiau 
tai praktiškai sunkiai įgyvendinama.

nuo 1958 m. Lietuvoje miško skly-
pų išskyrimui pradėtos sistemingai 
naudoti aeronuotraukos. Keturis de-
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šimtmečius buvo naudojamos geros 
kokybės spektrinės zoninės aeronuo-
traukos, pagamintos kontaktiniu būdu 
M 1:10000, kurias dešifruojant buvo 
galima išgauti stereovaizdą. Tai paleng-
vino sklypų išskyrimą. Vyresni taksa-
toriai su nostalgija prisimena minėtas 
aeronuotraukas. 

nuo 1996 m. miškų inventoriza-
cijoje naudojami koordinuoti ortofo-
tografiniai žemėlapiai, kurie sudaryti 
pagal panchromatinę aeronuotrauką. 
Ši taksacinė medžiaga neatitiko miš-
kotvarkos poreikių (skirta žemės re-
formai). Todėl nuo 2001 m. pradėtas 
specializuotas miškų aerofotografavi-
mas, sudarant spalvotus (spektrinius 
zoninius) ortofotoplanus. Taksatoriui 
reikėjo nuolat pratintis prie mozaikiš-

kos fotografavimo medžiagos, tai turė-
jo įtakos ir sklypų išskyrimo kokybei.

Svarbi miškotvarkos projektų dalis 
visą laiką buvo ir yra miško išteklių ir 
praėjusio vykmečio darbų analizė įver-
tinti ūkinės veiklos valdoje efektyvu-
mą. Tai buvo nuolatinis miškotvarkos 
projektų recenzentų kritikos objektas, 
teigiant, kad analizė nepakankama, 
reikalauta ją plėsti. pasikeitus projektų 
rengimo ir derinimo tvarkai, užsakovai 
diktuoja savo sąlygas: derinant taksa-
torių sprendinius, išnyksta blogi, tuo 
labiau žuvę želdinai, blogai atlikti kir-
timai. Teigiama, kad tikslinga vertinti 
ūkinę veik lą tik pagal miško rodiklių 
pokyčius, o operatyvinį ūkinės veiklos 
vertinimą palikti valstybinei miškų 
kontrolei. 

naujuose projektuose daugiau dė-
mesio skiriama ekologinėms ir soci-
alinėms miško funkcijoms, papildant 
projektą dalimis, pavyzdžiui, gamto-
sauginių priemonių planu. Jame būna 
pateiktas visas kompleksas miško ūki-
nių priemonių biologinės įvairovės 
išsaugojimui; rekreacinio sutvarkymo 
projektas, nors jį dar siūloma detali-
zuoti; ekologinis ir socialinis projekto 
įvertinimas. Manau, kad būtų tikslinga 
visas dalis sujungti į visumą, vengti be-
letristinių aprašymų, išgryninti spren-
dinius. Tobulintinas ir ekonominis 
projekto vertinimas: kintant ekonomi-
nei situacijai, jį turėtų aktualizuoti miš-
kų urėdijos specialistai. 

Viena iš svarbiausių miškotvarkos 
projekto dalių yra kartografinė me-

...O jau gera tikėti, 
 kad ir gyvenimas – diena gražiausia
 ir kelio gabalas įspūdingiausias prieky...
 Kad ten dar Jūsų lobiai užkasti,
 ten dar ir darbas Jūsų pats didžiausias,
 ir viskas dar prieky, vis dar ateity –
 ir pats didžiausias džiaugsmas. 

 V. Reimeris
 

Didžiajame gyvenimo rate viskas dės-
ninga: švelnų vaikystės pavasarį keičia jaus-
mų sumaišties vasara, po jos ateina brandos 
ruduo. Vasarį 70-metį pažymėjęs miškotvar-
kininkas algirdas Rutkauskas gali didžiuo-
tis, kad brandų jo gyvenimo rudenį puošia 
gražūs ir prasmingi darbai. Per 42-ejus dar-

bo metus Lietuvos miškotvarkoje jis praėjo 
kelią nuo taksatoriaus iki direktoriaus pava-
duotojo, mokslų daktaro, docento. 

svarus kolegos algirdo indėlis Lietuvos 
miškotvarkos metodų vystymo, naujų tech-
nologijų diegimo, automatizuoto instrukci-
jų, normatyvų ruošimo, miškų informacinės 
sistemos kūrimo, mokslinių – bandomųjų 
darbų diegimo darbuose. Jis dalyvavo bend-
ruose projektuose su užsienio partneriais, 
vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, 
kuriant metodikas bendradarbiavo su Miškų 
instituto mokslininkais, ypač su profesoriais 
J. kenstavičiumi, M. Vaičiu, a. kuliešiu. 

Iš visų savo darbų a. Rutkauskas labiau-
siai vertina 15 parengtų miškų tvarkymo 
projektų, kuriais urėdijų miškininkai nau-
dojasi dešimtmečiais. Pavyzdžiui, Rokiškio 
miškų urėdija pernai gavo jo parengtą jau 
antrąjį projektą, Biržų miškų urėdijai rengė 
tris kartus. Dar 4 projektai parengti kuboje 
bei Rusijos Federacijoje. 

algirdas įsitraukė ir į pedagoginę veiklą, 
1969–1970 m. LŽŪa Miškininkystės kate-
droje įsidarbinęs asistentu, 1995–2009 m. 
dirbo LŽŪu Miškotvarkos katedroje, būsi-
miesiems miškininkams dėstė miškotvarkos 
discipliną. 1999 m. LŽŪu taryba jam suteikė 
docento vardą. Dabar jis skaito paskaitas 
kMaI kolegijos studentams. 

apie a. Rutkausko nuopelnus gamybai, 
mokslui bei mokymui byloja aibė apdova-
nojimų, pradedant padėkos raštais, diplo-
mais, medaliais, baigiant Lietuvos mokslo ir 
technikos valstybine premija už dirvožemių 
tyrimą ir kartografavimą (1985 m.).

Jis aktyviai dalyvavo Miškotvarkos 
instituto visuomeninėje veikloje – rink-
tas „Žinijos“ draugijos, Miškų ūkio moks-

linės – techninės draugijos, Lietuvos miš-
kininkų sąjungos Miškotvarkos instituto 
skyriaus, profsąjungos komiteto vadovu, iki 
šiol yra Miškotvarkos instituto tarybos na-
rys – sekretorius.

sėkmingas ir asmeninis gyvenimas: al-
girdą džiugina trys dukros – ekonomistės 
Evelina ir Ernesta bei būsimoji dailininkė 
Eglė, o kartu ir anūkai Martynas, Paula, Di-
ana. 

kolega rasdavo laiko ir miškininkų vi-
suomenės informavimui: parengė nemažai 
įvairių mokslinių straipsnių, ataskaitų, bet, 
kaip pats sako, labiau mėgo rašyti populia-
rius, apžvalginius straipsnius, fotografuoti. 
Vien „Mūsų girios“ išspausdino 24 jo rašinius. 
Pirmasis straipsnis į šį žurnalą gimė 1960 m. 
(nr. 3) apie studentų mokomąją medžioklę 
su profesoriumi tadu Ivanausku. 

Mes nuoširdžiai dėkingi kolegai algirdui 
už kartu praleistus ilgus aktyvaus darbo me-
tus, svarų indėlį vystant Lietuvos miškotvar-
kos mokslinius pagrindus, aktyvią visuome-
ninę veiklą ir lietuviškos patirties skleidimą 
toli už Lietuvos respublikos ribų. kiekvienas 
laikmetis turi savo geresnių ir blogesnių 
bruožų, kiekviena veikla turi pakilimų ir 
nuosmukių. Galime didžiuotis, kad keletą 
dešimtmečių Lietuvos miškotvarka buvo 
pakilime ir čia nemažas algirdo indėlis. 

Mintimis apie miškotvarkos projektų 
rengimo peripetijas ir problemas doc. algir-
das Rutkauskas dalijasi šiame straipsnyje.

VILIŪnĖ nauRECkaItĖ 
aLGIRDas BRukas
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džiaga, kurią reikliai vertina užsakovai 
ir jai didėja poreikiai. Bet besitęsian-
tys miškų nuosavybę įteisinančių ribų 
įvairūs matavimai, gausi ribų mozaika, 
neatitikimai menkina kartografinės 
medžiagos kokybę, informatyvumą, 
sukelia teisinius ginčus. preliminari-
niai matavimai neretai yra priorite-
tiniai, nors situacija plane klaidinga. 
Vykdomi valstybinės reikšmės miškų 
kadastriniai matavimai miškų urėdi-
joms kainuoja nemenkus pinigus, bet 
gali ir neišspręsti minėtų problemų. 
Tokia situacija stabdo ir perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų.

nuo 1971 m. pradžios pradėta miš-
kotvarkos projektų autorinė priežiūra. 
pradžioje ji daryta viename, nuo 1979 
m. – dviejuose, nuo 1986 m. – visuo-
se miškų ūkiuose. projekto vykdymo 
patikrinimas buvo atliekamas įpusėjus 
projekto galiojimo periodui. Tikslai: 
patikrinti, kaip vykdomas miškotvar-
kos sudarytas projektas pagal ūkinių 
darbų apimtis, vietą ir būdus; išaiškin-
ti nukrypimų nuo projekto priežastis; 
įvertinti įvykdytų ūkinių priemonių 
kokybę; patikslinti miško kirtimų ir 
miško atkūrimo darbų apimtis antram 
penkmečiui. ir dabar senesnės kartos 
miškininkai prisimena šių autorinių 
priežiūrų vykdytoją algimantą Tamo-
šaitį. Jo indėlis, gerinant miškų ūkinę 
veiklą, tikrai nemažas, tuo laikotarpiu 
pastebimai gerėjo miškų rūšinė sudė-
tis. Reikliai ūkinės veiklos rezultatus 
vertino ir buvusi Miškų ūkio minis-
terija. Tik gaila, kad miškotvarkos au-
torinę priežiūrą dažnas girininkas įsi-
vaizdavo kaip baubą ar dievo rykštę, o 
ne kaip laukiamą, naudingą priemonę, 
konsultaciją. 

Įsteigus 1995 m. Valstybinę miškų 
inspekciją vėl pradėta autorinė (valsty-
binė) projektų priežiūra: miškų kont-
rolės pareigūnu čia dirbusio a. Tamo-
šaičio iki 2003 m. atlikti patikrinimai 
28 miškų urėdijose. nuo 2001 m., pasi-
keitus valstybinės projektų priežiūros 
vykdymo uždaviniams, atliekamas tik 
kompleksinis miško ūkinių priemonių 
patikrinimas per 1-erius ar 2-ejus me-
tus – kontroliuojama tik miškų urėdi-
jos atliktų ūkinių darbų kokybė. Dau-
giau dėmesio kreipta į ekonominius 
ūkinės veiklos rezultatus: miško kir-
timų fondo paruošimas, likvidinės ir 
padarinės medienos išeiga, nuostolių 

skaičiavimas ir kt. nuo 2004 m. miš-
kotvarkos projektų priežiūros nevyk-
do buvusios Vaa inspekcijos Miškų 
kontrolės skyrius. apie projektų prie-
žiūrą neužsimenama ir miškotvarkos 
darbų vykdymo instrukcijoje. Taigi 
kartu su miškų kontrolieriumi a. Ta-
mošaičiu į pensiją ‚,išėjo“ ir projektų 
autorinė priežiūra.

1991 m. spalio 20 d. parengtas pir-
mas privačios valdos miškotvarkos 
projektas miško savininkui a. Jonušui 
(registro nr.1), pakartotas 2006 12 13 
(registro nr.27737). 2010 m. sausio 1 
d. duomenimis, jau įregistruota per 36 
tūkst. privačių miško valdų projektų. 
per šį laiką privačios valdos miško-
tvarkos projekto turinys ir struktūra 
praktiškai nepakito. 1998–2002 m. 
privačioms valdoms buvo sudaromi 
bendri miškotvarkos projektai pagal 
inventorizuojamų urėdijų miškų veik-
los teritorijas, kuriose pateiktos pro-
jektuojamos ūkinės priemonės pagal 
valdas, įskaitant ir atrėžtas pagrindi-
nių kirtimų biržes visam dešimtme-
čiui. projektai sudaryti 110 tūkst. ha 
privačių miškų plotui ir apėmė per 30 
tūkst. privačių valdų. Rezervuotiems 
privatizuoti miškams buvo sudaromas 
analogiškas projektas, tik vietoje pa-
grindinių kirtimų projekto pateikia-
mi kirstinų brandžių medynų sąrašai. 
Tokie projektai atliko savo funkciją, 
platesnę informaciją privačių miš-
kų savininkams teikė miškų urėdijų 
darbuotojai. perdavus privačių miškų 
priežiūrą RaaD‘ams, nuo 2003 m. 
bendri projektai privatiems miškams 
nesudaromi. pabaigus žemės reformą 
reikėtų dar kartą grįžti prie privačių 
valdų miškotvarkos projektų, kiek ga-
lima supaprastinant jų rengimą. 

