
2 0 1 0  /  0 4

MŪSŲ GIRIOS



Kalvarijų g. 125-602, LT-08221 Vilnius
Tel. (5) 2 737 000, faks. (5) 2 472 085. Mob. tel. (687) 400 42
El. paštas: rovaltra.lt   www.rovaltra.ltOR valt ar

Darbinis ilgis 2,00 m 2,30 m 2,50 m
Diskų skaičius 8 8 9
Disko skersmuo (mm) 660 660/710/810 660/710/810
Svoris 1875 kg 1930 kg 2060 kg
Galingumas 110 AJ 130 AJ 150 AJ

Power Partner

Miškui skirtos 
diskinės akėčios



LIETUVOS MIŠKININKŲ
SĄJUNGOS ŽURNALAS

Leidžiamas nuo
1929 metų birželio

Indeksas 5057, su nuolaida – 5058
2010 m. balandis

Nr. 4 (744)

Pi
rm

am
e 

vi
rš

el
yj

e 
– 

V
y

ta
u

to
 K

n
y

V
o

s 
nu

ot
ra

uk
a

MŪSŲ GIRIOS

ISSN 1392-6829
Leidėjas –

Viešoji istaiga „Mūsų Girios“
Tel.

(5) 275 20 47
Tel./faks.

(5) 275 48 28
El. paštas:

info@musu-girios.lt
Adresas:

A. Juozapavičiaus g. 10a
LT–09311 Vilnius

rEdAkcinė koLEgijA

rEdAkcijA

Spausdino AB „Spauda“
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius
www.spauda.com
Tiražas 1970 egz.
Dizaino autorius: Algimantas Dapšys
Kaina 11 Lt, su nuolaida 7,50 Lt
„Mūsų Girios“ (Our Forests) magazine
Editor–in–chief R.Vasiliauskas
A.Juozapavičiaus 10a, Vilnius, Lithuania

Redakcijos ir autorių nuomonė
ne visada sutampa.
Už reklamos turinį redakcija neatsako.
„Mūsų giriose“ išspausdintus straipsnius
ar jų dalis perspausdinti galima tik gavus raštišką
redakcijos sutikimą ir su šaltinio nuoroda.
Redakcija pasilieka teisę redaguoti straipsnius.

Direktorius–vyr. redaktorius
Rimondas Vasiliauskas
tel. (5) 275 20 47,
mob. tel. (8–687) 10616;
el. paštas: rimondas.v@musu-girios.lt
Atsakingasis redaktorius
Vaclovas Trepėnaitis
tel./faks. (5) 275 48 28,
mob. tel. (8–687) 10614;
el. paštas: vaclovas.t@musu-girios.lt
Redaktorė – korespondentė
Jūratė Rečiūnienė
tel./faks. (5) 275 48 28,
mob. tel. (8–687) 10609;
el. paštas: jurate.r@musu-girios.lt

Įmonės kodas 125302897
PVM mokėtojo kodas LT 253028917
A/S LT887044060001501044
AB SEB bankas

Edmundas Bartkevičius
(pirmininkas),

Raimondas Juzikis,
Andrius Kuliešis,
Romas Kupstaitis,
Vygantas Mierkis,
Remigijus Ozolinčius,
Edvardas Riepšas,
Benjaminas Sakalauskas,
Albinas Tebėra,
Valdas Vaičiūnas

Kronika 2
Aktualijos 4
LMS pareiškimas 4
R. VASILIAUSKAS. Maža, bet reikšminga sukaktis 4

Miškininkystė 6
R. VASILIAUSKAS. Diegiama moderni gaisrų stebėjimo sistema 6
Z. BITVINSKAITĖ. Susitikimas dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 8 
V.TRepĖNAITIS. Aktualu ne tik Miško auginimo specialistų bendrijai 9
Aptartos miškų atkūrimo aktualijos 12

Saugomos teritorijos 14      
R.ZIZAS. Kada sugrįš kurtiniai į Karšuvos girią? 14 

Urėdijose  16
V. TRepĖNAITIS. Kam reikalingas mozaikinis miškų atkūrimo projektas? 16 
J. RečIūNIeNĖ. Nemenčinėje. pavasarinės mintys 18
e. BARNIšKIS. Investicija pateisino lūkesčius 20  
po Rokiškio krašto miškus pasižvalgius 22
šakių miškų urėdijos naujienos 24  
Mums rūpi Lietuvos miškai 26
Rūpinamasi senoliu Stelmužės ąžuolu 27

Medžioklė 28
L. BALčIAUSKAS. Medžiojamųjų žvėrių žuvimas autostradose 28 

Miškas ir visuomenė 31 
J. RečIūNIeNĖ. Miškas – žemės ir dangaus meilės kalba 31

Išėję negrįžti 32
Naujos pareigos 32 
Laisvą minutę 33
Datos 36



4 

kro
nik

a

MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04

k r o n i k A
Kovo 26 d. Aplinkos ministerijoje gene
ralinis miškų urėdas B. sakalauskas prista
tė Generalinės miškų urėdijos ir valstybės 
įmonių miškų urėdijų 2009 m. veiklos 
ataskaitą ir veiklos prioritetus 2010-
2011 m. Diskutuota dėl GMu vidinės 
struktūros, kai kurių skyrių veiklos stip
rinimo, ypač vidaus audito, dėl teisinės 
miškų registracijos tolimesnės eigos, dėl 
prielaidų miškų urėdijose steigti valdy
bas. Konstatuota, kad girininkijų tinklas 
yra gerai suformuotas. ataskaita įvertinta, 
pritarta pagrindinėms 20102011 m. prio
ritetinėms nuostatoms.

Kovo 26 d. LMS Miško auginimo spe-
cialistų bendrijos susirinkime aptarta 
bendrijos veikla, miškų urėdijose šiems 
metams išaugintų sodmenų poreikiai ir 
panaudojimas, miškų politikos aktualijos 
ir kiti klausimai ( plačiau – 9 p.). 

Kovo 31 d. Pasirašytas trijų institucijų: 
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento, Vilniaus apygardos 
prokuratūros ir Vilniaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato – ben-
dradarbiavimo susitarimas. Jis numato 
plėtoti ryšius, siekiant užtikrinti teisėtumą 
ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje, 
bendradarbiauti ir teikti tarpusavio pa
galbą vykdant aplinkos apsaugos vals
tybinę kontrolę, ginant viešąjį interesą, 
užkertant kelią nusikalstamoms veikoms, 
išaiškinant pažeidimus. Bus sudaromos 
bendros darbo grupės teisės aktų projek
tams rengti, specialistams organizuojami 
bendri seminarai, mokymai, diskusijos 
administracinių teisės pažeidimų bei nu
sikalstamų veikų aplinkosaugos srityse 
kvalifikavimo, įforminimo ir kitais klausi
mais, rengiami bendri reidai, keičiamasi 
informacija apie aplinkos apsaugos pažei
dimus. Pastaraisiais metais tokius susitari
mus bendradarbiauti su vietos teisėsau
gos institucijomis pasirašė visi aplinkos 
ministerijos regionų aplinkos apsaugos 
departamentai.

Kovo 31 d. Valstybinėje miškų tarnyboje 
Generalinės miškų urėdijos iniciatyva orga
nizuotas pasitarimas dėl medynų inven-
torizacijos metodų tobulinimo. Jo metu 
nuspręsta brandžių medynų inventori

zacijos tobulinimo svarstymą atnaujinti, 
miškotvarkos mokslinės tarybos nariams 
pateikus siūlymus minėtu klausimu.

Balandžio 5-8 d. segovijoje (Ispanija) 
vyksiančioje Europos Komisijos ir Ispani
jos aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų minis
terijos organizuojamoje konferencijoje 
dėl Europos miškų apsaugos dalyvavo 
Miškų departamento direktorius V. Vai
čiūnas.   

Balandžio 8-10 d. LŽŪ universitete vyko 
žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...2010“, 
balandžio 9 d. organizuotas Lietuvos 
miškininkų sąjungos Valdybos posė-
dis, kurio dalyviai išklausė seminarą „Miš
ko atkūrimo problemos“, aptarė miškinin
kų sąjungos veiklos aktualijas, aplankė 
parodą (plačiau – 12 p.).

Balandžio 13 d. Lietuvos žemės ūkio 
universitete organizuotas renginys „Eko-
vizija: žalioji karta nedelsia“, skirtas Pa
saulinei žemės dienai ir LŽŪu Ekologijos 
katedros 15mečiui paminėti (plačiau – 
4 p.). 

Balandžio 15 d. Vieningos antžeminės 
automatinės miško gaisrų sistemos 
„Fire Watch“ kompanijos „IQ Wireless 
GmbH“ gamintojų iš Vokietijos atstovai 
Generalinėje miškų urėdijoje pristatė 
miško gaisrų stebėjimo sistemos vei-
kimo principus ir pranašumus, papasa-
kojo apie diegimo ir darbo patirtį kito-
se šalyse. antžeminės automatinės prieš
gaisrinio stebėjimo sistemos detektoriai 
bus įrengti 23 iš 42 miškų urėdijų ir Kuršių 
nerijos nacionaliniame parke. tokia gais
rų sekimo sistema veikia Kanadoje, Vokie
tijoje, Prancūzijoje, Estijoje, slovakijoje, 
diegiama ir Latvijoje (plačiau – 6 p.).

Balandžio 15 d. Kazlų Rūdos mokomo
sios miškų urėdijos darbuotojai lankėsi 
LR seime. Ekskursiją į seimą organizavo 
seimo nariai J. urbanavičius ir M. Varaška. 
urėdijos darbuotojai Lietuvos tarybos sa
lėje susitiko su aplinkos ministru G. Kaz
lausku, aaK pirmininku J. Šimėnu, susiti
kime dalyvavo generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas G. Visalga.

Balandžio 15 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija organizavo gamto-
sauginę popietę su vaikų namų auklė-
tiniais.

Balandžio 17 d. Šalyje surengta visuoti
nė jau tradicine tampanti švaros akcija 
„Darom 2010“. Jos tikslas – sutvarkyti 
užterštas teritorijas surenkant ir išrūšiuo
jant atliekas, skatinti visuomenę tausoti 
aplinką ir ja rūpintis. akcija apėmė per 
tūkstantį tvarkymo taškų visoje Lietuvoje. 
talkoje dalyvavo prezidentė D. Grybaus
kaitė su Prezidentūros darbuotojais, o 
taip pat Ministras pirmininkas a. Kubilius, 
padėję tvarkyti neries regioninio parko 
teritoriją ties Koplyčninkų kaimu Vilniaus 
raj. Zujūnų seniūnijoje. Prie akcijos prisi
dėjo ir visų miškų urėdijų darbuotojai su 
šeimomis. Miškininkai džiaugiasi, kad ne 
tik jie kasmet rodo iniciatyvą švarinti miš
kus, bet ir visuomenė tampa neabejinga 
gamtos šiukšlinimui.

Balandžio 20 d. Lietuvos Mokslų aka
demijoje vyko Tarptautinės UNESCO 
programos „Žmogus ir Biosfera“ (MAB) 
Lietuvos Nacionalinio Komiteto išplės-
tinis posėdis. Jame apžvelgti unEsCo 
programos „Žmogus ir biosfera“ istoriniai 
klausimai bei dabarties perspektyvos, ap
tarta MaB Lietuvos nacionalinio Komiteto 
nauja sudėtis. Posėdį organizavo Lietuvos 
nacionalinio komiteto pirmininkas akad. 
L. Kairiūkštis.

Balandžio 22 d. LŽŪu organizuota kon-
ferencija „Jaunasis mokslininkas 2010“. 
Plenariniame posėdyje skaityti geriausi 
biomedicinos, technologijos ir socialinių 
mokslų sričių pranešimai.
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Balandžio 23 d. ukmergės miškų urėdijo
je įvyko Lietuvos biomasės energetikos 
asociacijos „LITBIOMA“ visuotinis narių 
susirinkimas. Jame dalyvavo LR aplinkos 
komiteto pirmininkas J. Šimėnas, Pasaulio 
energetikos tarybos Lietuvos komiteto 
pirmininkas R. Juozaitis, ukmergės savival
dybės rajono meras a. Kopūstas, generali
nio miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga, 
anykščių, ukmergės, trakų ir Vilniaus urė
dijų miškų urėdai. Pristatyta valdybos vei
klos 2009 m. ataskaita, asociacijos narių di
namika, veiklos programa 2010–2011 m., 
akcentuota Generalinės miškų urėdijos ir 
asociacijos „Litbioma“ 20090409 pasira
šyta bendradarbiavimo sutartis, kuri dar 
sustiprina šių sektorių darbą biokuro ga
mybos ir panaudojimo srityje. asociacijos 
prezidentu perrinktas R. Lapinskas.

Balandžio 27 – gegužės 2 d. aplinkos 
ministras G. Kazlauskas dalyvauja oficia
liuose pasaulinės parodos „EXPO 2010“ 
ir Lietuvos paviljono atidarymo rengi-
niuose Šanchajuje.

Balandžio 30 d. „Litexpo“ parodų rūmuo
se organizuota Lietuvos miško savinin-
kų asociacijos ataskaitinė rinkiminė 
generalinė asamblėja. Joje išklausytos 
valdybos ir revizijos komisijų ataskaitos, 
tikslinti įstatai, apdovanoti LMsa veikloje 
pasižymėję asmenys. Delegatai ir svečiai 
apsilankė parodoje „agroBalt 2010“.

Balandžio 30 d. KMAI kolegijoje atvirų 
durų dienos metu visi besidomintys ga
lėjo susipažinti su kolegijos studijų pro
gramomis, studijų baze, aplankyti moko
muosius objektus. 

*Miškasodis. Šį pavasarį šalies miš
kų urėdijos numato atkurti 8982 ha 
valstybinių miškų ir pasodinti 786 ha 

naujų, daugiausia Marijampolės (102 
ha), Panevėžio (78 ha) ir Šalčininkų (75 
ha) miškų urėdijose. Kaip įprasta, urėdi
jose organizuotos miško sodinimo tal
kos, iš kurių didžiausios: balandžio 23 
d. Marijampolės miškų urėdijoje Lie
tuvos – Lenkijos pasienyje prie Liubavo 
kaimo Lietuvos ir Lenkijos miškininkai 
sodino naują mišką, skirtą Žalgirio mū
šio 600 metų jubiliejui paminėti; balan-
džio 24 d. Šakių miškų urėdija kartu 
su VŠĮ „Gerumo ąžuolas“ dalyvaujant 
J.E. prezidentui V. adamkui, Šilininkų 
miške surengė ąžuolų sodinimą Žal
girio mūšio jubiliejui; balandžio 29 d. 
Ukmergės miškų urėdijos miškininkai 
kartu su faneros gamyklos uaB „Likme
rė“ darbuotojais organizavo miško sodi
nimo talką, kurioje dalyvavo svečiai iš 
Latvijos, aplinkos ministerijos ir kitų or
ganizacijų; balandžio 30 d. Kretingos 
miškų urėdijos Lenkimų girininkijoje 
apsodinta 11,65 ha, 600us ąžuolų pa
sodino garbingi Kretingos rajono pilie
čiai, svečiai bei pagalbininkai, atideng
tas L. Ruginio sukurtas koplytstulpis. 

*Neries regioninio parko lankytojų 
centro ekspozicija įvertinta „auksine 
palete“ už geriausią spalvinį sprendimą 

konkurse „Metų interjeras 2009“. Šį kon
kursą penktus metus organizuoja porta
las www.interjeras.lt. 

*Europos komisija kviečia diskutuoti dėl ES miškų apsaugos. aplinkos minis
terija kviečia visas suinteresuotas organizacijas ir piliečius aktyviai dalyvauti dis
kusijose apie Europos sąjungos miškų apsaugą ir iki liepos 31 d. Europos Komisijai 
pateikti nuomonę Žaliojoje knygoje „ES miškų apsauga ir informavimas apie 
juos. Miškų rengimas klimato kaitai“ iškeltais klausimais. Jeigu ši nuomonė būtų 
naudinga formuojant ir Lietuvos miškų ūkio politiką, prašoma ją pateikti ir aplin
kos ministerijos Miškų departamentui.
Europos Komisija parengė ir išplatino Žaliąją knygą dėl Es miškų apsaugos, ren
giantis klimato kaitai. Žaliosios knygos tikslas – pradėti diskusijas dėl Es požiūrio 
į miškų apsaugą ir informavimą apie miškus. atsakomybė už miškų politiką ten
ka valstybėms narėms, bet Es siekia prisidėti prie valstybių narių miškų politikos. 
Plėtojant šioje knygoje pradėtas diskusijas, turėtų būti siekiama išsiaiškinti, kaip 
dėl klimato kaitos kinta ūkininkavimas miškuose, miškų apsaugos sąlygos ir kaip 
turėtų vystytis Es politika, kad būtų didinamas jos indėlis skatinant valstybių narių 
iniciatyvas.
Žaliojoje knygoje trumpai aprašoma miškų būklė, jų visuotinė svarba; apibūdina
mos Es miškų ypatybės ir funkcijos; nurodomos pagrindinės Es miškų sektoriaus 
problemos; apžvelgiamos esamos miškų apsaugos užtikrinimo priemonės ir miškų 
informacinės sistemos, kurios gali būti naudojamos sprendžiant minėtas proble
mas ir stebint veiksmų poveikį aplinkai; nagrinėjami galimi veiksmai, susiję su Es 
miškų apsauga. Pateikiami klausimai Es šalių narių institucijoms, piliečiams ir ki
toms suinteresuotoms organizacijoms.
Jeigu manote, kad Jūsų nuomonė būtų naudinga formuojant Lietuvos miškų ūkio 
politiką, prašome ją pateikti aplinkos ministerijai. susipažinti su žaliąja knyga ir 
pateikti atsakymus galima Komisijos internetiniame puslapyje adresu: (angliškai: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/forests_en.htm)
(lietuviškai: http://europa.eu/documentation/officialdocs/greenpapers/index_
lt.htm)
Paštu: European Commission, Directorate General for Environment, unit B1: Forest, 
soil and agriculture, Bu9 04/029 B1049 Brussels, Belgium. El. p. EnVu43sector
forest@ec.europa.eu
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Jau keleri metai nesiliauja valstybinio miškų ūkio siste-
mos puolimas. pradžioje buvo teigiama, kad neefektyvi 
valstybinių miškų valdymo struktūra, kad miškų urėdijos 
nesugeba racionaliai ir efektyviai ūkininkauti, kad būtina 
privatizuoti valstybinius miškus, kad tik privatus sektorius 
sugebės išspręsti visas problemas ir tai bus naudinga vi-
siems – ir miškui, ir valstybei, ir visuomenei. Tačiau dėl LR 
Seimo, visų jame dalyvaujančių partijų vieningos pozicijos, 
valstybiniai miškai buvo išsaugoti. Nepavykus sugriauti 
valstybinio miškų ūkio sistemos, pereita prie miškininkų 
puolimo.

pastarosiomis dienomis viename internetiniame tinkla-
pyje pradėtas įžūlus miškininkų puolimas: nuo girininkų iki 
miškų žinybos vadovybės. Skaitytojams atkakliai peršama 
nuomonė, kad vos ne visi miškininkai yra vagys, apraizgyti 
korupcijos tinklų, kad jiems nerūpi miškai, o tik asmeninis 
turtas.

Lietuvos miškininkų sąjungos valdyba, apsvarsčiusi su-
sidariusią situaciją, yra priversta padaryti šį pareiškimą dėl 
nepagrįsto Lietuvos miškininkų puolimo.

pripažįstame, kad valstybinių miškų sistemoje yra tai-
sytinų dalykų, tačiau manome, kad iš esmės sistema dirba 
pakankamai efektyviai. Tai patvirtina ir Valstybės kontrolės 
atliktas valstybinių miškų veiklos auditas, kurio metu es-
minių trūkumų ar nusikalstamos veikos nenustatyta, o tai-

sytini dalykai yra nurodyti žinybai pateiktame akte. esame 
įsitikinę, kad nurodyti trūkumai artimiausioje ateityje bus 
ištaisyti, tai padės miškų sistemai dirbti dar efektyviau.

Nesiimdami tvirtinti, kad sistemoje negali pasitaikyti 
paskirų teisės aktų pažeidimų, pareiškiame: mes neabejo-
jame, kad didžioji dalis Lietuvos miškininkų, nepriklauso-
mai nuo to, kokias pareigas jie eitų, yra dori ir sąžiningi 
darbuotojai, o masinis miškininkų puolimas, peršant jiems 
įvairius nusikaltimus, įžeidžia visą miškininkų visuomenę. 
Kad ir kokios būtų darbuotojo užimamos pareigos, tik tei-
sėsaugos institucijos sprendžia, nusižengta ar nenusižengta 
šalies įstatymams. Internetinėje erdvėje platinami niekuo 
nepagrįsti, įsivaizduojami ar anoniminių informatorių pa-
teikti teiginiai apie tariamus kai kurių urėdijų darbuotojų 
padarytus nusikaltimus – tai nedaro garbės šios informa-
cijos skleidėjams ir ypač žurnalistams, kurių darbą mes vi-
sada gerbėme. 

Miškininkų sąjunga pareiškia, kad ji negynė, negina ir 
negins tokių asmenų, kurie, nepriklausomai nuo jų užima-
mos padėties, vienokiu ar kitokiu būdu pažeidė galiojan-
čius įstatymus (jeigu teisėsaugos institucijų tas faktas būtų 
įrodytas). Tačiau miškininkų sąjunga yra prieš faktais ne-
pagrįstą miškininkų šmeižimą.

LMs Prezidentas EDMunDas BaRtKEVIčIus

Lietuvos miškininkų sąjunga

p a r e i š k i m a s 
Dėl naujo agresyvaus miškininkų puolimo

2010 04 09
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Maža, 
bet reikšminga sukaktis

Sulaukus pavasario lygiadienio, visa-
me pasaulyje minima Žemės diena. 
Jos tikslas – ne tik atkreipti visuome-
nės dėmesį į aplinką, klimato atšilimo 
keliamas problemas, neatsakingą var-
tojimą, bet ir skatinti kiekvieną pla-
netos gyventoją prisidėti prie švarios 
aplinkos išsaugojimo. Kokia kaina mo-
kėsime už vartotojišką požiūrį į gam-
tą? Kokiu oru kvėpuojame šiandien ir 
kvėpuosime rytoj? Ar besikaupiantys 
atliekų kalnai nepaskandins gamtos 
grožio ir patrauklumo? Ar per šiukšlių 
krūvas įžengsime į miškus? Ir dar dau-
gybė kitų klausimų kyla minint Žemės 
dieną. Jai skirti renginiai, pasitarimai, 
įvairios akcijos ir talkos kasmet vyks-
ta kovo ir balandžio mėnesiais. O šie 
metai – 2010-ieji – paskelbti Tarptauti-
niais biologinės įvairovės metais.  

MININT ŽEMėS DIENą
Lietuvos žemės ūkio universitete ba-
landžio 13-ąją vyko renginys „ekovizi-
ja: žalioji karta nedelsia“, skirtas pasau-
linei žemės dienai ir LŽūU ekologijos 
katedros 15-čiui paminėti.

pradėdamas konferenciją universi-
teto rektorius prof. Romualdas Deltu-
vas sakė, kad šiuose rūmuose atsiradu-
si ekologijos katedra yra atsikūrusios 
nepriklausomos Lietuvos produktas. 
Jo manymu, įkuriant katedrą pada-
rytas teisingas žingsnis, nes LŽūU 
jau neįsivaizduojama be ekologijos. 
Dabar šis mokslas yra labai sudėtin-
gas, apimantis ne tik gamtosauginę 
propagandą, gyvenamosios aplinkos 
tyrinėjimą, bet ir pasaulio ekosiste-
mos priežastinių ryšių aiškinimą ir 
modeliavimą. Anot prof. R. Deltuvo, 

netolimoje ateityje galbūt teks keisti ir 
LŽūU pavadinimą. ekologijos univer-
sitetu vadintis per drąsu, bet Gyvybės 
mokslų universitetas pagal turinį ir 
formą būtų priimtinesnis. Juk pasau-
lyje žemė ūkio universitetų kasmet vis 
mažėja… „Linkiu artimiausiu laiku 
mūsų katedrai tapti tikra ekologinių 
mokslų katedra. Iššūkiai ir reikalavi-
mai šiai katedrai yra tikrai dideli, ta-
čiau jai vadovauja jaunas ir energingas 
vedėjas Vitas Marozas, todėl tikiu, kad 
ambicingas kolektyvas patenkins viso 
universiteto pasitikėjimą,“ – pasisaky-
mą baigė rektorius.

Dabartiniam Miškų ir ekologi-
jos fakulteto dekanui doc. edmundui 
Bartkevičiui teko būti prie katedros 
kūrimosi ištakų. Miškų fakulteto stu-
dentams pirmiesiems universitete doc. 
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Algirdas Navasaitis pradėjo dėstyti 
gamtos apsaugą. pradžioje tai buvo 18 
valandų fakultatyvas, vėliau tapęs pri-
valomuoju dalyku miškų fakultete. po 
tam tikro laiko buvo nuspręsta ekologi-
ją dėstyti visiems universiteto studen-
tams. Neatsitiktinai į LŽū universitetą 
kvalifikacijos kelti atvyksta kitų univer-
sitetų dėstytojai.

Seimo Aplinkos komiteto pir-
mininko Jono šimėno sveikinimą 
perskaitė šio komiteto biuro vedėjas 
dr. Danius Lygis. Sukakties proga 
dėstytojus ir studentus sveikino Ge-
neralinio miškų urėdo vyriausiasis 
patarėjas Andrius Vancevičius, Kau-
no RAAD direktorius Antanas pe-
trauskas. Katedros vedėjas doc. Vitas 
Marozas papasakojo apie ekologijos 
studijas LŽūU, apžvelgė ekologijos 
katedros istoriją. 

„Nuo ko mes gamtą saugome? Tik 
nuo savęs, žmogaus...“ – pabrėžė Aplin-
kos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamento Biologinės įvairovės 
skyriaus vedėjas Selemonas paltana-
vičius, kalbėjęs apie biologinę įvairo-
vę ir jos išsaugojimo būtinybę. Vals-
tybinės saugomų teritorijų tarnybos 
direktorė Rūta Baškytė akcentavo, 
kad saugomos teritorijos dabarti-
niu metu yra vienintelė efektyviau-
sia bio loginės įvairovės išsaugojimo 
priemonė. „Gamtos namuose gyvena 
žmogus, kuris turėtų ne tik ją suvok-
ti, su ja sutarti, bet ir jai paklusti,“– 
teigė R. Baškytė.

„Mes savosios gamtos, žemės, nega-
lime nemylėti, negloboti, nes iš jos at-
einame, tenai ir nueiname…“ – su filo-
sofiniais pamąstymais apie ekologinės 
etikos svarbą darnios plėtros kontekste 
kalbėjo doc. Algirdas Gavenauskas. Jo 
pasakyti žodžiai verčia susimąstyti apie 
žmogaus santykį su pasauliu, gamta, 
apie žmogaus vietą Žemėje. 

TrUPUTIS ISTOrIJOS
Gamtosaugos mokslus žemės ūkio 
universitete imta dėstyti 1976 m. (doc. 
Algirdas Navasaitis). Nuo 1984 m. 
Bendroji ekologija ir gamtos apsauga 
dėstoma visoms LŽūU studijų pro-
gramoms (A. Navasaitis, S. Mirinas, 
e. Bartkevičius). 1994–2001 m. ji va-
dinama Taikomosios ekologijos, o nuo 
2002 m. – tiesiog ekologijos studijų 
programa.

ekologijos pagrindinių studijų pro-
gramoje dėstoma apie 40 dalykų, nu-
matytos mokomosios praktikos, o 
programa baigiama egzaminu ar bai-
giamuoju darbu. ekologijos magis-
trantūros studijas sudaro 15 dalykų. 
Nuo 2007 m. magistrantūroje galima 
pasirinkti tokias specializacijas: miš-
ko ekologija, agroekologija, gamto-
sauga ir aplinkotyra. Baigusiesiems 
suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros 
magist ro kvalifikacinis laipsnis. 1998–
2009 m. ekologijos studijas baigė 552 
bakalaurai (iš jų 164 neakivaizdines 
studijas) bei 252 magistrai (iš jų 62 
tęstines studijas).