2000 m. pradėjus valstybinių miš-
kų sertifikavimo darbus buvo įvairių 
pastabų dėl miškotvarkos projekto 
turinio, jo svarstymo, prieinamumo 
visuomenei. Tolesniame sertifikavi-
mo procese projektai buvo vertina-
mi palankiai, kaip turintys ekologinį 
pagrindą, visapusiški, detalūs, atitin-
kantys nustatytus FSC reikalavimus. 
Sklypinės miškų inventorizacijos pro-
blema tapo brandžių medynų tūrio 
nustatymo tikslumas. pagrindinių 
kirtimų dalis atskirose miškų urėdi-
jose sudaro nuo 66 proc. iki 80 proc., 
tai skatina tikslinti apskaitą. Vyksta 

skausminga diskusija dėl medynų tū-
rio nustatymo paklaidų, kurias vertėtų 
aptarti atskirai. 

praeityje liko projektų aptarimas, 
recenzavimas ir tvirtinimas ministe-
rijoje, kur dalyvaudavo didelę prakti-
nio darbo patirtį turintys miškininkai. 
Dabar aplinkos ministerijai pavaldus 
Miškų departamentas tokio dėmesio 
miškotvarkai neskiria. Gal todėl, kad 
sumažėjo miškotvarkos projektų reikš-
mė, nes miško kirtimų normos žino-
mos keliems dešimtmečiams į priekį, 
dalis funkcijų pavesta įsteigtai Valsty-
binei miškų tarnybai (kaip miško nau-
dojimo skaičiavimai ir kt.). 

Miškotvarkos projektas tampa sva-
resnis eS lėšų įsisavinimo požiūriu. 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 m. programą finansuojamos 
miškininkystės priemonės, kai joms 
parengtas miškotvarkos projektas. 
Tad miškotvarkininkams tenka vėl 
grįžti ir prie netradicinių priemonių 
projektavimo,tokių, kaip kelių, tiltų re-
konstrukcija, miškų ekonominės vertės 
didinimas, stichinių nelaimų ir gaisrų 
pažeistų miškų atkūrimas, pamiškių 
formavimas, netgi ornitochorinių krū-
mų sodinimas. 

Komplikuotesnis tapo projektų pa-
rengimas. Dabar būtini vieši projektų 
svarstymai, užtrunka projektų derini-
mas, tvirtinimas. neretai projektai tvir-
tinami su išlygomis, atsiradusiomis dėl 
miškų tvarkymo schemų, valstybinės 
reikšmės miškų, miškų grupių bei vals-
tybinių parkų planavimo dokumentų 
nesuderinamumo. Skelbiami atskiri 
konkursai miškų inventorizacijai at-
likti ir miškotvarkos projektams reng-
ti – miškų inventorizacija atskiriama 
nuo projektavimo, nors darbai turi būti 
vykdomi kaip kompleksas. Konkursai 
dar labiau detalizuojami. Miškotvarka 
turės keistis, tobulėti. O tobulinimo 
kryptys žinomos – nepertraukiama 
miškotvarka, GpS technologijų panau-
dojimas, sklypinės ir atrankinės miš-
kų inventorizacijų integravimas, ypač 
perspektyvi lazerinio skenavimo (Li-
DaR) technologija. 

2012 m. minėsime Lietuvos miš-
kotvarkos 90-metį. Siekime daugumą 
problemų iki sukakties išspręsti.

Doc. aLGIRDas Rutkauskas
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Miškų 
urėdijos

Pušies 
sėjinu-

kai

Pušies 
sodinu-

kai

Eglės 
sėjinu-

kai

Eglės 
sodinu-

kai

Mau-
medžio 
sėjinu-

kai

Mau-
medžio 
sodinu-

kai

Ąžuolo 
sėjinu-

kai

Ąžuolo 
sodinu-

kai

uosio 
sėjinu-

kai

Beržo 
sėjinu-

kai

Beržo 
sodinu-

kai

Juod-
alksnio 
sėjinu-

kai

Juod-
alksnio 
sodinu-

kai

kiti lap. 
sėjinu-

kai

kiti lap. 
sodinu-

kai

krū-
mai

Viso

alytaus 214.7 21.9 674.9 376.5 27.4 2.8 65.4   133.7  50.0  42.5  9.3 1619.1
anykščiai 26.4   1177.7      96.0 9.9   5.3 1.8 5.1 1322.2
Biržų       11.6 3.8      7.3  21.8 44.5
Druskininkų                 0.0
Dubravos 77.6 13.2  600.0  10.4 10.0 9.6  50.7 8.7 20.0 6.1 27.4 14.7 30.7 879.1
Ignalinos 40.0   100.0 7.0  60.0         6.0 213.0
Jonavos 288.3  81.5 146.8       5.0      521.6
Joniškio 20.0 20.0 150.0 150.0   33.0   5.0  32.0  0.5 2.8 4.0 417.3
Jurbarko    38.4             38.4
kaišiadorių 160.0   900.0   180.0   65.0    50.0  25.0 1380.0
kauno 48.0  1024.0    376.0  210.0      18.5 0.8 1677.3
kazlų Rūdos 13.0   320.0   5.0   19.6  38.6     396.2
kėdainių   167.7 156.5   1595.1 4.9  13.8 14.0   52.7 23.1  2027.8
kretingos 200.0 58.0 180.0 400.0   25.0     40.0  36.0  5.0 944.0
kupiškio                 0.0
kuršėnų    50.0   10.0          60.0
Marijampolės    280.4             280.4
Mažeikių 60.0 90.0 274.4 360.0        15.0  25.0  25.0 849.4
nemenčinės 128.2  36.9 88.5   12.4   6.9 4.7  1.4 4.4  10.0 293.4
Pakruojo    119.7   102.9   55.4  12.1  1.7   291.8
Panevėžio 100.0 78.4 240.0    88.0       13.0   519.4
Prienų    145.0   52.7   23.3      10.0 231.0
Radviliškio 30.0  143.0 200.0   300.0   75.0  116.0  20.0  7.0 891.0
Raseinių 20.0   400.0   49.0    40.0  40.0  10.0  559.0
Rietavo   631.0 700.0     2.0 50.0    37.2  3.1 1423.3
Rokiškio 36.0  214.0 602.0   9.0   32.6 44.0 7.0  50.0  9.0 1003.6
Šakių          53.5  25.1     78.6
Šalčininkų                 0.0
Šiaulių   64.5 50.0   4.7   67.0  57.1  42.5 43.4  329.2
Šilutės  50.0  294.0          2.0  9.0 355.0
Švenčionėlių   90.0  5.0     71.0    16.0  4.5 186.5
tauragės  56.9  484.3   14.2    2.7      558.1
telšių    400.0   50.0       5.0   455.0
tytuvėnų 100.0  1100.0 550.0 15.0     200.0 224.0 150.0 50.0 112.9 74.5 7.0 2583.4
trakų 23.0  309.0 210.0   20.0   46.0   20.0 19.0  22.0 669.0
ukmergės 200.0          65.0      265.0
utenos 535.0      170.0  50.0     25.0  64.4 844.4
Valkininkų 139.0   9.0      18.0    4.5 5.0 11.9 187.4
Varėnos 531.2  25.0 342.2   2.9   88.7 14.1 54.9 1.3 2.5  120.7 1183.5
Veisiejų 94.0   280.0   56.0 36.0  156.0    40.0  85.0 747.0
Vilniaus 43.0  90.0 105.0   42.0 51.0  124.0    12.0  5.0 472.0
Zarasų 100.0   346.4     3.2 29.0   12.4 16.6  52.0 559.6
 Iš viso 3227.4 388.4 5495.9 10382.4 54.4 13.2 3344.9 105.3 265.2 1480.2 432.1 617.8 131.2 671.0 193.8 553.3 27356.5

VĮ miškų urėdijų siūlomi be išankstinių sutarčių 2010 metų pavasarį parduoti miško sodmenys, tūkst.vnt.

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. vasarį

kainos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.

sortimentas 2010 m. vasario mėn. 
vidutinė kaina, Lt/m³

Indeksas               
2010 m. 

sausis=100

Iš viso 2010 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 140 100 140
Eglės pjautinieji rąstai 158 98.8 159
Ąžuolo pjautinieji rąstai 362 101.1 360
uosio pjautinieji rąstai 144 98.6 145
Drebulės pjautinieji rąstai 100 99 100
Beržo pjautinieji rąstai 145 100.7 144
Juodalksnio pjautinieji rąstai 124 99.2 124
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 114 99.1 114
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 86 100 86
Eglės popiermedžiai 78 100 78
Pušies popiermedžiai 75 101.4 74
Beržo popiermedžiai 91 100 91
Drebulės popiermedžiai 64 103.2 63
uosio popiermedžiai 93 94.9 94
Plokščių mediena (spygliuočių) 51 106.3 49
Plokščių mediena (lapuočių) 49 104.3 48
Malkinė mediena 64 104.9 62

Iš viso apvaliosios medienos 97 105.4 94



m
išk

ini
nk

ys
tė

26 MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 03

Kaip įgyvendintos 

Lietuvos miškininkų sąjūdžio 
programos nuostatos?

Miškininkų persitvarkymo sąjūdis 
buvo bendrojo šalies Sąjūdžio dalis, 
sprendusi ne tik miškų ūkio, bet ir 
visos Lietuvos reikalus. Miškas buvo 
suprantamas kaip šalies turtas, priva-
lantis tarnauti Lietuvai. Didžioji miš-
kininkų sąjūdžio programos dalis ap-
ėmė miškų ūkio klausimus, aktualius 
ir vėlesniais laikais, tik jų sprendimo 
būdai konkrečiais laikotarpiais gali, o 
kartais ir turi būti skirtingi. Tuos nuo-
lat aktualius miškų ūkiui klausimus, 
atsispindėjusius Sąjūdžio programoje 
ir rezoliucijose, bei jų sprendimo ke-
lius galima suskirstyti į realius ir ne 
visai įgyvendinamus. prie pastarųjų 
priskirtinas per didelis miškininkų su-
sižavėjimas laisvąja rinka, tikintis, kad 
ji išspręs visas miškų ūkio problemas. 
Miškininkų sąjūdžio dokumentuose 
išreikštas ir kitas siekis – gana aukšti 
socialinių garantijų reikalavimai. per 
daug tikėtasi iš savivaldos. Labai kri-
tiškai vertinta tuometinė miškų ūkio 
padėtis, pokario metų pasiekimai. Da-
bar gi matome, kad kai kuriose srityse 
dar nepasiekėme buvusio lygio.

Dauguma Miškininkų sąjūdžio pro-
gramos punktų, ypač dėl miškų tvar-

kymo, yra teisingi, logiški ir aktualūs. 
Įdiegus miškų ūkyje naujas technolo-
gijas, pagerėjo miško kirtimo ir želdy-
mo darbų kokybė. Vyresni miškininkai 
prisimena, kokio dydžio ir aplinkos su-
darkymo lygio iki nepriklausomybės 
atkūrimo buvo plyno kirtimo biržės 
(vadintos tankodromais) ir matome, 
kokios jos yra dabar. panašiai galima 
būtų įvertinti ir miškų atkūrimo darbų 
pagerėjimą, želdinių apsaugą nuo žvė-
rių ir daugelį kitų darbų.

Miškininkų sąjūdis kėlė daug reik-
lių klausimų gamtosaugoje – dėl sau-
gomų teritorijų, nacionalinių parkų, 
miškų teršimo, nenaudojamų dur-
pynų ir karjerų apželdinimo, karinių 
poligonų miškų. prieš 23-ejus metus, 
vykdydami gamtosauginius tyrimus, 
nustatinėjome magistralinių kelių 
pakelių miškų užterštumą sunkiai-
siais metalais, benzopirenais ir bui-
tinėmis atliekomis. pasikeitus ekono-
minei situacijai šalyje, labai sumažėjo 
pramoninė tarša, sukurta saugomų 
teritorijų sistema, miškuose aptvertos 
magistralinių kelių pakelės (nors čia 
ir ne miškininkų nuopelnas). Tačiau 
miškai prie smulkesnių kelių buitinė-

mis atliekomis užteršti labiau, negu 
prieš 23-ejus metus buvo teršiamos 
magistralinių kelių pakelės. Tai rodo 
Miškininkų sąjūdžio programos vie-
no punkto įgyvendinimo trūkumą. 

Šioje programoje buvo akcen-
tuojama: miškininkų ir visuomenės 
sąsajos, visuomenės atsakomybė už 
mišką, jo apsaugos nuo taršos, miš-
kininko autoriteto kėlimas. Sąjūdžio 
laikais miškininkai skundėsi, kad jų 
autoritetą visuomenėje žemina maži 
atlyginimai. Dabar miškininkų atly-
ginimai ženkliai padidėjo, bet iškyla 
kita problema – krizės nuskurdintoje 
visuomenėje solidų atlyginimą gau-
nančio miškų urėdo ar kito pareigūno 
„pasikėlusi“ laikysena miškininkų au-
toriteto tikrai nepakelia. O be visuo-
menės paramos miškai tikrai netaps 
švaresni, jų vieni neišvalysime. Šiame 
kontekste reikėtų pareikšti priekaištų 
ir mūsų miškininkų sąjungai, kad ji 
mažai darė šioje srityje, kad atitolo 
nuo eilinių narių, nuo kultūrinio ly-
gio kėlimo, ryšių su visuomene stipri-
nimo, o pagrindinį dėmesį nukreipė į 
miškų politiką, ryšius su valstybinių 
miškų įmonių vadovais.
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Lietuvos miškininkų sąjūdžio piketas prie LTSR Aukščiausiosios Tarybos 1989 m.

Pernai gruodžio 4 d. vykusiame trečiajame girininkų suvažiavime buvęs Lietuvos miškininkų persitvarkymo sąjūdžio tarybos 

pirmininkas, LMa akademikas narys korespondentas, prof. stasys kaRaZIJa pranešime apžvelgė, kaip Lietuvos miškininkų 

persitvarkymo sąjūdžio suvažiavime (vyko 1989 m. birželio 10-11 d. kaune, LŽŪa) buvo planuojama pertvarkyti šalies miškų 

ūkį, kaip įgyvendinta priimta programa, rezoliucijos, nubrėžusios Lietuvos miškininkų sąjungos veiklos gaires. spausdiname šio 

pranešimo santrauką.
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Dar keletą žodžių apie aplinkosau-
gos priemones miškuose. Saugomų te-
ritorijų valstybiniuose miškuose yra ir 
bus, jos reikalingos. Bet sukurta saugo-
mų teritorijų sistema yra koreguotina. 
aš kiekviena proga pateikiu siūlymų dėl 
ūkinės veiklos per didelio suvaržymo, 
bet į tai mažai reaguojama, aplinkosau-
giniai reikalavimai toliau nuolat didėja. 
priėjome iki to, kad, matyt, jau nebevyk-
dysime miškuose ir sanitarinių kirtimų. 
pagal rengiamą Miško kirtimų taisyklių 
projektą, vargu ar bus galima miške 
rasti tokių sklypų, kuriuose galėsime iš-
kirsti negyvos medienos, nekalbant jau 
apie tai, kad biržėse dažnai be reikalo 
paliekama masė geros medienos. Šito-
kias nuostatas gali įrašyti tik neturintis 
nuovokos apie bioįvairovės išsaugoji-
mo gamtoje principus. Man keista, kad 
ir miškų administracija su tuo sutinka, 
neturėjo rimtų pastabų ir Miškininkų 
sąjunga su Girininkų bei Miško atkūri-
mo specialistų bend rijomis. 

prie klausimų, kurių sprendimas 
nuo Miškininkų sąjūdžio laikų beveik 
nepasistūmėjo, priklauso pagrindinių 
ir tarpinių miško kirtimų santykis. 
Miškininkų sąjūdžio programoje įra-
šyta: ,,...pastaraisiais dviem dešimtme-
čiais kompleksiniame Lietuvos miško 
ūkyje pirmumą įgijo medienos ruoša“ 
ir toliau rašoma ,,...susiformavo ne-
normalios Lietuvos miškų... priežiūros 
sąlygos ir požiūris į šiuos darbus, kaip 
į antraeilę veiklą“ (3 p.). Deja, praėjus 
20-čiai metų galime pasakyti tą patį. 
pavyzdžiui, jaunuolynų ugdymo apim-
tys valstybiniuose miškuose per 1970–
1990 m. sumažėjo 50 proc. (nuo 24,6 
tūkst. ha iki 13,1 tūkst. ha), o per pasta-
ruosius 18 metų – dar 15 proc. (iki 11,2 
tūkst. ha). Retinimų plotai 1970–1990 
m. sumažėjo 25 proc. (nuo 10,2 tūkst. 
ha iki 7,7 tūkst. ha), o nepriklausomy-
bės metais dar 38 proc. (2008 m. 4,8 
tūkst. ha). Tarpiniu miško naudojimu 
2008 m. gauta mediena sudarė 27,7 
proc. (valstybiniuose miškuose – 32,4 
proc.), iš ugdymo kirtimų – 13,6 proc. 
(valstybiniuose miškuose – 14,7 proc.) 
bendro medienos naudojimo. Suma-
žėjus jaunuolynų ugdymo kirtimams, 
nacionalinė miškų inventorizacija jau 
užfiksavo menkaverčių medžių rūšių 
plotų didėjimą. Taigi, šioje srityje Miš-
kininkų sąjūdžio programos nuostatos 
liko neįgyvendintos. 

Sąjūdžio programiniuose doku-
mentuose daug dėmesio skirta miškų 
ūkio valdymo organizacinei struk-
tūrai tobulinti, miškų valstybinio ir 
ūkinio valdymo atskyrimui, valstybės 
santykių su įmonėmis ekonominių 
normatyvų sudarymui. Kas padaryta 
šioje srityje? Dar nepriklausomybės 
aušroje dingo miškų ūkio gamybiniai 
susivienijimai, 1990 m. miškų ir miš-
ko pramonės ūkiai tapo miškų urėdi-
jomis. Bet 1996 m. pabaigoje sukurta 
Generalinė miškų urėdija netapo vien 
ūkinio valdymo institucija, dubliuoja 
kai kurias valstybinio valdymo funk-
cijas. Metams bėgant kinta ekono-
minės sąlygos, bet valstybinis miškų 
ūkis stengiasi reaguoti tik mechaniš-
kai mažindamas tiesiogiai miške dir-
bančių darbuotojų ir girininkijų skai-
čių. Man sunku suprasti dabartinius 
girininkus, taip aktyviai palaikančius 
bet kokių reformų priešininkus.

Kai dabar koks ,,žaliasis“ aktyvis-
tas iš tribūnos sako, kad ,,rūpinasi 
Lietuvos miškais“, man norisi pa-
klausti: kur jis deda kirtį šioje žodžių 
samplaikoje – ant žodžio Lietuva ar 
ant žodžio miškai?.. nesuprantu da-

bartinių ,,miško patriotų“ ir ,,gamtos 
patriotų“ politikavimo. Mums, miš-
kininkams, kaip Lietuvos patriotams, 
pavesta rūpintis šalies miškais, siekti, 
kad jie būtų sveiki, produktyvūs, ra-
cionaliai naudojami ir duotų naudą 
Lietuvos žmonėms. Bet koks nukry-
pimas nuo šios linijos (davatkiškas 
saugojimas bioįvairovės, beprasmiš-
kai pūdant miške medieną, ar katego-
riškai atsisakant skirti plotelį miško 
kitoms svarbioms Lietuvai reik mėms) 
arba pastangos išgauti iš valstybinio 
miško kuo daugiau naudos sau, neat-
sižvelgiant į visuomenės poreikius, – 
laikytinas nusikaltimu. Tokios nuos-
tatos išplaukia iš Miškininkų sąjūdžio 
programos, tokios nuostatos turėtų 
būti kiekvieno miškininko širdyje. 
Kaip rašė sąjūdžio laikais visuomenės 
gerbtas poetas Bernardas Brazdžionis: 
,,Kam užges tėvynė širdyje,/ Tuščias ir 
beprasmis šis pasaulis“.

 
Prof. stasys kaRaZIJa

Pastaba: Lietuvos miškininkų sąjunga 
nepritaria kai kurioms straipsnio auto-
riaus išdėstytoms mintims

Laistymo įranga šiltnamiams:
• mikropurkštuvai daigynui
• kapiliarinis laistymas vazonams, konteineriams
• trąšų dozatoriai
• filtrai

MaIDIna, uaB
P. Lukšio g. 7, Lt-08221 Vilnius
tel. faksas: (8 5) 277 35 44

El. paštas: info@maidina.lt
www.maidina.lt
www.laistymoiranga.lt

Count on it.

Ag Irrigation
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Ukrainos miškų ūkio 

vystymosi perspektyvos ir problemos

ukrainoje miškai užima 10,8 mln. ha, 
vienam gyventojui tenka apie 0,23 
ha miško. Šalies miškingumas – 15,6 
proc. (lyginant su pokario metais pa-
didėjo daugiau nei 5 proc.). Bet dėl 
susidariusių ekonominių ir ekologinių 
sąlygų, iš dalies dėl pramonės (anglia-
kasybos, metalurgijos ir t. t.), didelių 
ariamos žemės plotų (57 proc.) dau-
giau kaip 19 mln. ha eruodojamos že-
mės, didžiulių radionuklidais užterštų 
plotų šalies miškingumą būtina gero-
kai padidinti – jis turėtų būti didesnis 
kaip 20 proc. 

ukrainos miškai suskirstyti į 4 ka-
tegorijas. pirmosioms trims priklauso 
dirvožemio apsauginiai, rekreaciniai, 
vandens apsauginiai miškai, ketvirtoji 
kategorija – eksploataciniai. Bendras 
medienos tūris sudaro 1,8 mlrd. m³, iš 
jo 251 mln. m³ – brandžiuose ir per-
brendusiuose medynuose. Spygliuo-
čiai (pušis, eglė, maumedis, kėnis) 
užima apie 46 proc., kietieji lapuočiai 
(ąžuolas, bukas, uosis, skroblas) – 44 
proc., minkštieji (beržas, juodalksnis, 
liepa) – 10 proc. Jaunuolynai sudaro 
30 proc. visų miškų, vidutinio am-
žiaus – 43 proc., pribręstantys medy-
nai – 14 proc., brandūs ir perbrendę – 
13 proc. Vidutinis medienos prieaugis 
1 ha – 4 m³, medynų vidutinis boni-
tetas – 1,7, skalsumas – 0,7, vidutinis 
amžius – 56 metai.