Dabartinės ekologijos katedros pirm -
take buvo Miškininkystės ir gamtos 
apsaugos katedra (1987–1995 m.). 
1995 m. sausio 23 d. Miškų fakul-
tete įkurta ekologijos katedra, kuri 
1997–2006 m. priklausė Aplinkos 
institutui. Nuo 2006 m. liepos 10 d. 
ekologijos katedra priklauso Miškų 
fakultetui; nuo 2008 m. gegužės 1 d. 
jį imta vadinti Miškų ir ekologijos fa-
kultetu. pirmąja katedros vedėja buvo 
prof. dr. Vida Marija Rutkovienė, nuo 
2003 m. katedrai vadovauja doc. dr. 
Vitas Marozas. Dabar katedroje dirba 
3 profesoriai, 9 docentai, 2 lektoriai, 
4 asistentai, 5 doktorantai ir 2 pagal-
binio personalo darbuotojai. Skaityti 
paskaitų kviečiami žymūs šios srities 
specialistai iš kitų institucijų. 

ekologijos katedra kuruoja eko-
logijos pirmosios ir antrosios pakopų 

studijų programas, vykdo jų savianali-
zę, rūpinasi jų tobulinimu, bendradar-
biauja su studijų programų studentais, 
inicijuoja ir organizuoja jų mokslinę 
veiklą. Kasmet išleidžiamos 3–5 moky-
mo bei metodinės priemonės. Moks-
linio darbo kryptis – ekosistemų bio-
loginė įvairovė, tvarumas ir pokyčiai 
klimato kaitos ir žmogaus poveikio 
sąlygomis. Mokslinio darbo rezultatai 
skelbiami tarptautiniuose ir Lietuvos 
žurnaluose. 

Bendradarbiaujama su specialistais 
iš švedijos, Norvegijos, prancūzijos, 
Belgijos, Didžiosios Britanijos, JAV ir 
kitų šalių.

RIMonDas VasILIausKas

Iškilmių salė papuošta žydrais balionais, simbolizuojančiais Žemės rutulį

Pranešimą skaito Ekologijos katedros vedėjas 
doc. V. Marozas
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šalies Miškų įstatymo 18 straipsnio 1 
punkte reglamentuojama, jog miškuo-
se, nepaisant jų nuosavybės formos, 
privalo būti sukurta ir palaikoma bend-
ra valstybinė priešgaisrinių priemonių 
sistema, apimanti stebėjimo, profilakti-
nes ir priešgaisrines saugos priemones. 
šią sistemą rengia ir jos įgyvendinimą 
organizuoja Generalinė miškų urėdija 
prie Aplinkos ministerijos, miškų urė-
dijos bei valstybinių parkų direkcijos 
kartu su savivaldybėmis. 

Lietuvos miškai pasižymi padidin-
tu gamtiniu degumu – 40 proc. visų 
miškų yra didelio, 23 proc. vidutinio 
ir 37 proc. mažo degumo. Kiekvienais 
metais vidutiniškai kyla 600–800 miš-
ko gaisrų, kurie pažeidžia apie 300 ha 
valstybinių ir privačių miškų. prieš-
gaisrinei apsau gai šalies miškų urėdijos 
kasmet iš leidžia apie 5 mln. litų, iš jų 
priešgaisriniams sargams ir gaisro ge-
sinimo koman doms išlaikyti apie 3–3,5 
mln. litų. Lietuvoje naudojamas antže-
minis gaisrų stebėjimo būdas iš bokštų. 
Miškų urėdijose dabartiniu metu yra 
112 priešgaisrinio stebėjimo bokštų. 
Juose nuo balandžio pradžios iki spalio 
pasikeisdami budi du–trys stebėtojai. 
Žmonės, stebėdami iš bokštų, budėji-
mo metu pavargsta, sunku kartais užti-
krinti gerą matomumą ir efektyvumą. 

Diegiama 
moderni gaisrų stebėjimo sistema

priešgaisrinės apsaugos sistemos geri-
nimas). Kadangi Lietuvoje tokių gaisrų 
stebėjimo sistemų nebuvo įrengta, bū-
simo pirkimo objekto technines speci-
fikacijas teko sudaryti demonstravimo 
ir eksperimentavimo būdu. Gavusi 
Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimą, 
šio projekto komisija pernai Varėnos 
miškų urėdijoje organizavo stebėjimo 
sistemų demonstravimą. Apie diegia-
mą sistemą teigiamai atsiliepė, jos pri-
valumus nurodė miškų urėdas pranas 
Celevičius. 

Viešojo pirkimo komisija laiky-
damasi pagrindinių viešųjų pirkimų 
principų, su ekspertais atlikusi eks-
pertinį vertinimą, nustatė pasiūlymo 
laimėtoją. šių metų kovo 9 d. Genera-
linė miškų urėdija pasirašė su rango-
vu UAB Telekonta preliminarią sutar-
tį dėl antžeminės automatinės miško 
gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo. 
Išankstinė sutarties suma 43,6 mln. 
litų – apie 80 proc. šios sumos miškų 
urėdijos tikisi gauti iš eS struktūrinių 
fondų.

pagal šią priemonę bus remia mos 
tik tos 24 miškų urėdijos, kurių veiklos 
teritorijose esantys miškai priskir ti 
I-am ir II-am gaisrų rizikos laips niui. 
paraiškas dėl eS finansinės pa ramos 
antžeminėms automatinėms miško 
gaisrų stebėjimo sistemoms įsigyti ir 
įdiegti 2009 m. patei kė 14 miškų urėdi-
jų ir Kuršių ne rijos nacionalinis parkas, 

LAIKMEčIO PADIKTUOTA 
BūTINyBė
Siekiant eliminuoti neigiamus fakto-
rius, vieningą automatinės miško gais-
rų stebėjimo sistemą buvo numatyta 
parengti Lietuvos miškų ūkio ir jos 
įgyvendinimo strategijos veiksmų ir 
priemonių plane 2007–2010 metams. 
Techninė komisija, įvertinusi 2007 m. 
parengtą studiją, pripažino, kad Ant-
žeminių automatinių miško gaisrų ste-
bėjimo sistemų detektorius tikslinga 
montuoti GSM operatorių bokštuo-
se, kurie ženkliai aukštesni už turi-
mus stebėjimo bokštus, be to, jie turi 
elektros tiekimą, apsaugos sistemas. 
pagrindiniai šios studijos duomenys 
buvo naudojami antžeminių automa-
tinių miško gaisrų stebėjimo sistemų 
projektavimui miškų urėdijose bei 
Kuršių nerijos nacionaliniame parke. 
Antžeminėms automatinėms miško 
gaisrų stebėjimo sistemoms įsigyti ir 
įdiegti pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 m. programos priemonę 
„Miškininkystės potencialo atkūrimas 
ir prevencinių priemonių įdiegimas“, 
numatyta finansavimo maksimali suma 
52,5 mln. litų, o didžiausia paramos 
suma, skirta vienam projektui, – apie 
1,4 mln. Lt (pagal priemonės veiklos 
sritį – bendrosios valstybinės miško 
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Fire Watch sistemą pristato UAB Telekonta 
generalinis direktorius S. Bernotas (kairėje)
ir IQ Wireless GmbH direktorius H. Vogel
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šiemet paraiškas pateiks dar 9 urėdijos. 
Dalis miškų urėdijų jau pasirašė para-
mos sutartis su Nacio naline mokėjimo 
agentūra.

PIrMAS OBJEKTAS – JAU LIEPą
Balandžio viduryje Generalinėje miškų 
urėdijoje apsilankė automatinės antžemi-
nės miškų gaisrų stebėjimo sistemos Fire 
Watch gamintojai – kompanijos IQ Wire-
less GmbH iš Vokietijos bei šios sistemos 
montavimą ir diegimą vykdančios Lie-
tuvos bendrovės Telekonta darbuotojai.  
Kaip teigė UAB Telekonta generalinis 
direktorius Svajūnas Bernotas, ben-
dradarbiavimas su pasaulyje žinoma 
Vokietijos įmone vyksta jau trejus me-
tus. pristatydamas stebėjimo sistemos 
diegimo šalies miškų urėdijose eigą, 
S. Bernotas pabrėžė, kad jų bendro-
vė gerai žinoma Lietuvos rinkoje nuo 
1994 m. UAB Telekonta užsiima praė-
jimo apsaugos sistemų, telekomunika-
cijų, informacinių technologijų, elek-
trotechnikos priemonių montavimu 
ir diegimu. šios įmonės sumontuota 
įranga sėkmingai dirba bendrovėse AB 
Teo LT, AB Mažeikių nafta, AB Lietuvos 
geležinkeliai ir kt. Automatinės antže-
minės miškų gaisrų stebėjimo sistemos 
Fire Watch diegimas – didžiausias šiuo 
metu bendrovės projektas. Kadangi 
nemažai darbų bus atliekama didelia-
me aukštyje (kai kurie bokštai siekia 80 
m), Telekonta vykdo kruopščią subran-
govų atranką, o įrangą tieks iš pasaulyje 
žinomų gamintojų, tokių kaip Motoro-
la, Cisco, IBM. priešgaisrinės sistemos 
diegimas kiekvienoje miškų urėdijose 
vyks keliais etapais: projektavimas, 
projekto derinimas, darbai stebėjimo 
centre, darbai bokštuose, kompleksinis 
derinimas, personalo mokymas, pri-
davimas. pirmas sistemos paleidimas 
numatomas š. m. liepos 15 d. Druski-

ninkų miškų urėdijoje (1 bokštas ir val-
dymo centras). Iki metų pabaigos šią 
sistemą numatoma pilnai įdiegti Varė-
nos, Alytaus, Kazlų Rūdos, Kretingos 
miškų urėdijose ir Kuršių nerijos Np, o 
Vilniaus, Trakų, Kaišiadorių, Veisiejų, 
Valkininkų, Jurbarko ir šilutės miškų 
urėdijose darbai bus pradėti įrengiant 
centrus ir dalį bokštų (iš viso 13 cent-
rų ir 28 bokštus). Kitais metais šiose 
urėdijose numatoma galutinai pabaigti 
darbus bokštuose ir tik Vilniaus miškų 
urėdijoje dėl sudėtingai išsidėsčiusių 
miškų plotų ir specifinio reljefo siste-
mos diegimą numatoma baigti 2012 m. 
pirmame pusmetyje. Vėlesniais metais 
automatinė antžeminė miško gaisrų 
stebėjimo sistema Fire Watch bus su-
montuota Anykščių, Kauno, Dubra-
vos eM, Ignalinos, Jonavos, Nemenči-
nės, šiaulių, švenčionėlių, Ukmergės 
ir Zarasų miškų urėdijų teritorijose. 
po dvejų metų planuojama visų 24 
miškų urėdijų stebėjimų centrus su-
jungti į vieną tinklą. Jos ne tik dengs 
vienos kitų miškus, bet matys ir dalį 
miškų, esančių sistemos neįdiegusiųjų 
urėdijų teritorijose. Sistema yra labai 
lanksti, todėl ateityje gal bus galima ją 
rekonstruoti pagal Vokietijos pavyzdį, 
kai 4 stebėjimo centrai aptarnauja apie 
1 mln. ha miško.  

PASAULyJE PrIPAŽINTA
Sistemą Fire Watch gaminančios įmo-
nės IQ Wireless GmbH direktorius 
Holger Vogel sakė, kad tai kol kas la-
biausiai ištobulinta antžeminė miško 
gaisrų stebėjimo sistema. Bendrovė ją 
kūrė bendradarbiaudama su Vokieti-
jos kosminių tyrimų institutu. Gaisrų 
stebėjimo sistema Fire Watch pradėta 
gaminti 2000 m. pirmosios tokios sis-
temos 2002 m. įdiegtos Brandenbur-
go žemėje, nes būtent šiame regione 
yra didžiausias miškų gaisringumas 
Vokietijoje, prilygstantis pietinių eu-
ropos šalių gaisringumo laipsniui. Iš 
viso Vokietijoje Fire Watch sistemos 
sumontuotos daugiau kaip ant 170 
stebėjimo bokštų. Anot H. Vogelio, 
automatinę gaisrų stebėjimo sistemą 
sudaro detektoriai, komunikacijos 
įranga bei centrinis pultas. Tačiau 
Fire Watch – ne įprasta vaizdo ste-
bėjimo įranga, o dūmams ir liepsnai 
aptikti skirtas įrenginys, sudarytas iš 
pasukimo mechanizmo ir kameros su 

specia liu optiniu sensoriumi, reaguo-
jančiu būtent į tokio pobūdžio kliūtis. 
Sensorius sukonstruotas ir kalibruo-
tas taip, kad galėtų aprėpti apie 700 
km2 saugomą teritoriją (kamera pasi-
suka 360o apie savo ašį per 8 min.) bei 
aptiktų mažiausiai 10 km (esant labai 
geram orui – iki 40 km) nuo bokšto 
esantį 10 m x 10 m dydžio dūmų de-
besį. Akimirksniu apdorotas pavojaus 
signalas radijo bangomis ar interne-
tu perduodamas į centrinį pultą, prie 
kurio budinčiam darbuotojui nerei-
kia akylai stebėti kompiuterio moni-
torių – jis gali dirbti kitą darbą. Apie 
kilusį gaisrą praneša garsinis signalas. 
Monitoriuje nurodomos tikslios gais-
ro židinio koordinatės ir operatoriui 
belieka priimti sprendimus.

Fire Watch sistema instaliuota ne 
tik Brandenburgo regione, bet ir Sak-
sonijos, Meklenburgo, kitose padidin-
to gaisringumo žemėse, taip pat por-
tugalijoje, Ispanijoje, Kipre, Italijoje, 
Graikijoje, estijoje, Meksikoje, JAV bei 
Australijos žemyne. Kaip teigė IQ Wi-
reless GmbH direktorius H. Vogel, įdie-
gus šią sistemą ne tik akivaizdžiai pa-
didėjo signalų apie gaisrus perdavimo 
operatyvumas, bet ir gaisrams stebėti 
reikia keliskart mažiau aptarnaujančio 
personalo. 

RIMonDas VasILIausKas  
        

Kamera pasisuka 360o apie savo ašį 
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Kilus didelio atgarsio susilaukusioms diskusijoms dėl praė-
jusių metų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimų 
bei Miško želdinimo ir žėlimo projekto rengimo reikalavi-
mų, kovo 24 d. ieškoti sprendimo kelių į Miškų departamen-
tą buvo atvykę: Rokiškio regiono miškų urėdijų koordinato-
rius R. Kapušinskas, LMS Miško auginimo specialistų bend-
rijos pirmininkas R. Kupstaitis, LMS Girininkų bendrijos 
tarybos atstovai R. Juzikis ir A. Jočienė. Susitikime dalyvavo 
Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas, Miškininkys-
tės skyriaus vedėjas S. Žebrauskas, šio skyriaus vyriausioji 
specialistė Z. Bitvinskaitė, privačių miškų skyriaus vedėjas 
N. Kupstaitis, Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir 
apsaugos skyriaus vedėjas p. Kanapienis, šio skyriaus vyres-
nysis specialistas N. Smaidžiūnas.

Miškų departamento Miškininkystės skyrius, reng-
damasis šiam susitikimui, parengė ir Girininkų tarybai, 
Generalinei miškų urėdijai, Miško auginimo specialistų 
bendrijai, miškų mokslo ir mokymo įstaigoms pateikė pa-
siūlymus dėl dabar galiojančių Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų pakeitimo. pasiūlyta palikti galiojančių nuostatų 
24 punkto redakciją, reikalaujančią rengti atskirą projek-
tą skirtingų medžių rūšių želdiniams ar žėliniams, kai jų 
užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha, atsisakant neželdin-
tinų intarpų ir plotų žymėjimo natūroje, miško želdinimo 
ir žėlimo projekto brėžinyje pažymėti 0,1 ha ir didesnius 
neželdintinus plotus; mišką laikyti neatkurtu, kai jis neauga 
0,1 ha ir didesniame plote (derinant su Miškų įstatymo rei-
kalavimais), Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavi-
mus atkuriant mišką perkelti į Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatus ir kt. 

Gauti 28 pasiūlymai iš mokslo ir mokymo įstaigų, miš-
kų urėdijų, Girininkų bendrijos tarybos ir kai kurių giri-
ninkijų. Generalinė miškų urėdija ir Miško auginimo spe-
cialistų bendrija atskiros nuomonės dėl nuostatų 24 punkto 
nepateikė. Kitos nuomonės pasiskirstė taip: 10 pateikusiųjų 
pasiūlymus pateiktam projektui pritarė; 5 pritarė su sąlyga, 
kad projekte būtų pažymimas ne 0,1 ha, bet 0,3 ha nežel-
dintinas plotas; 4 siūlė pačiam girininkui leisti pasirinkti, 
kada rengti atskirus projektus; 3 visiškai nepritarė; 2 siūlė 
rengti atskirus projektus tik tada, kai projektuojamas skir-
tingas miško atkūrimo būdas; 2 atsakiusieji nuomonės šiuo 
klausimu nepateikė; 1 siūlė atskirus projektus rengti kiek-
vienam taksaciniam sklypui ar jo daliai; 1 teigė, kad iki šiol 
nėra aiškūs projektų pildymo principai. Girininkų bendrija 
siūlė atskirus projektus rengti tik tada, kai projektuojamas 
skirtingas miško atkūrimo būdas.

Susitikimas dėl 
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų

Lietuvos miškų instituto ir LŽūU Miškų ir ekologijos 
fakulteto mokslininkai siūlė padidinti reikalavimus želdinių 
tankumui, vertinant miško atkūrimą; apriboti plantacinių 
želdinių veisimą kirtavietėse. 

Apibendrinęs gautus pasiūlymus, Miškų departamento 
direktorius Valdas Vaičiūnas pasiūlė pasirinkti tris tolimes-
nių veiksmų galimybes: 

– nekeisti dabar galiojančių Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų; 

– nedelsiant, iki šio miško želdinimo sezono pradžios 
padaryti nežymius pakeitimus, atsisakant tik neželdintinų 
objektų žymėjimo natūroje;

– pakeisti Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus ir Miško 
želdinimo ir žėlimo projektą, geriau pritaikant jį prie esamos 
situacijos, suderinus visų suinteresuotų grupių pasiūlymus 
iki šių metų rugpjūčio mėn. 

Susitikimo dalyviai pritarė trečiajam veiksmų variantui, taip 
pat nutarė apsvarstyti galimybę rengti atskirų formų Miško žel-
dinimo ir žėlimo projektus atkuriant ir įveisiant mišką, šį klau-
simą galutinai aptarti Miško auginimo specialistų bendrijos po-
sėdyje. Taip pat pritarta pasiūlymui netvirtinti Miško želdinimo 
ir žėlimo projekto privačiose valdose, kai atkuriamas miškas.

Susitikime nutarta informuoti Valstybinės miškų tar-
nybos ir RAAD miškų kontrolės padalinius, kad atliekant 
miško želdinimo darbų kontrolę Miško želdinimo ir žėlimo 
projektams, kurie patvirtinti iki 2009 m. spalio 29 d., nebūtų 
taikomi dabar galiojančių Miško atkūrimo ir įveisimo nuos-
tatų reikalavimai.

ZIta BItVInsKaItė
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LŽūU Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te te 
kovo 26 d. surengtas Miško auginimo 
specialistų bendrijos narių ataskaiti-
nis susirinkimas. šios ben dri jos tary-
bos pirmininkas šakių miškų urėdo 
pavaduotojas R. Kupstaitis informavo 
apie bendrijos veiklą 2009 m., miško 
auginimo specialistų keltų problemų 
sprendimą. 

Susirinkime dalyvavo Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento Miški-
ninkystės skyriaus vedėjas S. Žebraus-
kas, šio skyriaus vyr. specialistė Z. Bit-
vinskaitė, Generalinės miškų urėdijos 
Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriaus 
vedėjas p. Kanapienis, šio skyriaus vy-
resnysis specialistas N. Smaidžiūnas, 
LMS prezidentas doc. e. Bartkevičius, 
prof. e. Riepšas. 

DėMESyS – MIŠKININKySTėS 
NOrMINIų DOKUMENTų 
TOBULINIMUI
Apžvelgdamas pernai reorganizuotos 
ir išplėstos Miško auginimo specialistų 
bendrijos veiklą, tarybos pirmininkas 
Romas Kupstaitis pažymėjo, jog sun-
kmečiu taupydami lėšas bendrijos nariai 
daugiau bendravo internetu, pagrindinį 
dėmesį skirdami miškininkystės teisės 
aktų tobulinimui, atsiliepė į miškinin-
kams aktualias miškų politikos aktuali-
jas. Bendrijos nariai nemažai diskutavo 
su naujų Miško kirtimų taisyklių rengė-
jais mokslininkais A. Juodvalkiu, S. Ka-
razija, V. Mikšiu dėl biologinei įvairovei 
paliekamų medžių skaičiaus, jų storio 
kirtavietėse, parinkimo būdų. Nusta-
tant ugdymo kirtimų intensyvumą pa-
grindiniu kriterijumi paliktas išugdyto 
medyno skalsumas. Bendrijos nariai 
iš Anykščių, Nemenčinės, Dubravos, 
Kauno, prienų, Kaišiadorių, šakių, 
Kazlų Rūdos, Marijampolės, Tauragės, 
šilutės, Kretingos, Tytuvėnų, Kuršėnų 
miškų urėdijų šiemet teikė siūlymus dėl 
leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos, 
diskutavo, ar šis leidimas išvis reikalin-
gas. Dabar laukiama aukštesnių institu-
cijų sprendimo. 

Dubravos, Kauno, Kaišiadorių, Jur-
barko, Tauragės, šilutės, Kuršėnų miš-

Aktualu ne tik 
Miško auginimo specialistų bendrijai

kų urėdijų atstovai teikė siūlymą dėl 
asmenų, auginančių, tiekiančių rinkai 
miško dauginamąją medžiagą, patvir-
tinimo šios medžiagos tiekėjais tvarkos 
aprašo. 

prasidėjus Girininkų bendrijos 
tarybos šiemet iškeltai diskusijai dėl 
Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatų 
24 punkto pakeitimo, Miško auginimo 
specialistų bendrija solidarizavosi su 
girininkais, nuomonę išsakė Kauno, 
šakių, Jurbarko, Radviliškio, Anykščių, 
Nemenčinės, Tauragės, Telšių, Kretin-
gos, panevėžio, kitų miškų urėdijų urė-
dų pavaduotojai ar vyr. miškininkai. 
Apibendrinti pasiūlymai pateikti Miš-
kų departamentui. 

Deja, ir toliau lieka neišspręstas el-
ninių žvėrių daromo neigiamo poveikio 
miško želdiniams ir žėliniams nustaty-
mo metodikos tobulinimas. Tauragės 
miškų urėdijos vyriausiojo miškininko 
Antano Gaudiešiaus ir kitų bendri-
jos narių pastebėjimu, pagal Aplinkos 
ministerijos 2001 m. patvirtintą ,,elni-
nių žvėrių daromo neigiamo poveikio 
miško želdiniams, žėliniams vertinimo 
metodiką“ vertinant girininkijose šių 
žvėrių žalą miškuose sugaištama daug 
laiko, o nauda minimali. Viltys krypsta 
į Miškų departamentą, kad ši metodika 
būtų supaprastinta. 

pasak šiaulių miškų urėdijos miški-
ninkų, rajonuose sudarytose Medžio-
jamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų 
nustatymo komisijoje per mažai įsiklau-
soma į miškų urėdijų pateiktus duome-
nis apie jauno miško pažeidimus, žvėrių 
sumedžiojimo limitai nėra adekvatūs 
daromai žalai. Tai kelia nerimą ir kitų 
rajonų miškų valdytojams bei savinin-
kams.

KUr DėTI MEDELyNUOSE 
PErAUgUSIUS, NESTANDArTINIUS 
MIŠKO SODMENIS?
Miško sodmenų pasiūla ir paklau
sa. Generalinės miškų urėdijos Miškų 
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyres-
nysis specialistas Nerijus Smaidžiūnas 
informavo, kaip įgyvendinamas urėdi-
jose miško medelynų modernizavimo 

2009–2013 m. planas. pernai miškų 
urėdijų medelynuose auginta 102,2 
mln. vnt. sėjinukų ir 57,7 mln. vnt. 
sodinukų (2008 m. – 110,9 mln. vnt. 
sėjinukų ir 69,4 mln. vnt. sodinukų). 
Miškų sodinimui išauginta 54,3 mln. 
vnt. sodmenų, iš jų 20 mln. vnt. lapuo-
čių. Bet miškų atkūrimo, įveisimo reik-
mėms pernai panaudota 29 mln. vnt. 
sodmenų, iš jų 17,795 mln. vnt. sodi-
nukų ir 11,244 mln. vnt. sėjinukų. 

Miškų urėdijos šiemet planuoja at-
kurti 8982 ha miškų (5389 ha želdiniais 
ir 3593 ha žėliniais) ir įveisti 811 ha. 

Dėl įvairių priežasčių pastaraisiais 
metais mažėja miško sodmenų parda-
vimai. Miškų urėdijos be išankstinių 
sutarčių šį pavasarį siūlo parduoti 27,3 
mln. miško sodmenų. 

Dalis sodmenų perkama užsienio 
medelynuose. pvz., gaunant eS paramą 
ne miško žemėse veisti hibridines dre-
bules, jų sodmenų įsigyjama Latvijoje. 
Marijampolės, šiaulių, gal ir kitų urėdi-
jų miškininkai norėtų miško želdinius 
paįvairinti europiniu maumedžiu, bet jo 
pasiūla Lietuvoje nėra gausi. Todėl dalis 
šių sodmenų įsivežama iš Lenkijos. 

Nurašyti ar pigiau išparduoti? 
Nedidėjant miškų veisimo mastams 
kaip tikėtasi, vis daugiau valstybinių 
ir privačių miškų atkuriant žėliniais, 
svyruojant eglių sodmenų paklausai 
rinkoje, pastaruoju metu susikaupė ne-
mažai ypač peraugusių eglės sodmenų 
Tytuvėnų ir kitų urėdijų miško mede-
lynuose. Nurašyti ir sunaikinti perau-
gusius, nekokybiškus miško sodmenis 
delsiama – būtų nemaži nuostoliai. Ką 
su jais daryti, suko galvas susirinkime 
miško auginimo specialistai. 

šiaulių miškų urėdijos miškinin-
kų praktiniu įsitikinimu, pasodintos 
peraugusios eglaitės kirtavietėse sun-
kiai prigyja, merdi, kai jaunesnės tįsta 
aukštyn pusmetriniais ūgliais. Be to, 
sodinti peraugusias – imlu rankų dar-
bo: keblu želdavietėse prikasti, sunku 
išnešioti, nespartu sodinti – reikia kasti 
gilias duobutes. Taigi, padidėja ir sodi-
nimo išlaidos. 

11MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04
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medelynų modernizacijai ir plėtrai iš-
leistos lėšos, administravimo išlaidos. Į 
miško medelynų modernizaciją šiemet 
planuojama investuoti dar 2538 tūkst. 
litų. 

pasak S. Žebrausko, medelynų plėt-
ra, modernizacija – tai nėra tolygu 
medelynų steigimui kiekvienoje miškų 
urėdijoje. penkių miškų urėdijų pavyz-
dys Lietuvoje rodo, kad joms pigiau 
miško sodmenis pirkti iš kitų urėdijų 
medelynų. 

Kaip neapgalvotą žingsnį, jis patei-
kė prieš kelerius metus Tytuvėnų miškų 
urėdijos vadovų norą plėsti komercinį 
miško sodmenų auginimą, kai gretimai 
plėtėsi ir Raseinių, šiaulių, Radviliškio 
miškų urėdijų medelynai. šį pavasarį 
Tytuvėnuose susikaupė apie 0,5 mln. 
vnt. peraugusių eglės sodmenų, kurių 
neišpardavus urėdija patirs nuostolį. 