Miškų fondo valdymas ukrainoje 
turi savų ypatumų. Didelė šalies miš-
kų dalis (apie 7,1 mln. ha – 66 proc.) 
priklauso ukrainos valstybiniam miš-
kų ūkio komitetui, 26,3 proc. – buvę 
kolūkių ir tarybinių ūkių miškai. Šių 
miškų valdymo ir apsaugos proble-
mos, atsiradusios likvidavus kolūkius 
ir tarybinius ūkius, egzistuoja ir da-
bar. nors vietose ir įkurtos šių miškų 
valdymo įmonės, tačiau periodas, kai 
jie niekam nepriklausė, dar ilgai turės 
įtakos miškų kokybei (užšlemštumas, 
daug savavališkų kirtimų, mažas skal-
sumas, didelė dalis menkaverčių žel-
dinių). apie 7,7 proc. miškų priklauso 
kitoms žinyboms (Gynybos ministe-
rijai, Susisiekimo ministerijai, vietos 
taryboms). Vadovaujantis naujuoju 
Miškų kodeksu, ukrainoje privačio-
je nuosavybėje galima turėti po 5 ha 
miško, jeigu jis sudaro atskirą plotą ir 
neįeina į miško masyvą.

ukrainos valstybinis miškų ūkio 
komitetas yra atskiras administraci-
nis vienetas prie ekologijos ir gamtos 
išteklių ministerijos. Šiam komitetui 
priklauso Krymo aR respublikinis 
miškų ir medžioklės ūkio komitetas ir 
24 sričių miškų ir medžiokės ūkio val-

dybos. Sistemoje veikia 387 įmonės, 
iš jų – 294 valstybiniai miškų ūkiai, 
specializuoti miškų – medžioklės 
ir medžioklės ūkiai, 2 nacionaliniai 
gamtos parkai, 6 gamtos draustiniai 
ir miškų – medžioklės ūkis – parkas. 
Vidutinis miškų ūkio dydis priklauso 
nuo gamtinės zonos: polesėje (mišrių 
miškų zonoje) jis gali būti daugiau 
kaip 30 tūkst. ha, Stepėje (stepių zono-
je) – daug mažesnis. Miškų ūkį sudaro 
atskiros girininkijos, kurių dydis pri-
klauso nuo gamtinės zonos ir nuo miš-
kų išsidėstymo. Vidutinis girininkijos 
dydis – apie 3,5 tūkst. ha. Vykdant re-
formą, kai kurie miškų ūkiai padidino 
girininkijų skaičių 2–2,5 karto, suma-
žindami jų plotą iki 1,2–1,8 tūkst. ha. 
Girininkijų reformavimo problema – 
kad iki šiol ukrainoje nesusiformavo 
miškų ūkio darbų paslaugų rinka, kuri 
miškų ūkyje yra būtina. Todėl miškų 
ūkiai negali galutinai atsisakyti nuola-
tinių darbininkų miško ruošoje, ugdy-
mo kirtimuose, miško želdinimo dar-
buose, nors paslaugų rinka miškų ūkio 
darbams atlikti jau formuojasi. Didelę 
dalį miško ruošos ir miško želdinimo 
darbų atlieka rangovai, sudarę tiesio-
gines sutartis su valstybiniais miškų 

Sraipsnio autorius 
girininkas M. Štohryn

ąžuolynas su pušų pomiškiu
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ūkiais. Tačiau tenka apgailestauti, kad 
ypatingos konkurencijos, organizuo-
jant ir atliekant šiuos darbus, nėra.

Girininkijas sudaro eiguvos arba 
meistrijos. Miškų ūkiuose, kurie refor-
mavosi ir girininkijos dydis yra 1,2–1,8 
tūkst. ha, girininkijose dirba girinin-
kas, jo pavaduotojas, 1 ar 2 meistrai. 
Didelėse girininkijose (3,5 tūkst. ha), 
be girininko ir pavaduotojo, yra 5-6 
miško meistrai. Vidutinis meistrijos 
(eiguvos) dydis – 500 ha.

Girininkijos atlieka visus miškų ūkio 
darbus, pradedant nuo sėklų surinkimo, 
baigiant miško apsauga. Viena iš pačių 
svarbiausių miškų ūkių veiklos krypčių – 
naujų miškų veisimas, didinant miškin-
gumą. Valstybinis miškų ūkio komitetas 
parengė miškingumo didinimo progra-
mą. nepaisant to, egzistuoja didžiulė 
žemės skyrimo naujiems miškams įveisti 

problema, taip pat ir teisės aktų parengi-
mo šiais klausimais problema. 

ukrainoje didelė dalis žemės ūkio 
naudmenų nuosavybės teise priklauso 
ūkininkams. Kita, kaip rezervas, pri-
skirta vietos taryboms, o jos turi teisę 
skirti žemę apželdinimui tik iš rezervo. 
Tarybų vadovai tai daro nenoriai arba 
ir visai atsisako. nepaisant to, miškų 
ūkiai kasmet įveisia šalies miškingumo 
didinimo programoje numatytą naujų 
miškų kiekį. 

Kitas ne mažiau svarbus ukrainos 
miškininkų uždavinys – didinti miškų 
produktyvumą, t. y. didinti medienos 
prieaugį iš 1 ha. Šiandien jis sudaro 4 m³ 
iš 1 ha, ir, palyginus su kaimyninėmis ša-
limis, yra nepakankamas. aišku, reikia 
atsižvelgti ir į ukrainos gamtinių zonų 
įvairovę nuo polesės iki pietinės sausos 
stepės. Bet problema egzistuoja. Šalyje 

parengta programa ,,Dubrava“ (,,Ąžuo-
lynas“), pagal kurią 65 proc. visų miško 
želdinių pietinėje polesės dalyje, miško 
stepėje ir šiaurinėje stepėje turi sudaryti 
ąžuolo želdiniai. Vertingų greitai augan-
čių medžių rūšių (eglės, maumedžio) 
įtraukimas į ąžuolo želdinių sudėtį ne vi-
sada pasiteisino, nors jų optimalus kiekis 
labai padidina medynų produktyvumą, 
be to, neturi didelės neigiamos įtakos 
ąžuolui kaip pagrindinei medžių rūšiai.

autoriaus nuomone, ukrainoje bū-
tų tikslinga ąžuolo želdinių kiekį suma-
žinti iki 40–50 proc. viso želdinių kie-
kio, kituose plotuose būtų galima veisti 
plantacinius raudonojo ąžuolo, europi-
nio maumedžio, eglės, Duglaso pocūgės 
želdinius, dalį plotų palikti savaime at-
želti beržu ir kitomis minkštųjų lapuo-
čių medžių rūšimis. Visa tai žymiai pa-
didintų medienos prieaugį, sumažintų 
kirtimų apyvartą. atsižvelgiant į didė-
jančius pramonės poreikius technologi-
nei žaliavai ir malkoms kurui, artimiau-
sioje ateityje gamtinių išteklių atkūri-
mą galima paspartinti tik pakoregavus 
programą ,,Ąžuolynas“, nes ąžuolynų 
veisimas, palyginus su kitomis medžių 
rūšimis, reikalauja daugiau darbo ir yra 
brangesnis. Be to, sumažėtų miškų ūkių 
išlaidos miškams veisti. Miško želdinių 
veisimo patirtis Lietuvoje, atsižvelgiant 
į šios šalies gamtines sąlygas, verčia 
galvoti ir apie ūkininkavimo ukrainos 
miškuose koregavimą, nes tai galėtų iš 
esmės padidinti medienos prieaugį vie-
name hektare. 

MykoLa ŠtoHRyn
VĮ kremenecko miškų ūkio girininkas, 

ekonomikos mokslų kandidatas

Iš rusų kalbos vertė 
ZIta BItVInskaItĖ

Sėklinis ąžuolynas

Mišrūs želdiniai su ąžuolu
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GPS panaudojimo galimybės 
miškų ūkyje

MINTyS PO PASITARIMO BIRŽUOSE
Biržų miškų urėdijos specialistai yra 
daugelio naujovių pradininkai, garsė-
jantys tvarkant miškų infrastruktūrą, 
didinant miškų produktyvumą, diegiant 
naujas technologijas. Lietuvos miško-
tvarkoje sklypinė miškų inventorizaci-
ja GiS pagrindu prasidėjo Biržų miškų 
urėdijoje. naujų technologijų diegimas 
ne visada duoda laukiamą rezultatą, to-
dėl biržiečiams su naujove teko nema-
žai vargti. užsispyrimas ir atkaklumas 
lėmė tai, jog miškų urėdijos specialistai 
gana sėkmingai organizavo nepertrau-
kiamą miškotvarką. Dėl susiklosčiusių 
aplinkybių dabar ji nevykdoma, bet bus 
perspektyvi ateityje. Biržiečiai sukūrė 
ir išvystė originalią miškų informacinę 
sistemą, kuri gaila, kad netapo prototi-
pu, kuriant visos šalies miškų urėdijų 
informacinę sistemą.

Biržiečių siekis atriboti pagrindinio 
naudojimo biržes GpS imtuvais susilau-
kė didelio susidomėjimo ne tik miški-
ninkų gamybininkų, bet ir LŽūu Miš-
kų ir ekologijos fakulteto, KMai kolegi-
jos, Valstybinio miškotvarkos instituto, 
Valstybinės miškų tarnybos specialistų. 
Vertinant Biržų miškų urėdijos specia-
listų novatoriškumą, naujovių siekimą, 
nereikėtų pamiršti ir kai kurių proble-
mų, su kuriomis galime susidurti, dieg-
dami šias technologijas. 

pirma, jau turime nemažai kar-
čios patirties, diegiant miškų urėdi-
jose informacines sistemas. Kiekvie-
na miškų urėdija, apeliuodama į jos 
ūkininkavimo ypatumus, ilgą laiką 
stengėsi duomenų tvarkymo progra-
mas adaptuoti savo reikmėms. Todėl 

turime situaciją, kai nėra išvystytos ar 
galimybės vystyti vieningos miškų in-
formacinės sistemos. 

Biržuose pasitarimo dalyviai sutarė 
vienu praktiniu klausimu. norint pa-
didinti biržių atribojimo darbo našu-
mą, būtina pereiti prie GpS technolo-
gijų taikymo, atsisakyti smulkmeniško 
biržių ribų, ribinių medžių reglamen-
tavimo. Kad tokie matavimai turėtų 
išliekamąją vertę, būtina sukurti miš-
kų geodezinį pagrindą. Tai reiškia, jog 
reikia nustatyti bent 1–2 m tikslumu 
visų kvartalinių linijų tarpusavio su-
sikirtimų taškų, jų susikirtimo su kitų 
linijinių objektų: griovių, kelių, ribinių 
linijų taškų koordinates. Be tokio miš-
kų geodezinio pagrindo kiekvienoje 
miškotvarkos naujai parengtoje pla-
ninėje medžiagoje kinta ne tik sklypų 
ribų padėtis, bet ir linijinių objektų 
padėtis. Mūsų atliktais tyrimais nu-
statyta, jog priklausomai nuo karto-
grafinės medžiagos rengimo techno-
logijos kvartalinių padėtis, nustatyta 
skirtingų miškotvarkų, kinta ±10–15 
m intervale prie 0,683 tikimybės. Ma-
nyta, jog naujausia aerofotografavimo 
technika, skaitmeninių ortofotoplanų 
rengimo technologijos leis sumažinti 
šį kintamumą. antrasis GiS technolo-
gijų diegimo Lietuvos miškotvarkoje 
dešimtmetis parodė, jog kartografinės 
medžiagos tikslumas gerėja, bet ne 
taip, kaip norėtųsi. Įvairių objektų pa-
dėties kartografinėje medžiagoje kin-
tamumui turi įtakos reljefo modeliai, 
aerofotografavimo technikos, vaizdų 
apdorojimo techninės galimybės bei 
žmogiškasis (taksatoriaus) faktorius. 
išmatuoti GpS imtuvais kai kurie 
objektai (pavyzdžiui, biržės) dėl orto-
foto planų arba dešifravimo netikslu-
mų neretai „pakimba“, nesudarydami 
uždarų poligonų su besiribojančiais 
linijiniais objektais. 

nepaisant Biržų miškų urėdijos spe-
cialistų entuziazmo ir gerų norų, išryš-
kėjo ir kai kurių atliktų eksperimentų 
ribotumas, kilo nemažai diskusijų dėl 
prietaisų pasirinkimo. nesinorėtų, jog 
susiformuotų praktika, kai kiekviena 

miškų urėdija ims išradinėti dviratį, kar-
todama tas pačias klaidas, ir dėl to bus 
švaistomas laikas, tūpčiojama vietoje. 

GPS TEchNOLOGIJų 
REALUS PANAUDOJIMAS
Šia proga norėtųsi trumpai pasidalinti 
Lietuvoje sukaupta patirtimi ir pamo-
deliuoti GpS technologijų taikymo miš-
kų matavimuose ateitį. Žiūrint į ateitį, 
būtina atsižvelgti į tokius faktorius: ma-
tavimų technologijos, naudojant GpS 
imtuvus, yra brangios, labai sparčiai 
besivystančios, o siūlomi matavimai, 
atribojant biržes, miškuose yra trum-
palaikiai, ribotos apimties. Siekiant šių 
technologijų efektyvumo, būtina nuolat 
kaupti patirtį, tobulintis bei užtikrinti 
tokių prietaisų pastovų naudojimą. GpS 
technologijų panaudojimo Lietuvoje 
tiriamieji darbai miškų matavimuose 
buvo pradėti 1998 m. Valstybinio miš-
kotvarkos instituto specialistų, vykdant 
nacionalinę miškų inventorizaciją. Jos 
vykdytojams buvo iškeltas uždavinys 
barelių centrų koordinates identifi-
kuoti ± 1–2 m tikslumu. Lietuva, vyk-
dydama bendrą projektą su Švedija, 
kaip paramą gavo 2 imtuvus pRO XRS, 
veikiančius realiame laike bei priiman-
čius signalus tiek iš palydovų, tiek ir iš 
referencinių stočių. GpS technologijų 
panaudojimas miške yra specifinis: me-
džių šakos, spyg liai, lapai, susikaupusi 
ant jų drėgmė, sniegas yra ne tik kliūtis 
imtuvui priimti palydovo signalą, bet ir 
papildomos refrakcijos, o tuo pačiu ir 
matavimo paklaidų šaltinis. 

XX a. pabaigoje GpS naudojimo 
miškų matavimuose patirties nebuvo 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Todėl 
Dubravos girios medynuose (labai įvai-
rios rūšinės sudėties, amžiaus, tanku-
mo) buvo įsteigta daugiau nei 100 geo-
dezinių taškų, aerogeodezijos instituto 
apmatuotų kelių cm tikslumu. Taškuo-
se su žinomomis koordinatėmis atlikta 
daugybė eksperimentinių matavimų 
įvairiomis sąlygomis: medžiai su lapais, 
be lapų, įvairiomis oro drėgmės sąly-
gomis, su stora sniego danga ant spyg-
liuočių, lapuočių medynų bei įvairių 
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matavimų technologijų deriniais. pagal 
8 bandymų rezultatus taško padėties 
nustatymo vidutinė aritmetinė matavi-
mų paklaida lygi 1,39 m. Šis rezultatas 
neturėtų būti naudojamas kaip atskai-
tos taškas ruošiant normatyvus biržių 
atribojimui. Stipriai šį vidurkį pagerino 
aikštės. Jose paklaida siekia tik 0,97 m, 
o 1,39 m tikslumas yra 68 proc. visų 
matavimo atvejų. Būtina žinoti, jog 27 
proc. visų matavimų paklaidos gali būti 
ir dvigubai didesnės, o 5 proc. atvejų – 
net trigubai didesnės. Stabiliausi mata-
vimų rezultatai gauti, esant medžiams 
be lapų pavasarį ir žiemą su sniego dan-
ga ant medžių. Matuojant po apsnigtais 
medžiais pablogėja matavimo sąlygos 

(palydovų signalo praeinamumas), bet 
sumažėja virpesių atspindžio efekto ti-
kimybė. aukšta santykinė oro drėgmė 
neigiamai veikia matavimų tikslumą. 
Taip pat įtakos matavimo kokybei turi 
ir matavimo paros laikas (taip nutinka 
dėl nuolat besikeičiančios palydovų pa-
dėties). Tyrimo rezultatai buvo prista-
tyti trijose mokslinėse konferencijose 
užsienyje, paskelbti žurnale „Geodezija 
ir kartografija“ (a. Kuliešis, a. Bajorū-
nas, 2001). Ši patirtis ir toliau buvo kau-
piama kasmet trijų nacionalinės miškų 
inventorizacijos darbo grupių vykdomų 
matavimų su GpS imtuvais metu. 

Sprendžiant GpS imtuvų atnaujini-
mo klausimus, parenkant naujus imtu-
vų modelius, Dubravos miško poligo-
nas yra labai svarbus, testuojant nau-
jus imtuvus, jų taikymo technologijas 
tikslumo, darbo patogumo ir našumo 
požiūriais. 

pasitarime dalyvavusiems specia-
listams su tokia patirtimi kilo nemažai 
klausimų dėl siūlomų prietaisų tikslu-
mo ir ypač jų naudojimo efektyvumo, 
siūlomos biržių atribojimo metodikos.

Biržiečiai mano, jog kiekviena giri-
ninkija turėtų būti aprūpinta GpS im-
tuvu, kad individualiai galėtų atriboti 
biržes. Grubiai skaičiuojant, jog kiek-
vienoje girininkijoje kasmet tektų atri-
boti 15–20 biržių, realiai darbo tokioje 
girininkijoje turėtumėme 1–2 savai-
tėms. Girininkijoje galbūt galima būtų 
rasti ir daugiau darbų, kuriuose būtų 
galima panaudoti šias matavimo tech-
nologijas, bet kyla klausimas – ar to rei-
kia. Taigi, žinant darbų apimtis girinin-
kijoje, kalbėti apie patirtį, jos nuolatinį 
kaupimą bei šiuo pagrindu atliekamą 
darbų tobulinimą negalima ir galvoti. 
Girininkijos specialistas, vykdantis ma-
tavimus, kasmet sugaiš nemažai laiko, 
kol prisimins įvairius matavimo niuan-
sus. Be to, labai svarbu, ar tikrai visus 
juos prisimins. O jei neprisimins visų, 
ar nenukentės matavimo kokybė? 

Daugumos GpS imtuvų, naudoja-
mų miškų objektų koordinačių su ± 
1–3 m tikslumu nustatymui, galimybės 
yra tikrai didelės. patyręs specialistas 
su mažesnėmis prietaiso techninėmis 
galimybėmis gali „išspausti“ žymiai 
didesnį tikslumą ir rezultatų patikimu-
mą, nei neturintis patirties su žymiai 
tikslesniu ir brangesniu imtuvu. antra, 
įsigyti GpS prietaisai po 5–7 metų bus 
morališkai pasenę, bet nespėję fiziškai 

amortizuotis. Kada prietaisas nėra fi-
ziškai nusidėvėjęs, ar bus noras jį keisti 
nauju ir ar šis faktorius nebus technolo-
gijos vystymo stabdys? 

Specializacija, kooperavimasis kelių 
miškų urėdijų arba paslaugų pirkimas 
iš rinkoje veikiančių įmonių, pastoviai 
užsiimančių šia veikla, jos tobulinimas 
gali užtikrinti efektyvų tokių technolo-
gijų taikymą – pasiekti reikiamą tikslu-
mą su mažiausiomis sąnaudomis. 

Miškų urėdijose kiekvienoje veiklos 
srityje turėtų dirbti šios srities profe-
sionalai, gerai išmanantys savo darbą. 
Tokiems specialistams profesionalams 
turėtų būti suformuluotos matavimo 
tikslumo užduotys, kad jie galėtų ra-
cionaliausiai sukomplektuoti įrangą, 
užtikrinančią tikslumo užduoties įvyk-
dymą su minimalia kaina. Girininkai, 
miškų ūkio inžinieriai, kiti specialistai, 
dirbantys tiesiogiai miške bei naudojan-
tys kartografinę medžiagą kasdieninia-
me darbe, be abejonės turėtų naudotis 
kitos klasės GpS imtuvų privalumais, 
pakeičiančiais kartografinę medžiagą. 
atitinkamos klasės imtuvai (kainuoja 
1–2 tūkst. litų) pataruoju metu įgali-
na integruoti daugybę kartografinės 
medžiagos sluoksnių: medynų planus 
su sklypų pagrindinėmis taksacinėmis 
charakteristikomis, integruotu ūki-
nės veiklos (miško želdymo, ugdymo, 
pagrindinių kirtimų objektų) planu; 
saugomų teritorijų, kertinių buveinių, 
paukščių lizdaviečių pažymėtų vietų 
planais; privačių miškų ribomis. Tokia-
me imtuve galima kurti kasdieniniame 
darbe reikalingų objektų (aplankytų 
kirtaviečių, želdaviečių, tvarkytinų ke-
lio atkarpų, pastebėtų naujų lizdaviečių 
ar kitų objektų) ±10–15 m tikslumu 
su atitinkamais komentarais duomenų 
bazes. Darbo patirtis su kai kuriomis 
miškų urėdijomis, RaaD Miškų kont-
rolės skyriais, rajonų agentūromis pa-
rodė tokių GpS imtuvų privalumus, jų 
panaudojimo efektyvumą kasdieninėje 
specialisto veikloje. Didžiausias tokių 
imtuvų privalumas – jie yra pakanka-
mai pigūs, patogūs naudotis ir išplečia 
specialisto galimybes pasinaudoti esa-
ma informacija bei kaupti svarbią pa-
pildomą informaciją.

Dr. anDRIus kuLIEŠIs 
LŽŪu Miškotvarkos katedros lektorius

Praktinis GPS prietaisų išbandymas šiemet 
Biržų miškų urėdijoje vykusiame pasitarime
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Paukščiams 
reikia mūsų pagalbos

Žo dis skai ty to jui
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Šiandien vis sunkiau pasakyti, kada 
paukščiams labiausiai reikia mūsų 
pagalbos: žiemą, pavasarį, vasarą? iš 
tikro – jiems svarbūs ir lemtingi visi 
metų laikai; kiekvienas kuo nors ypa-
tingas, verčiantis kovoti už būtį ir būsi-
mų kartų gerbūvį. 

Tolimon istorijon nukeliavo laikai 
ir gamtinės sąlygos, kai paukščiai (beje, 
ir visi kiti gyvūnai) buvo veikiami tik 
natūralių veiksnių, o jų populiacijos 
gyvavo pagal logiškus ekologinius dės-
nius. Žmogaus įtaka buvo tokia nežymi 
ir nesvarbi, kad paukščiai lengvai ras-
davo vietas perėti, apsirūpindavo mais-
tu. Žinoma, gilios žiemos retindavo jų 
skaičių ir niekas jiems nesuteikdavo 
pagalbos. nesunku atspėti, ar dėl tokio 
poveikio populiacijos nusilpdavo. Ži-
noma, ne. 

per paskutinį šimtmetį dėl žmo-
gaus įtakos Lietuvos gamtoje įvyko di-
delių permainų. Beveik visos jos lėmė 
ne rūšių ir populiacijų klestėjimą, bet 
buvo nukreiptos prieš gyvūnus, auga-
lus, jų buveines. Biotopų prastėjimas 
ar sunaikinimas, perėjimo vietų ny-
kimas, natūralių mitybinių ryšių kiti-
mas daugeliui rūšių buvo per sunkus 
išbandymas. Kalbant apie paukščius, 
visada pabrėžiama jų kelionių į žiema-
vietes ir iš jų, taip pat buvimo pačiose 
žiemavietėse problema: taip kasmet 
netenkama didelės dalies paukščių. 
Tačiau klystume manydami, kad taip 
nukenčia tik migruojančios rūšys. 
antai, sėsliai mūsų krašte gyvenantys 
tetervinai, kurtiniai, kurapkos per pas-
taruosius 50 metų nyko tendencingai, 
ne lengvesnė yra net naminio žvirblio, 
geltonosios startos, mūsų miškų gies-
mininkų būklė.

Jeigu užsiimtume kaltųjų paieško-
mis ir bandytume žvalgytis po tolimus 
kraštus, galbūt galėtume patenkinti 
savo interesą. Tačiau paukščiams, kas 
pavasarį sveikinantiems giesmėmis, 
sugrįžtantiems iš žiemaviečių, tokia 
mūsų veikla, vargu, ar padėtų. Jiems 
galime ir turime padėti čia, mūsų na-
muose, miškuose, sodybose – visur, 

kur galime tai daryti ir kur galima da-
ryti gerus darbus.

Vėluojantis šių metų pavasaris 
mums gali būti apgaulingas. Štai ne-
skuba sugrįžti paukščiai, daugelis jų, 
be abejo, vėliau pradės perėti. Tačiau 
žinokime, kad net ir vėlesniais metais 
paukščių jaunikliai lizdus paliks be-
veik tuo pačiu metu, kaip visada. Va-
dinasi – jie greičiau pasirinks lizdams 
vietas, greičiau susuks lizdus. Delsti 
jau nėra kada, pavasaris skubina 
paukščius ir mus. Kuo galime padėti 
paukščiams?