S. Žebrauskas klausė: ar reikia Lie-
tuvoje tiek valstybinių miško medely-
nų ir tiek juose auginti miško sodme-
nų? Ar nereikėtų jų skaičių regionuose 
apgalvotai optimizuoti? 

Kai kurie žemių ir miško savininkai 
svarsto galimybes steigti privačius miš-
ko medelynus. Miško sodmenis auginti 
rinkai ketina ir privatūs dekoratyvinių 
sodmenų medelynai. 

LŽūU prof. edvardas Riepšas pri-
minė, jog Latvijoje ir kitose europos 
šalyse miško sodmenų auginimas kon-
centruojamas regionuose, stambiuo-
se medelynuose, vadinamuose ,,miš-
ko sodmenų fabrikais“, kur taikomos 
naujausios technologijos, laistymo bei 
kitus priežiūros procesus valdo kom-
piuterinė automatika. čia sodmenų 
išauginimo savikaina pigesnė. 

leidžia nurašyti iki 30 proc. nekoky-
biškų sėjinukų ir iki 20 proc. sodinukų 
(tarp jų gali būti ir 10 proc. peraugusių 
sodinukų). 

Kaišiadorių miškų urėdijos vyriau-
siasis miškininkas Marijonas Bernota-
vičius siūlė keisti miško sodmenų savi-
kainos skaičiavimo metodiką: išdygęs 
vienmetis daigelis negali būti pinigine 
verte tolygus 2–3 metų sėjinukui ar 
sodinukui. Užpajamavus tokius daigus 
nerealia pinigine verte urėdijos buhal-
terijoje, nurašant medelyne nestan-
dartinius sėjinukus susidaro didelės 
nuo stolių sumos. Buhalterijoje reikėtų 
pajamuoti tik išaugintus realizacijai 
miško sodmenis. 

Z. Bitvinskaitės pastebėjimu, kai ku-
riuose miško medelynuose, kad geriau 
sudygtų pasėliai, sėjama per tankiai. O 
tai didina nekokybiškų sėjinukų kiekį, 
bendrą miško sodmenų savikainą.

Miškų departamento Miškininkys-
tės skyriaus vedėjas Stanislovas Žeb-
rauskas taip pat pripažino, jog realiai 
nė viename medelyne iš visų pasėtų 
sėklų neišauga 100 proc. standartiniai 
sodmenys. šią realybę reikia pripažinti 
ir numatyti galimus gamybinius nuo-
stolius – nekokybiškų sodmenų nura-
šymą. Tai neišvengiama, kaip ir kertant 
biržes prarandama dalis tūrio dėl kirti-
mo atliekų. 

Miško medelynų perspektyvos. 
Kiekvienoje miškų urėdijoje siekiama, 
kad modernizuotų medelynų išlaidos 
neviršytų gaunamų pajamų, duotų ir 
šiokio tokio pelno. Todėl į miško sod-
menų išauginimo savikainą ir nustaty-
tą jų pardavimo kainą įkalkuliuojamos 

Generalinės miškų urėdijos Miškų 
atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedė-
jas petras Kanapienis siūlė nukainuo-
ti peraugusius miško sodmenis, ypač 
eglių, ir organizuoti jų išpardavimo 
akcijas. Tokie sodmenys tiktų apželdy-
ti sodybas, pakeles, gamybinių objektų 
aplinką, veisti miško parkus, proginius 
želdynus. 

Kai kas būgštavo, kad kartą organi-
zavus išpardavimą, pirkėjai ir kitąmet 
jo tikėsis ir brangesnių sodmenų ne-
pirks. Kitų manymu, kol nėra paklau-
sos miško sodmenims, medelynuose 
reikėtų mažiau tręšti, auginti skurdes-
nius miško sodmenis, kad jie greitai 
neperaugtų.

Atkreiptas dėmesys į sodmenų 
kokybę. Valstybės kontrolės pareigū-
nai nustatė, kad dvi miškų urėdijos 
2006–2008 m. pardavė 25,8 tūkst. vnt. 
nekokybiškų sodmenų miškų atkūri-
mui ir įveisimui. pernai Valstybinės 
miškų tarnybos specialistai per 1,5 
mėn. patikrino apie 30 proc. medely-
nų, ar jie parduoda kokybiškus miško 
sodmenis. 

Generalinio miškų urėdo 2009 m. 
spalio 14 d. įsakymu, miškų urėdai 
įpareigoti užtikrinti, kad parduoda-
mi sodmenys atitiktų miško sodmenų 
kokybės reikalavimus. Tik išimtinais 
atvejais leista vienam juridiniam ar 
fiziniam asmeniui einamaisiais metais 
parduoti ne miškų ūkio reikmėms ne 
daugiau 500 vnt. kokybės reikalavimų 
neatitinkančių miško sodmenų, tai 
nurodant dokumentuose. Bendrijos 
narių pastebėjimu, išradingi pirkėjai 
šį ribojimą apeina: į medelyną atsiveža 
kelis asmenis, kurių vardu įsigyja ne-
kokybiškų sodmenų tariamai kitoms 
reikmėms. 

Miškų departamento Miškinin-
kystės skyriaus vyriausioji specialistė 
Zita Bitvinskaitė būgštavo, kad taip 
įsigyti sodmenys, ypač ąžuoliukai, kiti 
brangesni sodinukai nebūtų sodinami 
privačiuose miškuose, prastinama jų 
atkūrimo kokybė. Kaip tai sukontro-
liuoti?

Sprendžiant miško sodmenų ko-
kybės ir pertekliaus problemą, dalis 
miškų urėdų pavaduotojų siūlė didinti 
nekokybiškų ir peraugusių miško sė-
jinukų ir sodinukų nurašymo normas 
medelynuose. Dabartiniai normatyvai 
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pritarta Sanitarinių miško kirtimo 
taisyklių naujos tvarkos rengimui, bet 
svarstytinas jaunuolynų ugdymo kirti-
mams iki 20 m. amžiaus leidimų tvar-
kos išdavimas.

VEIKLA KOOrDINUOJAMA 
9 rEgIONAIS
pasikeitus kai kuriose miškų urėdijose 
darbuotojams, mirus Biržų miškų urė-
dijos vyr. miškininkui Albertui Narec-
kui, naujais bendrijos nariais priimti 
miškų auginimo specialistai iš Biržų, 
Jonavos, Alytaus miškų urėdijų. 

Bendrija veikia 9 regionais. Jų koordi-
natoriais išrinkti: Tauragės – A. Gaudie-
šius, Dubravos – G. Kazlovas, švenčio-
nėlių – S. švereika, Kretingos – S. Kup-
šys, Tytuvėnų – V. Gasiūnas, Anykščių – 
K. Bilbokas, Kaišiadorių – M. Bernata-
vičius, Nemenčinės – D. Kazakevičienė, 
Druskininkų – S. Adomavičius. Į ben-
drijos tarybą priimti 2 nauji nariai. 

Bendrijos narių visuotinis susirin-
kimas bus šaukiamas kartą per metus, 
vadovybė renkama kas dveji metai 
prieš LMS eilinį suvažiavimą. 

VaCLoVas tREPėnaItIs

– nurašyti be apribojimų visus per-
augusius miško sodmenis.

Kad būtų išvengta piktnaudžiavimų 
ar įtarimų, siūloma miškų urėdijose 
sudaryti įvairaus lygio komisijas. pvz., 
nurašyti iki 100 tūkst. vnt. sodmenų 
užtenka miškų urėdo skirtos komisijos, 
didesniems kiekiams –gali būti skiria-
mas aukštesnės instancijos atstovas.

pritarus Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų tobulinimui, siūloma paruošti 
bei pateikti specialistų vertinimui miš-
ko želdinimo ir žėlimo projekto naują 
variantą. 

Alternatyva 2001 m. patvirtintai 
elninių žvėrių daromo neigiamo po-
veikio miško želdiniams vertinimo 
metodikai galėtų būti toks žalos verti-
nimo variantas: atskiruose masyvuose 
išdėstomi apskaitos bareliai, kuriuose 
netaikomos jokios apsaugos priemo-
nės, ir juose stebimas pakenkimų in-
tensyvumas. Remiantis pakenkimų 
intensyvumo rezultatais būtų teikiami 
siūlymai žvėrių sumedžiojimo inten-
syvumui nustatyti. Tam pakaktų giri-
ninkijos išvados apie pažeidimų dydį 
atitinkamam medžiotojų būreliui pri-
skirtame plote.

KITI KLAUSIMAI
Bendrijos narių susirinkime diskutuo-
ta apie Miškų atkūrimo nuostatų pa-
keitimų tikslingumą, trūkumus, siūlyta 
nedaryti sudėtingo miško atkūrimo 
projekto, bendrame projekte išskirtų 
grynų želdinių grupių nežymėti želda-
vietėse riboženkliais. priimtinas vari-
antas būtų rengti du atskirus projektus: 
atkūrimo ir įveisimo. šiam aktualiam 
klausimui spęsti sudaryta darbo grupė, 
į kurią įtraukti ir prof. e. Riepšas, dr. A. 
Malinauskas, pasiūlymus teikia bend-
rijos tarybos nariai. 

Generalinės miškų urėdijos atsto-
vai informavo, kad 2010 m. numatoma 
atlikti Aplinkos ministerijos finansuo-
jamą mokslinį darbą Augalų apsaugos 
produktų, atitinkančių FSC reikalavi-
mus, efektyvumo ir panaudojimo Lie-
tuvos miškuose galimybių tyrimas“. 
Miškų urėdijoms rekomenduota teisiš-
kai įregistruoti apskričių perduodamas 
miškų įveisimui žemes. 

BENDrIJOS rEzOLIUCIJOS 
SIūLyMAI
Miškų departamentui, Generalinei miš-
kų urėdijai, LMS vadovybei pateikta 
priimta rezoliucija dėl Miško sodmenų 
nurašymo; miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų, elninių žvėrių daromo nei-
giamo poveikio miško želdiniams; žėli-
niams vertinimo metodikos tobulinimo; 
miško kirtimo taisyklių. šiai rezoliucijai 
parengti į sudarytą bendrijos narių gru-
pę buvo įtrauktas prof. e. Riepšas. 

Rezoliucijoje siūloma tobulinti 
aplinkos ministro 2004 m. patvirtintą 
valstybinių miško medelynų nebaigtos 
gamybos ir pagamintos produkcijos sa-
vikainos skaičiavimo tvarką, kur neat-
sižvelgiama į natūralius auginimo nuo-
stolius. Fiksuojami dideli „popieriniai“ 
nuostoliai iškraipo medelynų veiklos 
realius rodiklius. Generalinės miškų 
urėdijos lygmenyje siūloma sudaryti 
specialistų darbo grupę, kuri pateiktų 
racionalius siūlymus dėl nestandartinių 
ir peraugusių miško sodmenų realiza-
vimo medelynuose. Siekiant išvengti 
tolesnio miško sodmenų pertekliaus 
kaupimosi medelynuose ir tuo pačiu 
augančių išlaidų jų priežiūrai, reikia ne-
delsiant imtis priemonių ir leisti:

– miškų urėdijoms be apribojimų jų 
pačių sprendimu nurašyti visą perteklin-
gą sėjinukų kiekį, išaugintą pikavimui; 

Laistymo įranga:
• purkštuvai su unikaliu skirtingų trajektorijų 
 sukimosi mechanizmu (VTD)
• kilnojamos linijos
• automatinis valdymas
• dirvožemio drėgmės davikliai

MaIDIna, uaB
P. Lukšio g. 7, Lt08221 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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Balandžio 8–10 d. LŽūU vyko penkioliktoji žemės ūkio paro-
da „Ką pasėsi... 2010“.  Atidarę parodą LŽūU rektorius prof. R. 
Deltuvas ir žemės ūkio ministras K. Starkevičius pasidžiaugė 
dalyvių ir lankytojų gausa – parodoje dalyvavo per 230 firmų, 
bendrovių ir apie 400 amatininkų, tautodailininkų, sodininkų, 
daržininkų, dekoratyvinių sodmenų augintojų, maisto produktų 
gamintojų, savo produkciją išsidėstę 20 ha plote. Įspūdis – lyg 
nebūtų ekonominio sunkmečio: lankytojų automobiliai užkim-
šo Akademijos, Noreikiškių gyvenvietės kiemus, rikiavosi „Via 
Baltica“ magistralės kelkraščiuose. 

ūkininkams, miško savininkams, valstybiniams miškinin-
kams naują techniką ir technologijas pristatė nuolatiniai parodų 
dalyviai: UAB „Rovaltra“, UAB „Biržų žemtiekimas“, AB „Lytag-
ra“, UAB „Arvi“, UAB „Agrochema“, kitos agroverslo firmos. 
Dešimčiai geriausių parodos eksponatų skirti parodos medaliai, 
nusipelniusiems parodos dalyviams įteikti Žemės ūkio ministe-
rijos padėkos raštai.

ūkininkams, miško savininkams parodos metu rengti eduka-
ciniai seminarai. Balandžio 9-osios seminare ,,Miškų atkūrimo 
problemos“ pranešimą padarė prof. e. Riepšas, praktines miškų 
atkūrimo aktualijas apžvelgė Miškų departamento Miškininkys-

Aptartos 
miškų atkūrimo aktualijos

tės skyriaus vedėjas S. Žebrauskas, Valstybinės miškų tarnybos 
Miškų kontrolės skyriaus vedėjas A. Balčius, prof. A. Juodvalkis, 
miškų atkūrimo patirtimi pasidalijo miškų urėdijų atstovai.

Apžvelgdamas miškų atkūrimo situaciją, prof. edvardas Riep-
šas pažymėjo, jog miškų statistikos duomenimis 1921–2009 m. 
Lietuvos miškuose buvo įveista apie 773 tūkst. ha želdinių, ku-
rių apie 60 proc., miškotvarkininkų duomenimis, išaugo me-
dynais. pastarojo dešimtmečio miškininkystėje pastebima ten-
dencija – miškuose daugėja minkštųjų lapuočių medynų. pvz., 
per 2002–2008 m. valstybiniuose miškuose beržynų padaugėjo 
5 proc. (apie 20 000 ha), juodalksnynų – 4 proc. (apie 9000 ha), 
drebulynų – 3 proc. (apie 6000 ha). pastarųjų plotai didėja įvai-
raus amžiaus grupėse. privačiuose miškuose didėja baltalksnynų 
plotai, kur persenę baltalksniai griūva, pūna, vyksta savaiminė 
rūšių kaita. Tai galima vertinti dvejopai: aplinkosauginiu po-
žiūriu – miškuose daugėja biologinės įvairovės, ūkiniu – ma-
žėja vertingesnių spygliuočių medynų, eglynus, uosynus keičia 
minkštieji lapuočiai. Jų mediena rinkoje mažiau paklausi, todėl 
ekonomiškai puvinio pažeistų drebulynų ar perbrendusių bal-
talksnynų neapsimoka kirsti. 

pranešėjas apžvelgė pagrindinių medžių rūšių atkūrimo žel-
diniais ir žėliniais praktines galimybes valstybiniuose miškuose. 
per pastarąjį dešimtmetį šalies mastu valstybiniuose miškuose 
apie 60 proc. medynų buvo atkuriama želdiniais ir apie 40 proc. 
žėliniais. Gamtosaugininkams aktyviai propaguojant neplynus 
kirtimus ir medynų biologinę įvairovę, kai kuriose miškų urėdi-
jose per daug susižavėta lengvesniu ir pigesniu medynų atkūri-
mu žėliniais, kurių dauguma yra lapuočiai. 

profesoriaus pastebėjimu, medynų atkūrimo būdų pasirin-
kimas turi nemažos įtakos medynų rūšių kaitai. po neplynų 
kirtimų žėliniais gerai atsikuria tik apie 50 proc. pušynų kir-
taviečių, jei laiku ir tinkamai taikomos paramos priemonės, 

priežiūra (žėlinių neužgožia stelbianti augalija). Kitas pušynų 
kirtavietes reikia želdyti. Dar sunkiau neplynais kirtimais at-
kurti ąžuolynus. praktiškai apie 70 proc. ąžuolynų atkuriama 
želdant, 20 proc. – mišriu būdu, 10 proc. – žėliniais. Keblu uo-
sio žėliniais atkurti plynai iškirstus uosynus. Kertant žiemą ir 
sėkliniais metais, žėliniais lengvai atsikuria juodalksnynai ir 
beržynai. Kai durpžemio sluoksnis yra 30 cm ir storesnis, to-
kiose augavietėse nereikėtų atkurti eglynų. Norimos sudėties 
medžių rūšimis savaime neatželia ir iškirstos mišrių medynų 
kirtavietės, ypač drėgnose, užmirkusiose augavietėse, jų sudėtį 
tenka formuoti ugdymo kirtimais. 

Penkioliktoje parodoje ,,Ką pasėsi...2010“

Ar stabdysime medžių rūšių kaitą miškuose?

Iškirstas pušynas atželia lapuočiais
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prof. e. Riepšo manymu, reikėtų koreguoti atkuriamų želdinių 
ir žėlinių vertinimo skalę, nuo kurio sodmenų ar žėlinių kiekio 1 
ha laikyti medyną neatkurtu. pvz., pasodinus 1 ha 700–800 vnt. 
ąžuoliukų, sunku tikėtis, kad iš tokių želdinių išauginsime ąžuoly-
ną. Veikiau tai bus mišrus eglynas su ąžuolais, kitais lapuočiais. 

Mišrių medynų atkūrimo patirtimi pasidalijęs šakių miškų 
urėdo pavaduotojas Romas Kupstaitis sakė, jog praktiškai miš-
kuose atsikuria 6 pagrindinės medžių rūšys. Gerindami medynų 
rūšinę sudėtį, šakiečiai girininkai daro atkuriamų medynų in-
ventorizaciją. Kad neželtų gryni beržynai, kur leidžia augavietės, 
veisiamos ąžuolų grupės.

Dubravos eMMU miškų urėdas Kęstutis šakūnas siūlė vals-
tybinių miškų medynų rūšinę sudėtį gerinti Dubravos medelyne 
išaugintais selekcinių beržų sodinukais ar įsigyti sėklų ir mede-
lynuose išsiauginti kokybiškų sodmenų. ,,Mane kiekvieną pava-
sarį apima stresas, kai reikia administraciniu būdu pardavinėti 
selekcinių beržų sodmenis“, – sakė miškų urėdas K. šakūnas. – 
,,Turime surinkę apie 100 kg šių beržų sėklų“. Deja, pasak miškų 
urėdo, jų pirko tik šiaulių miškų urėdija ir ketina pirkti Jurbarko 
urėdija. Jo manymu, įveisus brangiai kainuojančią beržų planta-
ciją kontroliuojamoje aplinkoje, jai derant, turi būti ne epizodiš-
kai miškų urėdijose vykdoma medynų gerinimo programa, šių 
nepigių sodmenų auginimui numatomos centralizuotos lėšos. 

prof. e. Riepšo manymu, atkuriant ateities miškus dėl vyks-
tančios medžių rūšių kaitos ir ją skatinančių priežasčių reikėtų 
priimti strateginį sprendimą: kurioms medžių rūšims leisti sa-
vaime plisti atkuriamuose medynuose, o kurių plitimą dirbtinai 
reguliuoti, jų vietoje veisti kitas rūšis. Vykusiose diskusijose nepa-
geidaujamos medžių rūšių kaitos pavojų miškuose įžvelgė ir prof. 
Antanas Juodvalkis, pažymėdamas, kad reikia apsispręsti – kur 
bus kaitos riba? Jo manymu, ypač neatsakingas požiūris – palikti 
savaime atželti iškirstus eglynus. Įteisinus liberalų savaiminį miškų 
atkūrimo būdą žėliniais, ši tendencija ypač pastebima privačiuose 
miškuose. Taupydamas dabar miškų atkūrimui, miško savininkas 
negalvoja, koks bus jo miškas po 80–100 metų. Ar neoš tuomet 
daugumoje privačių miškų tik menkaverčiai beržynai, drebulynai, 
alksnynai su ievomis, lazdynais ir blindėmis?.. 

Klaipėdos RAAD Miškų kontrolės skyriaus vedėjas ernestas 
Lučauskas tokį miško savininkų miškininkavimą bandė patei-
sinti ekologinės miškininkystės pasirinkimo laisve. Teisės aktai 
įpareigoja valstybinę miškų kontrolę ginti tik bendrą visuome-
nės interesą – kad iškirsto miško vietoje vėl augtų miškas. eko-
loginiu požiūriu jame gali augti visos medžių rūšys ir neprivalu 
kištis privačiame miške į medienos kubų auginimą.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus vedėjo 
Artūro Balčiaus pateiktais duomenimis, per pastarąjį laikotarpį 
privačiuose miškuose iš patikrintų privalomų atkurti kirtaviečių 
neatkurta apie 1 proc. Už miškų neatkūrimą 2009 m. nubaus-
ti 105 miško savininkai. Miškų kontrolės pareigūnai prevenciją 
derina su konsultavimu ir tai duoda teigiamų rezultatų. 

Statistiškai dauguma iškirstų medynų atkuriama per trejus 
metus, problemų lyg ir nėra, bet, anot Jurbarko miškų urėdo 
Fausto Bakio, realią privačių miškų atkūrimo būklę šių metų 
,,Mūsų girių“ 2 nr. buvo aprašęs Klaipėdos RAAD Miškų kont-
rolės skyriaus vedėjas e. Lučauskas. Analogišką vaizdų miškų 
urėdas F. Bakys sakė matąs ir kitų regionų privačiuose miškuose. 
Miškų atkūrimo nuostatų liberalizavimas neskatina miško savi-
ninkų rūpintis miškų atkūrimo kokybe, ateitimi, medynų pro-
duktyvumu. pasodintus želdinius ar savaiminius žėlinius retas 
savininkas ugdo, formuoja iš jų ateities medyną. privatus miškas 
auga savaime, jame vyksta natūrali medžių rūšių kaita. Ar kam 
įdomu, kokie šie miškai bus brandos amžiuje? 

Nebuvimas ilgalaikės, kryptingos nuostatos dėl ateities miš-
kų irgi tampa miškų atkūrimo problema. 

Apžvelgdamas išsakytas nuomones, pastabas, Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas 
Stanislovas Žebrauskas informavo, kad ąžuolynų atkūrimo, šalies 
miškingumo didinimo ir kitos miškininkystės srities programos 
turėtų būti integruotos į bendrą Nacionalinę miškų ūkio sekto-
riaus programą, bus keičiami kai kurie teisės aktai. Kai kurias 
prob lemas reikia spręsti nedelsiant. pavyzdžiui, atrodo daug dė-
mesio skirta miško medžių genetiniam fondui išsaugoti, naujų 
sėklinių plantacijų veisimui. Bet teisiškai genetiniai miško draus-
tiniai neįregistruoti Saugomų teritorijų registre, juos reikėtų per-
vesti į nacionalinių augalų banko gamtinius išteklius. Iš pušynų, 
kai kurių kitų rūšių sėklinių medynų realiai surenkama menka 
dalis sėklų. Išdžiūvo nemažai uosių genetinių draustinių. Būtina 
apsispęsti, kiek tokių medynų tikslinga laikyti ar atkurti?.. 

S. Žebrausko pastebėjimu, turime 38 miško medelynus, juose 
kaupiasi ypač eglės, kitų sodmenų perteklius, bet stinga liepaičių. 
Neauginame sodmenų energetinėms plantacijoms – hibridinės 
drebulės sodmenų reikia važiuoti pirkti į Latvijos medelynus. Ne-
skiriama dėmesio medžių gamtos paminklų palikuonių padaugi-
nimui, pavyzdžiui, Stelmužės ąžuolo palikuonims išauginti. 

šiaulių miškų urėdijos miškininkai seminare atkreipė dėme-
sį į kitą opią miškų atkūrimo problemą – šiaurės Lietuvos miš-
kuose jaunuolynams ženklią žalą daro elniniai žvėrys. šią žalą jie 
pagrindė atsivežtomis fotonuotraukomis. 

MG inf.

Balandžio 9 d. LŽūU vykusiame LMS valdybos posėdyje aptar-
tas pasirengimas eiliniam 11-tam suvažiavimui, sąjungos veik-
los einamieji reikalai. LMS nariai miškininkai pakviesti organi-
zuoti rajonuose, kaimiškose seniūnijose Miško dienas, miško 
sodinimo talkas. LMS išleido agitacinį plakatą ,,Miško diena“. 

Tą dieną vyko ir pernai susibūrusio Girininkų veteranų klu-
bo, kuriame kol kas yra 24 nariai, susirinkimas. šio klubo narių 
įgalioti buvę girininkai R. Kviklys, A. Meškauskas prašė prie 
LMS įsteigti Girininkų veteranų bendriją. prašymui pritarta. 

privačių miškų savininkų asociacijos tarybos pirminin-
kas Gintautas Kovalčikas raštu kreipėsi į LMS vadovybę ir 
valdybą, siūlydamas į LMS veiklą narių teisėmis įtraukti 

miško savininkus, privačiose struktūrose dirbančius miš-
kininkus. 

Nutilus diskusijoms dėl valstybinių miškų privatizavimo, 
akcinių bendrovių steigimo, LMS prezidiumo ir valdybos 
nariai posėdyje išsakė susirūpinimą ir savo poziciją dėl kai 
kuriuose tinklapiuose pradėtos eskaluoti kampanijos prieš 
Generalinės miškų urėdijos vadovybę, paskirus trūkumus pa-
teikiant kaip sistemą, menkinant viso valstybinio miškų sek-
toriaus veiklą. 

pareiškimu dėl to savo poziciją išreiškė Girininkų veteranų 
klubas. Nutarta tuo klausimu pareikšti viešą LMS pareiškimą.

MG inf.

Birželį bus šaukiamas 11-asis LMS suvažiavimas
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prieš didžiąsias metų šventes Jurbar-
ko rajone, Karšuvos girios pakraštyje 
pastatytas kurtinių veislynas pagaliau 
buvo apgyvendintas. šešetas nelaisvėje 
išperintų ir užaugintų paukščių į Lie-
tuvą buvo atvežti iš Lenkijos, Vakarų 
Karpatų Beskidų kalnuose jau bemaž 
dešimtmetį gyvuojančio veislyno. 
Tame kalnų regione kasmet nuo ke-
liasdešimties iki poros šimtų nelaisvėje 
išaugintų kurtinių išleidžiama į laisvę, 
taip atstatant gamtoje sunykusią šių 
paslaptingų, archaiškų paukščių popu-
liaciją. Kaip rodo tenykščiai moksliniai 
tyrimai bei paukščių apskaitos, rein-
trodukcijos darbai duoda teigiamus 
rezultatus, ir tai teikia šiokių tokių 
vilčių, ateityje galvojant apie panašius 
darbus ir mūsų šalyje.

Apie negausios Lietuvos kurtinių 
(ir kitų vištinių miško paukščių) popu-
liacijos būklę bei grėsmes jiems išlikti 
neseniai „Mūsų giriose“ buvo rašyta. 
paminėtina, kad kai kuriose vietovėse 
šie paukščiai išnyko ar jų gausa stipriai 
sumažėjo. Beveik prieš pusšimtį metų 
kurtiniai visai išnyko Jurbarko miš-
kuose. šie paukščiai yra mažai migruo-
jantys. Jų išretėjusios gretos negalėjo 
pasipildyti iš už Nemuno esančių ša-
kių miškų, nes čia išnyko dar anksčiau. 
O to priežastys nėra galutinai aiškios, 
nors galėjo būti ne viena. pirmiausia – 
izoliuoti miškų masyvai, kuriuos dar 
labiau suskaidė besikuriantys žmonės 

ir kurtinių migracija tapo neįmanoma. 
Dar prisidėjo karo ir pokario metų be-
atodairiški miškų kirtimai. Tikriausiai, 
ne vieną kurtinį tais laikais suvalgė ir 
miškuose besislapstę partizanai, jau 
nekalbant apie plėšrūnus, ligas, bra-
konieriavimą, miškų gaisrus, kai kur iš 
dalies pasikeitusią ar pakeistą medžių 
rūšinę sudėtį. 