Tokių darbų daug. Kiekvieną pava-
sarį keliame inkilus, nors galėtume tai 
daryti iš rudens ar žiemą – tada dau-
gelis jų padėtų žiemojantiems paukš-
čiams, suteiktų nakvynę. Jeigu inkilus 
kalsite tik dabar, būtinai paskubėkite. 

inkilai paprastai kalami iš maždaug 
2,5 centimetro storio lentos. Tam ne-
būtinos geros kokybės lentos, galima 
naudoti lentpjūvėse į atliekas metamas 
atraižas su žieve ar kitiems tikslams jau 
naudotas lentas. inkilams gaminti labai 
tinka tuščiaviduriai stuobreliai, ku-
rių kirtavietėse yra pakankamai. prie 
kelmo esanti daugelio eglių, drebulių, 
juodalksnių dalis kiaura, ją supjausčius 
atitinkamo ilgio gabalais, išgręžus lan-
deles, prikalus stogelius ir dugnus, tu-
rėsime gerų inkilų.

Būtina prisiminti, kad:
inkilai turi būti sandarūs, jų sto-

geliai iš vientisos lentos ir platesni už 
inkilą.

Paukščio rūšis Vidaus 
aukštis

dugno 
plotas

Aukštis 
iki 

landos
Landos 

skersmuo

Kuoduotoji zylė
Mėlynoji zylė
Juodoji zylė

22 11x11 14 2,8-3,0

Margasparnė musinukė
Papr. raudonuodegė
Didžioji zylė
Grąžiagalvė, bukutis

28 11x11 20 3,2-3,5

Varnėnas, žvirblinė pelėda 30 14x14 22 4,5-5,0

Žalvarnis, kukutis 36 20x20 22 10

Pelėda lututė 40 25x25 26 10

Naminė pelėda 50 30x30 33 16

Antis klykuolė 50 30x30 30 15

Didysis dančiasnapis 70 30x30 40 18-20

Inkilų matmenys, cm

kažin kodėl žmonėse taip lengvai plinta 
mitai ir taip sunkiai skinasi kelią elemen-
tarios tiesos. skelbiama, kad rinka yra 
visagalė ir viską sureguliuoja, o statisti-
ka viską žino. Įdomu, ar rinka reguliuoja 
inkilų gamintojų veiklą ir ar statistika yra 
suskaičiavusi, kiek inkilų pirkėjų grąžino 
nekokybišką prekę, nes joje neperėjo nei 
velnias, nei gegutė.
Jau gerą dešimtmetį tikrąjį pavasario 
pranašą Vilniuje – kaziuko mugę – su-
tinku, kaip Don kichotas. Žmona pradė-
jo vengti kartu eiti į mėgstamą renginį, 
bijodama mano kovos su vėjo malūnais 
protrūkių. Mano vėjo malūnai – inkilų 
gamintojai.
Rinkos dėsniai suveikė kaip vadovėlyje. 
Dešimtys tūkstančių miestiečių nori savo 
pasididžiavimą – kaimo sodybas – pa-
puošti greta gyvenančiais paukščiais ir 
ieško jiems masalo – inkilų. Dešimtys na-
gingų meistrų pajuto galimybę iš to noro 
prisidurti litą, kitą.
Paklausa yra. Pasiūla irgi. Rinkos abėcėlė. 
ko dar reikia? smulkmenos. tik menkučių 
žinių, ko pageidauja tarp inkilų pardavė-
jo ir inkilų pirkėjo įsiterpęs, deja, labai iš-
rankus inkilų naudotojas – paukštis.
Pinigų kvapą pajutusių inkilų gamintojų 
fantazija ir pačių geriausių norų skati-
namų sodybų šeimininkų – inkilų pirkė-
jų – naivumas beribis. Daugumos tautie-
čių širdžiai tokia miela lakta prie inkilo 
landos – dažnai pražūtinga išsiritusiai 
paukščiukų vadai – dabar jau tik smulk-
mena. Ir kaziuko mugėse, ir didžiuo-
siuose prekybos centruose nemažos 
dalies pardavinėjamų inkilų formos, iš-
matavimai, proporcijos, landų skersmuo 
prilygsta bandymui patikliam nekilnoja-
mojo turto pirkėjui vietoje prabangaus 
būsto įpiršti lauko tualetą.
ta proga dar vieno Don kichoto raši-
nėlis.

EuGEnIJus tIJuŠas
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priekinė sienelė būtinai iš vientisos 
tvirtos lentos. Jei ši sienelė skyla, plyšy-
je įstringa paukščių kojos ir jie žūsta.

Kadangi inkilus tenka dažnai valyti, 
stogelis prikalamas 2 vinimis: viena – 
pilnai, kita – iki pusės.

inkilai keliami tušti, paukščiai liz-
dus juose susuks patys.

Dažnai klausiama – kaip ir kur ka-
binti inkilus? prie pastatų, stulpų ar 
karčių juos galima prikalti. pats ge-
riausias būdas – prie inkilų pritaisyti 
standžios vielos kablius; tokius inkilus 
iškabinti bus lengva, tam pakaks karte-
lės su šaka gale.

Keliant inkilus būtina pagalvoti, ar 
tokioje vietoje galėtų būti natūrali dre-
vė, ar paukščiams tinka medžio laja, ar 
inkilą laikantis medis nesvyruoja nuo 
mažiausio vėjelio. Zylėms, musinu-
kėms inkilai keliami 3–4 metrų aukšty-
je prie aikštelių, kirtaviečių, upelių, li-
nijų ar kelių. Beje, inkilus smulkiesiems 
paukščiams reikia kelti ne dažniau kaip 
kas 50 metrų, o kitiems – paskirai jiems 
tinkamose vietose. naminėms pelė-

doms inkilai keliami dideliame medyje, 
prie miško kirtaviečių, retmių, bet ne jų 
pakraštyje. pelėdų poros nariai laikosi 
atskirai; kai patelė peri, patinėlis būna 
netoliese, todėl jam labai tiktų ant ras 
inkilas. Keliant inkilus antims klykuo-
lėms ir didiesiems dančiasnapiams, 
dažnai padaroma klaida – inkilai ka-
binami virš vandens palinkusiuose 
medžiuose. Žinoma, kartais paukščiai 
čia apsigyvena, tačiau jiems labiausiai 
patinka bent už 50 metrų nuo vandens 
telkinio, miške apie 5 – 8 metrų aukšty-
je iškeltas inkilas. priskristi prie jo turi 
būti palikta pakankamai erdvės. inkilai 
žalvarniams keliami prie kirtaviečių, 
miško retmėse – reikėtų žinoti vietas, 
kur šie paukščiai lankosi ir iš anksto 
pasirūpinti jų perimvietėmis. Žalvar-
nis – vienas rečiausių Lietuvos paukš-
čių, todėl inkilų jiems kėlimas yra labai 
svarbi pagalba.

Kadangi netoli miestų, gyvenviečių 
daug inkilų nukenčia nuo genių (pa-
prastai nuo didžiojo margojo genio), 
kurie ne tik padidina jų angas, bet ir 

išplėšia perinčių paukščių lizdus, dalį 
čia keliamų inkilų galima apsaugoti, 
apie jų landas apkalant 2–3 cm pločio 
skardos žiedą. nuo kiaunių ir genių 
apsaugo ir prie landos pritvirtinta plas-
tikinio vamzdžio nuopjova. Miškinės 
ir akmeninės kiaunės kasmet padaro 
labai daug žalos inkiluose su didesnė-
mis landomis perintiems paukščiams: 
pelėdoms, klykuolėms. Lietuvoje jau 
pradėta diegti nauja tokių inkilų ap-
saugos priemonė – maždaug 2 metrų 
aukštyje prie kamieno pritvirtinamas 
nupjauto kūgio formos 50 cm pločio 
skardos gaubtas. panašų efektą turi ir 
1–1,5 m skardos žiedas, apjuosiamas 
apie medžio kamieną. Kadangi kiaunės 
miške visada pirmiausiai iššniukštinėja 
žmonių lankytas vietas, perėjimo metu 
be priežasties nereikėtų tikrinti inkilų.

Dirbtiniai lizdai plėšriesiems paukš-
čiams, juodiesiems gandrams keliami 
anksti pavasarį, o dar geriau – rudenį. 
Ši paukščių apsaugos priemonė gana 
sudėtinga, nes ne vietoje iškeltas liz-
das tikrai nebus „pripažintas“ ir jame 

Gandrai šiame lizde apsistos, jei nugenėsime šakas 
ir prikrausime velėnų
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paukščiai neperės. Labiausiai reikia žiūrėti, kad pamatas 
lizdui būtų atstatytas ten, kur šią žiemą išvirto senas juo-
dųjų gandrų ar plėšriųjų paukščių lizdas. pagrindas lizdui 
daromas iš tvirtų medžiagų, jeigu yra galimybė – iš meta-
linių konstrukcijų. ant pritvirtinto pagrindo kraunamos 
stambesnės šakos, velėnos, po to – smulkesnės šakelės. Visa 
kita sutvarkys lizdą įrengiantys paukščiai. Keliant šiuos liz-
dus, galima pasitarti su ornitologais, galbūt net sulaukti jų 
pagalbos.

panašiai keliami lizdai baltiesiems gandrams. Jų lizdo 
1,2– 1,5 metro skersmens pamatas daromas iš metalo ar tvir-
tos medienos. Į medį, ant stogo ar ant tam pastatyto stulpo 
iškeltas pagrindas išpinamas šakomis ir apdedamas šiaudais, 
velėnomis. Jeigu lizdą keliate į medį, įsitikinkite, ar medis 
yra gyvybingas. apie lizdą reikia apgenėti šakas, trukdančias 
paukščiui įskristi. Beje, taip pat nugenimos atžalos ir šakos, 
esančios prie senų, jau apgyventų lizdų.

Dirbtinės lizdavietės antims gaminamos ne vieną de-
šimtmetį, tačiau ši priemonė kol kas nėra labai populiari. 
Tinkamai įrengtose lizdavietėse mielai peri didžiosios antys, 
rečiau – rudagalvės, kuoduotosios, šaukštasnapės, pilkosios. 
paprastai dirbtinės lizdavietės antims kalamos iš lentų. Tai – 
apie 80 cm ilgio ir 30x30 cm skersmens horizontali dėžė vienu 

Margasparnė musinukė prie drevinio inkilo Inkilus geriausia kabinti už kablio Akiai gražu, bet paukščiui netinka

Iš  šių rąstų galima pagaminti daug inkilų

atviru ar pusiau uždaru galu. Ji tvirtinama ant kuolų vande-
nyje, maždaug metro aukštyje. Kad lizdų neišplėštų audinės, 
kuolelius būtina apsupti skardiniais gaubtais. ant į dugną 
įkaltų baslių galima iškelti pusiau atvirus inkilus, kurių dy-
dis prilygsta pelėdiniams. iš vytelių pinami krepšiai (forma 
primenantys ąsotį), kurie ant kuolų tvirtinami gulsti. antims 
labai patinka kūgio formos lizdavietės iš nendrių, kurias ne-
klysdami galime vadinti Žuvinto tipo lizdavietėmis. Dar ne-
seniai čia kiekvieną žiemą jų būdavo pagaminama dešimtys. 
Tokios lizdavietės labai dera prie aplinkos, jos ilgaamžės. 

Miškuose pats laikas įrengti žvyrvietes vištiniams paukš-
čiams, o svarbiausia – pasirūpinti paukščių ramybe. ne ma-
žiau svarbu nuolat reguliuoti lapių, mangutų gausą, aktyviai 
medžioti kiaunes. Šių plėšrūnų populiacijos yra daug gau-
sesnės, nei galėtų būti mūsų gamtoje. natūralių veiksnių, 
galinčių reguliuoti jų skaičių, nėra, tad tą reikia daryti miški-
ninkams ir medžiotojams.

sELEMonas PaLtanaVIČIus
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Nauji leidiniai

,,Minties“ leidykla išleido Gedimino Isoko 
ir Juozo Jermalavičiaus apžvalginį leidinį 
,,Kauno krašto miškų istorija“, skirtą kau-
no miškų urėdijos devyniasdešimtmečiui 
(1919–2009 m.).

Jame pateikta nemažai istorinės infor-
macijos apie šio krašto senovę, vietovės 
strateginę reikšmę šalies gynyboje, gyven-
viečių kūrimąsi, miškų kolonizaciją ir kaitą 
iki pastarojo meto, medžioklę. 

Iki Lietuvos valstybės susidarymo (1236 
m.) kauno apylinkėse, dabartinio miesto 
Biržų gatvėje ir Eigulių vietovėje buvo rasta 
senojo akmens amžiaus (X–IX tūkst. pr. kr.) 
stovyklaviečių, medžioklės bei darbo įran-
kių, skirtų šiaurės elniams medžioti ir žvėrie-

nai apdoroti. ypač daug buvo mezolito (VI-
II–IV tūkst. pr. kr.) stovyklaviečių: Virbaliūnai, 
Žemieji kaniūkai, Raudondvaris ir kitos. XII 
a. pr. kr. prasidėjo sodybų kūrimasis. Eigulių 
gyvenvietėje gyventa akmens, bronzos, ge-
ležies amžiais (XII–V a. pr. kr.). knygoje ap-
rašyta Bairių (Bernatonių), Eigulių, Jaučiakių, 
karmėlavos, Pabalių, Priepalių, Pyplių, aukš-
tųjų Šančių, kepeliušo (Pikelnios), Veršvų ir 
Vieškūnų (amalių) geležies amžiaus pilia-
kalniai, dabar esantys kauno miškų urėdijos 
teritorijoje. Pateikti IV–XVI a. Eigulių, kačer-
ginės, karmėlavos, sargėnų ir kiti kapinynai, 
XIII–XV a. ir vėliau kūręsi kaimai, dvarai.

,,Lietuvos kelių aprašyme“ (1387–1402 
m.) teigiama, kad miškuose prie nemuno 
augo ąžuolynai iki aleksoto, prie Babtų, 
Varžluvos. 1559 m. Grigorijus Valavičius ,,Gi-
rių surašyme“ plačiai aprašo Vilkijos, kauno 
medes (girias). Per dabartinę kazlų Rūdos 
girią tekantis Višakio upelis skyrė valstybinę 
kauno girią ir privačius bajorų sapiegų (Za-
pyškio dvaro) miškus. XVI a. ąžuolo medie-
nai tapus brangia preke, prie nemuno pra-
dėti smarkiai kirsti ąžuolynai, giriose steig-
tos miško verslų būdos, jose imta gaminti 
vančosą (aptašytas ąžuolines sijas), vasilkas 
(statinių šulus) ir kitus medžio sortimentus, 
degti pelenus, anglis.

aprašomas šio krašto miškų adminis-
travimas ir naudojimas Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės (1236–1795 m.), carinės Ru-

sijos okupacijos (1795–1915 m.) metais, ka-
ralgirio, kitų miškų dovanojimas didikams. 
Pateikiamas valstybinių miškų (XIX a.), ca-
rinių miškų pareigūnų sąrašas, uniformų 
piešiniai, atlyginimai, miškotvarkos, miškų 
atkūrimo, apsaugos darbai. autentiškas 
1911–1917 m. kauno girininkijos darbuo-
tojų žvalgų, eigulių sąrašas, nurodant miškų 
pavadinimus, žvalguvų, eiguvų plotą, tarny-
bines žemes, metinius atlyginimus. 

1918–1940 m. skyriuje pateikiama bu-
vusių kauno, Panemunės, Raudondvario ir 
tulžėnų miškų urėdijų administracija, nuro-
dant čia dirbusius miškų urėdus, girininkus, 
aprašomas šių urėdijų administruotų miškų 
naudojimas, medienos plukdymas upėmis, 
pušų sakinimas, miško žemės nuoma vasar-
vietėms steigti. Pateiktas miškų admintravi-
mas vokiečių okupacijos metais. 

Plačiai nagrinėjamas pokarinis 1944–
1990 m. laikotarpis ir 1990–2007 m. kauno 
miškų urėdijoje vykę pasikeitimai, apimant 
visas miškų administravimo, ūkininkavimo 
sritis, ryšius su visuomene.
200 p. leidinys iliustruotas, jame pateikta 
informacija galėtų sudominti istorikus, eko-
nomistus, gamtininkus.

MG inf.

KNyGA NE TIK APIE MIŠKą
Praėjusių metų pabaigoje aplinkos ministe-
rijos užsakymu uaB „Petro ofsetas“ 1500 egz. 
tiražu išleido šviesios atminties miškininko 
Rimanto Grikevičiaus knygą ,,Nuostabusis 
miškas“, skirtą Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui. Paantraštėje ji pristatoma, 
kaip informacija apie mišką biologiniu, eko-
loginiu, estetiniu, sveikatingumo, kultūros, 
meno ir socialiniu aspektais. Leidinys adre-
suotas 8-12 klasių moksleiviams, bet sudo-
mins daug platesnį skaitytojų ratą. 

knygos pradžioje – prof. Balio Dainio 
straipsnis ,,Žmogus – miško vaikas“. Gra-
žiai skamba istorikės Vandos Daugirdaitės 
– sruogienės mintys apie senąsias girias. 
trumpai pateiktos žinios apie XIII–XX a. 
miškus. Plačiau aprašyti miškai po antrojo 
pasaulinio karo. svarbus perspėjimas, kad 
šiltėjant klimatui daugės miškus žalojančių 
audrų, nyks kai kurios augalų ir gyvūnų rū-
šys. Prof. Remigijus ozolinčius nagrinėja ho-
meostazės ir tvarumo problemas. 

Daug vietos skiriama klimato kaitai, 
pateikiamos žinios apie biotechnologiją, 
genetiškai modifikuotus medžius. knygoje 
pateikti gamtiniai draustiniai, sėkliniai me-
dynai, medžiai. Įdėtas prof. G. Pauliukevi-
čiaus straipsnis ,,kaip medžiai ima vandenį 
iš dirvožemio“. Malonu skaityti lakoniškai, 
bet vaizdžiai pateiktą skyrelį ,,trumpa pažin-
tis su medžiais“, taip pat ir apie gyvūnus. 

skyrelyje „kokie kenkėjai ir ligos puola 
mišką“ apžvelgiama 2006 m. uosių ir 2001–
2005 m. ąžuolų džiūtis bei trumpai aprašo-
mi kai kurie kenkėjai. Polemizuojant apie 
miško kirtimo būtinybę, pateikiama V. Ribi-
kausko, prof. P. Matulionio, I. Mažeikiečio ir 
kitų nuomonės. 

Čia rasite įvairių profesijų žmonių iš-
sakytas nuomones apie miško ir gamtos 

poveikį žmogui, miško spalvas, kvapus, me-
džių energiją. aprašoma sensacingoji JaV 
ekologė dr. a. Labostile, kelis dešimtmečius 
gyvenusi 36 m² miško trobelėje. sužinosi-
me, kad 1936 m. kalnų taigoje 150 km nuo 
sverdlovsko žurnalistai aptiko jauną vyrą, 
gyvenusį kedrinės pušies drevėje; kad Rusi-
joje, kalugos miškuose vietiniai gyventojai 
rado jaunuolį, gyvenusį iš šakų pasidaryta-
me guolyje. 

autorius buvo susižavėjęs miškų gydo-
mąja galia, rinko ir kaupė apie tai medžiagą. 
Ją ir pažėrė įvairiausiais pavadinimais: ,,Geo-
patogeninės zonos“, ,,Jėgos vietos“, ,,kas yra 
subtilusis pojūtis?“ ir kitus. 

knygos vertę pakelia platus skyrius 
,,Miškai literatūroje ir mene“. Prisiminti du 
albumai: ,,Lietuvos miškuose“ (sudarytojas 
ir dalies nuotraukų autorius G. Isokas) ir J. 
Danausko albumas ,,Lietuvos giriose“. ap-
rašyti žymieji gamtos sergėtojai (Buda, su-
kūręs budizmo religiją, Henris toras, Džonas 
Reskinas ir kiti). knygos gale – žymių žmo-
nių mintys, aforizmai apie mišką, gamtą. 

Ši knyga – ne miško enciklopedija, todėl 
medžiaga pateikta be griežtos sistemos, rei-
kia skaityti kiekvieną straipsnelį. 

GEDIMInas Isokas
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Naujos pareigos

Vytautas 
Skirmantas

1949 11 24 – 2010 03 01

 

Pirmą pavasario dieną netekome iš Raseinių 
krašto kilusio ilgamečio miškotvarkininko 
Vytauto skirmanto, mūsų kolektyve dirbu-
sio 36-erius metus.
Baigęs Raseinių pirmą vidurinę mokyklą, 
Vytautas 1967–1972 m. studijavo LŽŪa 
Miškų ūkio fakultete, pasirinko nelengvą 
miškotvarkininko darbą tuometinėje Lietu-
vos miškotvarkos įmonėje. Po kelerių metų 
privalomos karinės tarnybos jis beveik 20 
metų dirbo taksatoriumi, išvaikščiojo miš-
kus bent pusšimtyje girininkijų. Vytautas 
mėgo naujoves, buvo kūrybiškai ieškantis, 
nerimstantis žmogus. Įsitraukęs į technolo-

ginio miškų projektavimo darbus kurį laiką 
dirbo šios grupės vadovu. nevengė ir visuo-
meninės veiklos: buvo aktyvus sporto orga-
nizatorius, nuolatinis spartakiadų dalyvis, 
vietinės ,,Žalgirio“ draugijos pirmininkas, 
dalyvavo profsąjungų veikloje.
Valstybiniam miškotvarkos institutui 1992 m. 
įsitraukus į žemės reformos darbus, Vytautas 
vykdė miškų grąžinimą savininkams gimtaja-
me Raseinių rajone. Čia jis užsirekomendavo 
kaip patikimas, tvarkingas, kompetentingas 
ir nuoširdus, geranoriškas specialistas. Miško 
savininkai juo pasitikėjo, prašė rengti privačių 
valdų individualius miškotvarkos projektus. 
tačiau monotoniški, vis stringantys žemės 
reformos darbai buvo ne Vytauto veržliam 
charakteriui. 
Instituto vadovybė kūrybingą, gabų miško-
tvarkininką, darbų organizatorių 1998 m. 
paskyrė miškotvarkos projektų autoriumi. tai 
buvo Vytauto profesinė stichija, reikalavusi 
iš jo atsakingumo, kruopštumo ir kantrybės. 
Per 11 metų parengta 11 miškotvarkos pro-
jektų valstybiniams miškams: Zarasų, Ignali-
nos, trakų, Valkininkų, kėdainių, Prienų, Ra-
seinių, Rietavo, Šiaulių, kupiškio miškų urė-
dijoms, 2008 m. – vėl Zarasų miškų urėdijai. 
2009 m. atlikus inventorizacijos darbus, vėl 
pradėtas didelės apimties miškotvarkos pro-
jektas Ignalinos miškų urėdijai, apimantis ir 
aukštaitijos nacionalinio parko miškus. Deja, 
šį projektą pabaigti teks jau kitiems... 
Projektų rengimas, derinimas, svarstymas, 
tvirtinimas kasmet tampa vis komplikuotes-
nis. Miškuose daugėja įvairios paskirties ribų, 
miškų situacija sujaukta, reikia laviruoti tarp 
savininkų, gamtosaugininkų reikalavimų. 
toks darbo tempas atsiliepė Vytauto sveika-
tai: tapo nervingesnis, pradėjo kamuoti ne-

miga. Įsiminė paskutinė Vytauto darbo diena: 
su bendradarbiais pakomentavo naktį stebė-
tą žiemos olimpiados uždarymą kanadoje, o 
gamybiniame susirinkime, visuomet buvęs 
aktyvus, sėdėjo susimąstęs, lyg ką negero 
nujausdamas, vakarop pasakė – eisiu namo, 
gal rytoj būsiu žvalesnis. Deja, po kelių valan-
dų namuose sustojo plakusi Vytauto širdis...
Vytautą prisimename kaip gerą organizato-
rių, darbštų, principingą, be galo tvarkingą, 
pedantišką, pareigingą, reiklų darbuotoją, 
kartu ir geranorišką, mėgstantį šmaikščiai 
bendrauti su kolektyvu. toks jis ir išliks paži-
nojusių žmonių atmintyje. o miškininkai dar 
ilgai naudosis jo parengtais projektais. 
Vytautas skirmantas palaidotas karmėlavos 
kapinėse, kaune.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai Valerijai, dukrai Editai, sūnui Vaidui 
bei artimiesiems. 