...Kai kas iš Jurbarko pamiškių 
gyventojų kartais užsimena matę 
šmėkštelėjusį šį stambų, tačiau slapu-
ką paukštį ar radę jo sniege įspaustus 
pėdsakus. Bet jų nurodytose vietovėse 
tuščiai išvaikščiojus bei patikrinus be-
galę smėlingų miško keliukų ar suartų 
kvartalinių, kur šie paukščiai gali pa-
likti būdingas žymes, pasijunti, lyg ieš-
kodamas sniego žmogaus. Išblėsta bet 
kokia viltis surasti Karšuvos girioje dar 
gyvenantį bent vieną kurtinį... 

Atkurti kurtinių populiaciją Kar-
šuvos girioje buvo nutarta prieš ke-
lerius metus. šiuos paukščius auginti 
bei paleisti į laisvę apsiėmė gamtinin-
kai iš Viešvilės gamtinio rezervato. eS 
gamtosauginiai fondai (JTVp/pAF ir 
Mpp/pAF) finansavo šios programos 
sukūrimą bei įgyvendinimą. Kurtinių 
kiaušinių paieškas su valdžios leidimu 
įvairiais būdais vykdėme gausiausiai 
šių paukščių gyvenamuose Lietuvos 
miškuose, tačiau veltui. Galiausiai 
buvo nutarta užsienio veislynuose 
nupirkti jau suaugusius kurtinius, 

atitinkančius pas mus gyvenančių 
paukščių porūšį. 

Veislyno projektavimo darbai, kaip 
dažniausiai mūsų krašte ir atsitinka, 
buvo pradėti „ne iš to galo“. Atrodo, 
jog rekomendacijų veislyno projektui 
kūrėjai nepasistengė bent kiek dau-
giau susipažinti su kurtinių auginimu 
nelaisvės sąlygomis, pasidairyti, kaip 
tai daro artimiausi kaimynai. Dėl to 
buvo suprojektuoti bei pastatyti ge-
rokai sausesniuose kraštuose fazanų 
veisimui skirti voljerai: visai atvirais 
šonais, vėjo perpučiami, dalis – atviru 
stogu. Mūsų krašte gana gausūs kritu-
liai grindų paklotę paverčia „pliurze“. 
Artėjant paukščių apgyvendinimo lai-
kui veislyno „turėtojams“ teko sukti 
galvas, ieškoti pinigų ir kuo greičiau 
pagerinti sąlygas paukščiams: voljerus 
betonuoti, šonų apatinę dalį uždangs-
tyti nuo vėjo bei sniego ir pan. 

palyginimui apibūdinsiu veislyną 
Lenkijoje. pirmą kartą su kolegų iš 
Lietuvos grupe ten lankėmės 2008 m. 
pavasarį. Neseniai dar kartą ten nuvy-
kome parsigabenti kurtinių. 

Visą darbą tame veislyne koordi-
nuoja ir už tai atsako miškų urėdo pa-
vaduotojas Zenonas Rzonca, malonus, 
kruopštus, rūpestingas ir mylintis savo 
darbą žmogus. Jis maloniai mus priė-
mė, vizualiai pristatė visą sudėtingą 
kurtinių auginimo procesą. Veislynas 
2000 m. įkurtas miškingoje, aukštais 
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Kada sugrįš kurtiniai 

į Karšuvos girią?
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Naujuose namuose Kurtinio patelė Miškininkas z. rzonca su savo augintiniu
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reikalingų skruzdžių perų bei įvairių 
žolių, žvyro, vandens, stebėti tempe-
ratūros režimą, girdyti vaistus profi-
laktikai nuo įvairių ligų sukėlėjų. Ir 
tai daryti reikia nuolat – nuo ankstaus 
ryto, iki vėlyvo vakaro, nesvarbu – sa-
vaitgalis, šventinė diena ar atostogos. 

Mūsų krašte situacija kitokia. Veis-
lyno pastatymui bei kurtinių pirkimui 
pinigų buvo surasta, bet dėl tolimesnio 
darbų finansavimo – reikalai nekokie. 
Žinant kitų šalių patirtį, pakankamai 
akivaizdu, kad norint gerų rezulta-
tų, veislyną reiktų plėsti, nes turimų 
patalpų ir paukščių pakanka tik pra-
diniame darbų etape. paties Viešvilės 
gamtinio rezervato bendras biudžetas 
šiems metams, lyginant su praėjusiais, 
sumažintas daugiau kaip ketvirtada-
liu, o prekėms ir paslaugoms įsigy-
ti – beveik 40 proc. Maža to, dėl krizės 
mažinant darbuotojų skaičių, buvo 
panaikinti 3 etatai. Kurtinių priežiūra 
bei veisimas atiteks dviems darbuo-
tojoms, kurių darbo krūvis dėl pa-
naikintų etatų ir taip padidėjo. šioms 
moterims ne tik teks dirbti „iš idėjos“, 
bet gali tekti ir lesalus pirkti iš savų 
atlyginimų. Tad jei nebus skiriama fi-
nansavimo pradėtiems darbams tęsti, 
Karšuvos girioje kurtiniai apsigyvens 
dar labai negreit...

RytIs ZIZas
LaMMC Miškų instituto 

Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriaus doktorantas

čius. Tokiems darbams vykdyti skiria-
mas nuolatinis finansavimas, reikalin-
gas ir veislyno išlaikymui – pašarams, 
darbuotojų atlyginimams, mokes-
čiams, aparatūrai, ir vietovės, kur bus 
išleidžiami paukščiai, paruošimui, t.y. 
nuolatiniam plėšrūnų naikinimui, 
paukščių apskaitoms. Vieno paukščio 
išlaikymui per metus, neskaičiuojant 
prižiūrinčio personalo atlyginimams 
mokamų lėšų, skiriama 800 litų. O 
apskaitos šiame regione vykdomos 
žiemą, esant pastoviai sniego dangai. 
Kaip pasakojo Z. Rzonca, aplinkinių 
urėdijų miškininkai bei keletas gamti-
ninkų apskaitą atlieka nustatytą dieną, 
kad nebūtų suskaičiuojami tie patys 
paukščiai. Kiekvienas turi specia-
lią anketą, kurioje, eidami nustatytu 
maršrutu, fiksuoja matytus kurtinius, 
arba jų paliktas ant sniego žymes – 
pėdsakus, sparnų braukymo žymes, 
ekskrementus. Visi įrodymai turi būti 
nufotografuoti. Už šį darbą apskaitų 
vykdytojai skatinami piniginėmis pre-
mijomis, tad darbą atlieka noriai bei 
sąžiningai. Be to, visi džiaugiasi, kad 
kurtinių tame regione vėl yra gausu.

Trumpai apie šių paukščių priežiū-
rą. Žiemą, esant minusinei tempera-
tūrai, bent du kartus per dieną reikia 
įpilti vandens, kasdien paduoti šviežių 
medžių šakų, išdezinfekuoti lesinimo 
bei vandens indus, išvalyti specialias 
dėžes, ant kurių šie indai stovi, pripilti 
lesalų. pavasarį, perinant jauniklius, 
reikia surinkti kiaušinius (beje, kai 
patelės nuėjusios nuo lizdo lesti), pri-
žiūrėti inkubatoriaus darbą. Išsiritus 
jaunikliams, juos laikyti specialiose 
auginimo dėžėse, parūpinti jų mitybai 

tiesiais kėniais ir eglėmis apaugusio-
je Beskidų kalnų viršukalnėje, vienai 
miškų urėdijai priklausančio medely-
no teritorijoje, investavus penkiažen-
klę sumą iš eS gamtos rėmimo fondų. 
pirmąsias dvi kiaušinių dėtis miški-
ninkas Z. Rzonca savadarbiame auto-
mobiliniame inkubatoriuje parsigabe-
no iš Baltarusijos, pripetės rajono, kur 
pagal detalius šios šalies mokslininkų 
tyrimus, gyvenantys kurtiniai priklau-
so ir Lenkijoje, ir Lietuvos didžiojoje 
dalyje paplitusiam T. U. Major porū-
šiui. šiuo metu laikoma apie 40 mo-
tininio pulko paukščių, gyvenančių 
atskirtuose vienas nuo kito voljeruo-
se, besijungiančiuose į kelis medi-
nius pastatus. Daug dėmesio skirta 
paukščių gyvenimo sąlygoms – vol-
jerai uždari, įtempti amortizuojantys 
tinklai, skirti sulaikyti besiblaškančius 
paukščius, įrengta elektrinė apsauga 
nuo kiauninių žvėrelių. palaikoma 
aukščiausio lygio sanitarija – lankyto-
jai kojas dezinfekuoja, užlipdami ant 
specialių cheminių kilimėlių, voljerų 
grindų gruntas kasamas iš gilių žvyro 
klodų, lesinimo indai kasdien dezin-
fekuojami iškaitinant aukšta tempe-
ratūra. Jauniklių auginimo pastate 
įrengtas automatinis fekalijų išvalymo 
transporteris, vaizdo stebėjimo ka-
meros. Tie paukščiai, kurie auginami 
paleidimui į gamtą, nuo kontakto su 
žmogumi apsaugoti specialiais stik-
lais, permatomais tik iš vienos pusės. 
Griežtos jauniklių perinimo – augini-
mo – paleidimo į gamtą technologijos. 
Žodžiu, sudarytos geriausios sąlygos, 
leidžiančios užauginti bei paruošti iš-
leidimui sveikus, pilnaverčius paukš-

ruošiamasi kurtinių transportavimui Voljerai Viešvilės rezervate
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Girininkai, atkuriantys ypač šlapių auga-
viečių miškus, su nerimu laukė šiųmečio 
miškasodžio: rūpinosi, kaip reikės įdiegti 
praėjusių metų spalio pabaigoje aplinkos 
ministro patvirtintą Miškų atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų 24 punkto pakeitimą, 
kuris gerokai pakoregavo įprastą miško at-
kūrimo ir žėlimo projektų rengimo tvarką. 

Dar metų pradžioje LMS Girininkų 
bendrijos tarybos nariams ėmus viešai 
kalbėti apie šio teisės akto pakeitimo abe-
jotiną reikalingumą ir naudingumą miš-
kų atkūrimui, sukluso ir turinčių įvairia-
rūšių, šlapių miškų urėdijų miškų urėdai, 
jų pavaduotojai, vyriausieji miškininkai. 

šiaulių miškų urėdijos miškininkų 
iniciatyva balandžio pradžioje šioje miš-
kų urėdijoje surengta apskritojo stalo 
diskusija apie Miškų atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų 24 punkto pakeitimą, įnešusį su-
maišties ir nerimo tarp šlapių ir derlingų 
augaviečių miškus atkuriančių girininkų, 
kitų specialistų. Diskusijoje dalyvavo jau 
25-tus metus šiaulių miškų urėdijai va-
dovaujantis Stasys pališkis, Radviliškio 
miškų urėdo pavaduotojas egidijus Barč-
kus, šiaulių miškų urėdijos šiaulių, Rė-
kyvos, Meškuičių girininkijų girininkai. 
šia tema pareikšti savo nuomonę sutiko 
šiaulių RAAD Miškų kontrolės skyriaus 
vedėjas Robertas paulauskas. 

Šiaulių miškų urėdas 
STASyS PALIŠKIS:
šiaulių miškų urėdijoje prieš kelerius 
metus reikėjo įdėti nemažai pastangų, 
asmeninės iniciatyvos, kad pakeistume 
medienos apskaitos ir priėmimo tvarką 
girininkijose, kad girininkui ar kitam 
specialistui nereikėtų visą dieną lakstyti 
paskui medienos kirtėjus, vežėjus, rango-

Kam reikalingas 
mozaikinis miškų atkūrimo projektas?

vus, kiekvienam pirštu baksnoti, ką kur 
daryti. Girininkams sudarėme sąlygas 
daugiau dėmesio skirti miškų atkūrimui, 
apsaugai, ryšiams su visuomene. Bet Vil-
niuje, pro kabineto langus nematant rea-
laus miško, gimė naujas sumanymas – ant 
vieno kurpalio traukti miškų atkūrimo 
ir žėlimo projektą, girininkus apkrauti 
papildomu reglamentuotu darbu. Ar tai 
pakels miškų atkūrimo kokybę, medynų 
našumą, prekinį produktyvumą? 

Šiaulių girininkijos girininkas 
VALDAS NAUSUTIS:
Mūsų krašto miškuose sunku nuspėti, 
kaip atrodys viena ar kita želdavietė po 
žiemos, kitu metų laiku. pagal augavie-
tės tipą rudenį padarius miškų atkūrimo 
projektą, pavasarį atėjęs į kirtavietę randi 
balose antis plaukiojant, lizdus sukant, 
po gero mėnesio – jau sausa, bet medžiai 
sužaliavo – nesodinsi. Tokios gamtos są-
lygos gerokai pakoreguoja miškų atkūri-
mo projektą ir jo įgyvendinimą, verčia 
ieškoti nestandartinio sprendimo. 

Ne vienerius metus Gruzdžių girinin-
kijoje teko dirbti su atsakingai ir išradin-
gai į miškų atkūrimą žiūrėjusiu girininku 
Broniumi Morkūnu. Miškų revizoriai jį 
barė, baudė, kad pažeidžia miškų atkū-
rimo normatyvą – nesodina į 1 ha tuo 
metu reikalautų 3300 eglaičių. Girinin-
kas nematė prasmės kišti į balas, pelkutes 
eglaičių, kurios kitose girininkijose jau 
po kelių savaičių būdavo išmirkusios ir 
nudžiūvusios. Man, jaunam pavaduoto-
jui sakydavo: ,,Sodindamas žiūrėk į ap-
linkinius medynus, kas juose auga. Gam-
tos nepakeisi...“ 

Girininkas B. Morkūnas laikėsi nuos-
tatos: svarbu galutinis rezultatas – šioje 
aplinkoje prisitaikiusiomis augti medžių 
rūšimis atkurtas medynas. pradžiūvus 
pelkutėse savaime išdygdavo berželiai, 
juodalksniai. Žiūrėjome bendro ploto 
atsikūrimo. Miškotvarkininkai stebėda-
vosi, kaip mums pavykdavo suformuoti 
tokius įvairiarūšius medynus balose. 