 Valstybinio miškotvarkos instituto 
kolektyvas

Mirus rašytojui Juozui Apučiui, buvu-
siam „Mūsų girių“ bendradarbiui, 1969–
1977 m. dirbusiam skyriaus redaktoriumi, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
šeimai, giminėms ir artimiesiems.

Lietuvos miškininkų sąjunga
„Mūsų girių“ redakcija

nuoširdžiai užjaučiame miškų urėdo pava-
duotoją Zenoną Naujoką mirus motinai. 

 Druskininkų miškų urėdijos 
darbuotojai

APLINKOS MINISTERIJOJE:
VaIDotas kRIukELIs, dirbęs Miškų depar-
tamento Miškotvarkos ir miško išteklių sky-
riuje vyresniuoju specialistu, 2010 m. kovo 
22 d. atleistas dėl etatų mažinimo.

GENERALINėJE MIŠKų URėDIJOJE:
ČEsLoVas ŠVEtkauskas, g. 1954 m., bai-
gęs 1977 m. kauno technologijos universi-
tetą, įgijęs cheminės celiuliozės ir popieriaus 
gamybos technologijos specialybę, 2010 m. 
vasario 3 d. paskirtas Ekonomikos, finansų ir 
apskaitos skyriaus vyriausiuoju specialistu. 
Prieš tai dirbo Ūkio ministerijos Pramonės ir 
verslo departamento Pramonės strategijos 
skyriaus vyriausiuoju specialistu;
JustInas ŠIMkus, g. 1978 m., 2000 m. 
LŽŪu Miškų fakultete įgijęs miškotyros ba-
kalauro kvalifikaciją, neakivaizdžiai mokosi 
LŽŪu Miškų ir ekologijos fakulteto magis-
trantūroje, 2010 m. vasario 1 d. perkeltas 
Vidaus audito skyriaus vyriausiuoju specia-
listu. Prieš tai dirbo Miško atkūrimo ir apsau-
gos skyriuje vyriausiuoju specialistu. 

VALSTyBINIAME MIŠKOTVARKOS 
INSTITUTE:
aLBIna RIDIkaItĖ, dirbusi šiame institute 
vyriausiąja buhaltere, 2010 m. kovo 3 d. iš-
leista į pensiją.
nIJoLĖ BaLČIEnĖ, dirbusi šiame institute 
Planavimo skyriaus vedėja, laimėjusi kon-
kursą, 2010 m. kovo 4 d. paskirta vyriausiąja 
buhaltere.

ALyTAUS MIŠKų URėDIJOJE: 
Vytautas ZELEnIus, g. 1964 m., baigęs 
1987 m. LŽŪa Miškų ūkio fakultetą, laimėjęs 
konkursą, 2010 m. kovo 2 d. paskirtas miškų 
urėdu. Prieš tai dirbo šioje miškų urėdijoje 
miškų urėdo pavaduotoju miškininkystei, 
privačioje veikloje.

NEMENčINėS MIŠKų URėDIJOJE:
Nuo 2010 m. vasario 1 d. atkurta 
Meros girininkija. 
VaLDas uLEVIČIus, g. 1971 m., baigęs 
1994 m. LŽŪa Miškų fakultetą, įgijęs miškų 
ūkio inžinieriaus kvalifikaciją, paskirtas šios 

girininkijos girininku. Prieš tai dirbo miškų 
urėdijoje miško želdinimo ir apsaugos inži-
nieriumi; 
ERIkas kRyGERIs, g. 1984 m., 2007 m. LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete įgijęs miški-
ninkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 
2009 m. LŽŪu baigęs magistrantūros studi-
jų miškininkystės programos miškanaudos 
ir logistikos specializaciją, įgijęs magistro 
kvalifikacinį laipsnį, paskirtas šios girinin-
kijos girininko pavaduotoju. Prieš tai pagal 
patentą vykdė apželdinimo darbus; 
RoMan GRInkEVIČ, g. 1964 m., vidurinis 
išsilavinimas, paskirtas šios girininkijos ei-
guliu? Prieš tai dirbo Magūnų girininkijos 
eiguliu; 
PoVILas auGLys, g. 1982 m., 2005 m. LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete įgijęs miškinin-
kystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2007 m. 
baigęs Vilniaus universitete zoologijos pro-
gramą ir įgijęs biologijos magistro kvalifi-
kacinį laipsnį, 2010 m. vasario 8 d. paskirtas 
urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinie-
riumi. Prieš tai dirbo uaB „Vollit“ Ginklų ir me-
džioklės reikmenų parduotuvės vedėju.
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Medžio 
metai

 

Kovas
Kas parašė žibučių akim
Meilės laišką prie seno lazdyno?
Pasigavo jį vėjai paiki
Ir nešiojo po girią lig ryto...

O ryte trečiame traukiny
Saulė pasiuntė pirmąjį bučinį...
Ir pražydo medinėj širdy
Žodžiai, šildantys rūškaną rudenį...

Neišlaikė po kojom upelis
Ir ištryško šakom lig dangaus,
Netikėjo ir pats, kad jis gali 
Prie krūtinės žydros prisiglaust.

Pumpurai bręsta, tvinksi kaip krūtys,
Į šakas tuoj gyvybė pabels...
O gal saulei ta meilė nerūpi -
Tik takelis prie sodo obels?

PROSTa SPORINNI

balandį
Su 30-uo ju gim ta die niu
Balandžio 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Vilniaus 
miš kų urė di jos Lavoriškių gi ri nin ki jos gi ri-
nin ko pa va duo to ją MIRosLaVĄ PEtkEVI-
ČIŲ, 15 d. – Rokiškio miš kų urė di jos vairuo-
toją-jėgerį sauLIŲ stREIkŲ, 22 d. – Vals ty-
bi nio miš kot var kos ins ti tu to Privačių miškų 
ir biržių projektavimo grupės vadovą aRVy-
DĄ BaGDonaVIČIŲ. 
 
Su 40-uo ju gim ta die niu
Balandžio 11 d. šią su kak tį pa žy mėsiančią 
Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti tu to GIs ir 
kartografijos skyriaus duomenų banko ope-
ratorę stanIsLaVĄ kuksĖnIEnę, ukmergės 
miš kų urė di jos Želvos gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
GIntautĄ PoVyLIŲ, Biržų miš kų urė di jos 
medienvežio vairuotoją LaIMĮ PILkauskĄ, 
17 d.– Marijampolės miš kų urė di jos kalvari-
jos gi ri nin ki jos gi ri nin ką ČEsLoVĄ MIkuLs-
kĄ, 19 d. – utenos miš kų urė di jos Videniškių 
gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją aLGIRDĄ 
kaZakEVIČIŲ, 21 d. – kMaI kolegijos lekto-
rę LoREtĄ GRIGaItIEnę, telšių miš kų urė-
di jos medkirtės operatorių toMĄ LatVĮ, 
24 d. – Šiaulių RaaD Plungės ra jo no agen tū-
ros vy riau si ą jį spe cia lis tą VyGanDĄ kunGĮ, 
25 d. – Šalčininkų miš kų urė di jos miš kot var-
kos in ži nie rių DaRIŲ ŽutautĄ, 29 d. – miš-
kininką JustĄ BuDRIŪnĄ, 30 d. – Joniškio 
miš kų urė di jos Mikaičių gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją EGLę GInkuVIEnę. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Balandžio 4 d. šią su kak tį pa žy minčią Šakių 
miš kų urė di jos Šilagirio gi ri nin ki jos valytoją 
VIDĄ stEPonaVIČIEnę, 5 d. – Vals ty bi nio 
miš kot var kos ins ti tu to Geodezijos skyriaus 
vy res nį jį spe cia lis tą PEtRĄ DanIuLĮ, 7 d. – 
Švenčionėlių miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vai ruo-
to ją PRanĄ RaDZIuLĮ, 12 d. – Rokiškio miš kų 
urė di jos medelyno vairuotoją-traktorininką 
LEontIJŲ PČIoLInĄ, 15 d. – Švenčionėlių 
miš kų urė di jos Švenčionių gi ri nin ki jos ei gu-
lį VaCLoVĄ RIMaŠIŲ, 20 d. – kMaI kolegijos 
lektorę InĄ JanuLaItIEnę, 21 d. – Radvi-
liškio miš kų urė di jos Liepynės gi ri nin ki jos 
gi ri nin ko pa va duo to ją DanIELIŲ ŠEFLERĮ, 
25 d. – tytuvėnų miš kų urė di jos ekonomistę 
VIRGInIJĄ GasIŪnIEnę, 26 d. – LŽŪu Miškų 
ir ekologijos fakulteto Ekologijos katedros 

docentę VIRGInIJĄ DuLskIEnę, 28 d. –Val-
kininkų miš kų urė di jos vidaus audito tarny-
bos vadovę DanGuoLę VaLEIŠIEnę. 

Su 60-uo ju gim ta die niu

Balandžio 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Dubra-
vos EMM urėdijos vyriausiąjį inžinierių PRa-
nĄ aBaLIkŠtĄ, Raseinių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li-
nio darbininką aLGIRDĄ kaRPaVIČIŲ, 6 d. 
– kMaI kolegijos docentą JuoZĄ naVICkĄ, 
7 d. – kaišiadorių miš kų urė di jos vyriausio-
sios buhalterės pa va duo to ją Danutę onĄ 
kaRPaVIČIEnę, 10 d. – Vals ty bi nio miš ko-
t var kos ins ti tu to sandėlio vedėją aLDonĄ 
JaZukEVIČIEnę, 15 d. – Dubravos EMM 
urėdijos sekretorę anGELInĄ aBaLIkŠtIE-
nę, 16 d. – Vals ty bi nio miš kot var kos ins ti-
tu to vy res nį jį spe cia lis tą EGIDIJŲ sauLĮ, 17 
d. – Švenčionėlių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio vai-
ruo to ją VaCLoVĄ LaPInĄ, 19 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos Mažeikių gi ri nin ki jos eigu-
lę JanInĄ JakutIEnę, 29 d. – ukmergės 
miškų urėdijos medelyno viršininką JonĄ 
PakĖnĄ, 30 d. – Generalinės miš kų urė di-
jos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoją 
REnIJŲ PuMPutĮ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Balandžio 9 d. šią su kak tį pa žymėsiantį bu-
vusį ilgametį Šiaulių miškų urėdijos Gruz-
džių girininkijos girininką BRonIŲ MoRkŪ-
nĄ, 10 d.– kretingos miš kų urė di jos Palan-
gos mokymo ir informacinio centro valytoją 
VIktoRIJĄ BRuŽIEnę. 

Balandžio 10 d. sukanka 75-eri bu vu siam 
il ga mečiui nemenčinės miš kų urė di jos Pa-
žeimenės gi ri nin ki jos gi ri nin kui EDVaRDuI 
ČEPuLIuI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Balandžio 6 d. šią su kak tį pa žymėsiantį bu-
vu sį il ga me tį kaišiadorių miš kų urė di jos dar-
buotoją VytautĄ aLGĮ BaLIŪnĄ. 

Balandžio 25 d. sukanka 85-eri bu vu siam 
il ga mečiui telšių miš kų ūkio direktoriui BE-
nEDIktuI PauLauskuI.
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Vita Adomavičienė

Gyva kovo pilkuma

Pasiduoda sniegas saulės ir gyvybės jėgai Pernai kovo pabaigoje dygo pirmieji grybai

atnešiu džiaugsmo į namus, atnešiu... Į lauką apsiskraidyti

Puikiai užsimaskavęs kopų puošmena



Pjauk  
ir mėgaukis.

www.husqvarna.lt

2.7 kW, 5.0 kg.

Husqvarna 346XP®

Jeigu jūs ieškote profesionalaus grandininio pjūklo, pasižyminčio ypač 
patraukliu svorio ir galios santykiu, Husqvarna 346XP® turėtų būti 
pirmasis jūsų sąraše. Dėl puikių darbinių savybių, sparčios 
akseleracijos ir didelės galios jis pasižymi pjovimo galimybėmis, 
kuriomis būsite nustebinti. Maža vibracija ir paprastas valdymas – 
tai savybės, kurių dėka šis pjūklas atitinka net ir reikliausio 
profesionalo reikalavimus. XP® serijos pjūklai yra ilgo ir kruopštaus 
Husqvarna inžinierių darbo rezultatas, kurio savybėmis dabar galite 
mėgautis ir jūs.
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