Tapęs girininku nutariau savo iniciaty-
va paeksperimentuoti – dirbtinai suprojek-
tuoti grupėmis mišrų medyną. pasirinktoje 
želdavietėje matavau, ženklinau sklypelius 
kelias dienas, paskui kontoroje braižiau 
brėžinius. Atėjus miškasodžiui, vedžiojau 
rangovus sodintojus po kiekvieną sklypelį, 

rodžiau, ką kur sodinti. Tas pat su želdinių 
priežiūra, ugdymu. Įdėjau daug darbo, lai-
ko, o po kelių metų rezultatas – panašus, 
kaip jį paprasčiau pasiekdavo girininkas 
B. Morkūnas. po 7–10-ies metų susivėrus 
želdiniams, ar atskirsime, kur buvo sodinta 
mažomis grupėmis atskiros medžių rūšys? 

Todėl skaitant pateiktą griežtai regla-
mentuoto miškų atkūrimo projekto re-
dakciją, mane ištiko lengvas šokas – kam 
to reikia miške? 

privertus diegti tokį miško atkūrimo 
projektavimą, neįsivaizduoju, kaip reikė-
tų klajoti po kelias dešimtis hektarų tan-
kių želdinių ir žėlinių, ieškant juose su-
projektuotų mažais sklypeliais ugdytinų 
plotelių, kaip juos surastų rangovai, kaip 
apskaityti atliktus darbus? 

Ankstesnis miškų atkūrimo projekto 
variantas mums buvo žymiai paprastes-
nis. Kirtavietėje aš pasižymėdavau vietas, 
kur reikia želdyti, kur pelkutė, bala, kur 
galimi žėliniai. Niekas nematavo su po-
sūkių kampais, linijų ilgiais mažų lopi-
nėlių kirtavietėje, nedarė jiems brėžinių, 
nekasė riboženklių. Vietoj vieno projekto 
darydami kiekvienoje kirtavietėje po 5-7 
ar ir dar daugiau projektų, užsiversime 
vėl popierizmu. Beveik nelikus girininki-
jose eigulių, kas talkins girininkui miške 
pažymint šią makalynę? 

Meškuičių girininkijos girininkas 
VIgILIJUS UrBONAS:
pritariu kolegos nuomonei. Tokie regla-
mentuoti nuėjimai į smulkmenas miške 
nukreipia girininką nuo esmės – bendro 
miško atkūrimo tikslinėmis medžių rū-
šimis siekio. Neįsivaizduoju, kaip miš-
rinant želdinius eilėmis reikėtų juos 
išskirti atskirais sklypeliais, pažymėti 
jų išsidėstymą vietose. Girininkui ne-
paliekama asmeninės iniciatyvos, ką 
kur sodinti, atsižvelgiant į konkrečią 
situaciją želdavietėje. Mano galva, tokiu 
reglamentavimu išreiškiamas ir viešas 
nepasitikėjimas ar abejonės girininko 
kompetencija. Gaila, kad šis klausimas 
nebuvo iškeltas pernai LŽūU vykusia-
me girininkų suvažiavime. 

 
radviliškio miškų urėdo pavaduotojas 
EgIDIJUS BArčKUS:
papildomais projektais atkuriamą kir-
tavietę dirbtinai suskaidome gabalais. 
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kiekį miško sodmenų, jiems išrašomas važ-
taraštis. Miško sodmenis padalijame pagal 
sodinimo plotus. Iškart susodinti visus pla-
nuotus sodmenis vargiai pavyksta kiekvie-
nam girininkui. Kirtavietėse vingiuoja išar-
tos vagos, jas pertraukia pasitaikęs kelmas 
ar šaknis, žemumose sodinimo metu dar 
telkšo balos. Jeigu lieka toje vietoje sodme-
nų, juos pervežame į kitą želdavietę. Liku-
sius lopinėlius užsodiname, kai pradžiūsta 
balos. Todėl mane žeidžia teorinis oponen-
tų argumentas, kad miško sodinimas ne 
pagal griežtai reglamentuotą projektą yra 
betvarkė miške. Mano praktiniu įsitikini-
mu, naujų nuostatų įdiegimas paralyžiuotų 
šlapių augaviečių miškų atkūrimą. 

Šiaulių rAAD Miškų kontrolės 
skyriaus vedėjas 
rOBErTAS PAULAUSKAS:
Nors dėl šio Miškų atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų pakeitimo suinteresuotos pusės 
mūsų nuomonės neklausė, manau, verta 
plačiau padiskutuoti, nes šie pakeitimai 
aktualūs ir privačių miškų atkūrimui, 
naujų miškų veisimui. 

praktikoje teko susidurti su naujo 
miško įveisimo projektais, kuriuose pro-
jektuotojo iniciatyva ar didesnę eS iš-
moką norinčio gauti savininko prašymu 
priprojektuota po kelis arus įvairiausių 
želdinių grupių. Želdinius tikrinantiems 
inspektoriams keblu surasti bendrame 
plote tokias mažas grupes. Jei taip susi-
smulkinsime ir miškuose, bus daug vargo 
visiems. 

Kad būtų išsamesnė diskusija, šiuo 
klausimu savo nuomonę galėtų pareikšti 
ir miškotvarkos specialistai, miško įvei-
simo projektus miško ir žemių savinin-
kams rengiantys projektuotojai. 

Kalbėjosi VaCLoVas tREPėnaItIs 

Sutikome, kad želdomas ir neželdomas 
plotas gali būti apmatuotas ir išskirtas, 
jei jis susidaro daugiau kaip 0,5 ha. Ka-
tegoriškai nesutikome skirstyti atskirais 
projektais ir sklypeliais želdomų medžių 
rūšių grupes, nes taip nepaliekama giri-
ninkui jokios kūrybinės iniciatyvos. 

Toks smulkmeniškas miško atkūrimo 
darbų reglamentavimas gal tiktų tik vei-
siant miško želdinius ne miško žemėse, 
kai už konkrečias želdinių grupes moka-
mos eS išmokos, vykdomos jų patikros, 
kur yra mažesnis užmirkimo pavojus, 
nėra savaiminukų sąžalynų. 

Mūsų šlapiuose miškuose sudarius 
projektą ir 0,5 ha dydžio sklypui, nesi 
garantuotas, kad išaugs visos suprojek-
tuotos medžių rūšys. Kai kuriose kirta-
vietėse Rėkyvos girininkijoje želdome 
iki 7 rūšių. Kodėl kai kuriose vietose dėl 
drėgmės pertekliaus prasiplėtus pelkutei 
ir, pavyzdžiui, užmirkus daliai eglių, aš 
turėsiu nurašyti visą reglamentuotą plo-
tą, iš naujo daryti projektą, jį detalizuoti, 
vežti į miškų urėdiją tvirtinti? Man ne-
suprantama, kodėl vietomis užmirkusias 
eglaites negalėsiu be projekto papildyti 
juodalksniais, kaip darėme anksčiau? Tai 
papildomas darbas ne tik projektą suda-
rančiam girininkui, bet ir jį tvirtinan-
tiems miškų urėdijos specialistams.

Ankstesniame projekte, papildžius 
želdinius, pakeitimus įrašydavome ranka, 
dabar tuos pačius pakeitimus dar rašome 
ir kompiuteriniame projekto variante. 

Susidaro įspūdis, kad tokiu reglamen-
tavimu išreiškiamas viešas nepasitikėji-
mas girininku, miške matoma tik netvar-
ka. Bet ar kuris girininkas tyčia prastins 
savo darbo rezultatus, vogs sodmenis, jei 
nedarys projekto? 

Kiekvienam miškasodžiui girininkija 
gauna iš miškų urėdijos medelyno reikiamą 

Radviliškio miškuose kiekvienoje kir-
tavietėje lomas želdome juodalksniais, 
pakilesnes vietas – eglėmis, kalvelėse so-
diname ąžuolus, kitus lapuočius, kitaip 
sakant želdome grupėmis. Kaip tokią 
mozaiką detaliai sukelti į bendrą miško 
atkūrimo projektą? Kviesčiau naujo pro-
jekto siūlytojus atvažiuoti į mūsų girinin-
kijas ir praktiškai parodyti girininkams, 
kaip parengti šį mozaikinį projektą. 

projekto rengėjai nieko nekalba apie 
medienos ištraukimo technologinius 
valksmus kirtavietėje, kurie užima iki 20 
proc. jos ploto. Naujame atkūrimo pro-
jekte juos reikėtų apmatuoti ir pažymėti 
kaip neželdytiną plotą. Tai papildomas 
darbas, apie kurį viešai nekalbama. Se-
name projekte valksmų, kaip neželdomo 
ploto, nežymėjome. Išmetus valksmų 
plotą iš mažų želdomų sklypelių, jie dar 
labiau susiskaidytų. Manau, kad sklypo 
dydis, kuriam reikėtų atskiro projekto, 
turėtų būti ne mažesnis kaip 0,5 ha. No-
rėtųsi šiuo klausimu didesnio aiškumo. 

Be to, jeigu želdavietėse kiekviena 
pasodintų želdinių grupė vėliau bus įtak-
suojama kaip vienarūšis medynas, ar ne-
būsime aplinkosaugininkų peikiami, kad 
vėl veisiame grynus želdinius, atsisakome 
bioįvairovės? 

Darant naujus miškotvarkos pro-
jektus, tegul miškotvarkos specialistai 
sprendžia apie atkurtų medynų mozaiki-
nių sklypelių inventorizaciją. 

Siūlau daryti du projektus: šlapiose 
vietose bei kur yra sąlygos savaime atželti 
medynui, sudaryti žėlinių projektą; sau-
sesnėse vietose – atkūrimo projektą. 

rėkyvos girininkijos girininkė 
AUrELIJA JOčIENė:
Kovo 24 d. Miškų departamente vyku-
siame bendrame specialistų susitikime 
Girininkų bendrijos tarybos atstovai siū-
lė nedaryti želdavietėse atskirų projektų 
grupėmis želdomoms medžių rūšims. 
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Nuo kokios kitos temos, jei ne nuo žel-
dymo, pradėsi kalbą su miškininkais 
balandžio antroje pusėje? Netgi tada, 
kai miškų politikoje aistrų katilas tiek 
įkaitintas, kad, regis, abejingų neliko 
nė vieno, o nesąmonės dozę interneto 
skaitytojai gavo nemenką ir ilgam. Bet 
kalbos kalbomis, kėslai (jei nebus įgy-
vendinti – ko reikia tikėtis – pasimirš), 
o pasodintas miškas augs ateičiai. 

„Miškasodį baigsime šią savaitę“, – 
sako Nemenčinės miškų urėdas eligi-
jus Ryškus. šį pavasarį nemenčiniečiai 
atkūrė 188 ha valstybinių miškų: 159,8 
ha apželdė ir 28,2 ha paliko želti. Be to, 
pernai atvejiniais kirtimais iškirto 81 
ha medynų. Įgyvendindami Ąžuoly-
nų atkūrimo valstybiniuose miškuose 
programą, pasodino 5,9 ha ąžuolynų, 
apželdė 0,6 ha buvusio karjero. Miško 
sodinimui urėdija naudoja savo miško 
medelyne išaugintus sodmenis. 

APIE ATŽėLIMą
„Ir savaiminiam miško atžėlimui rei-
kia darbo bei lėšų“, – sako Nemenčinės 
miškų urėdas eligijus Ryškus. „Gamta 
be žmogaus pagalbos kokybiškų pušynų 
neatkurs“. Visuomenei dabar bandoma 
įpiršti nuomonė: kaip blogai, kad dau-
giau kirtaviečių miškininkai palieka 
atželti savaime. „Supaprastintais atve-

jiniais kirtimais kertamas miškas su-
daro estetiškesnį vaizdą negu plynas, 
lieka miško bendrija. Tokie kirtimai 
ypač pasiteisina prie gyvenviečių, prie 
magistralinių kelių, jau nekalbant apie 
saugomų teritorijų (Asvejos ir Labanoro 
regioninių parkų bei 14-os valstybinių 
draustinių, esančių Nemenčinės miškų 
urėdijos teritorijoje), kurių II grupės 
miškuose gamtinę brandą pasiekę me-
dynai kertami pagrindiniais neplynais 
kirtimais. Regioniniuose parkuose vyk-
domi kirtimai derinami su direkcijo-
mis“, – pasakoja e. Ryškus. 

Miškininkų tikslas, kad iš to geno-
fondo, kuris lieka, atsikurtų miškas. 
Urėdas sako, kad toks miško atkūrimo 
būdas pigesnis: nereikia tam sklypui 
sėklų, neaižome, neauginame sodme-
nų – tai atlieka gamta. Tačiau ir tuo 
atveju miškui atželti dar reikia nemažai 

miškininkų pagalbos. praėjusį rudenį 
pušynuose, kuriuose buvo vykdomi su-
paprastinti atvejiniai kirtimai, 123,7 ha 
atlikta parama savaiminiam žėlimui, 
mechanizuotai miško freza arba plūgu 
suardant miško paklotę. Miškininkas, 
anot urėdo, tokioje želdavietėje atlieka 
prižiūrėtojo ir pagalbininko vaidmenį. 
Miškų urėdo pavaduotoja Danuta Kaza-
kevičienė pabrėžia, kad tuose ploteliuo-
se, kur tikslinių rūšių medžiai neatželia, 
yra sodinama. „Ketvirtais po atvejinio 
kirtimo metais atliekama savaiminu-
kų inventorizacija. Jeigu pasirodo, kad 
kirtavietė želia netolygiai, pildome, o 
jei žėlimo nėra, vykdome plyną kirtimą, 
ruošiame dirvą ir želdome. Taigi sakyti, 
kad kirtavietės lieka neatkurtos, nėra jo-
kio pagrindo (švelniai tariant)“, – sako 
p. Danuta. 

Laikantis ekonomikos principų bei 
tvarios miškininkystės reikalavimų, ten, 
kur galima, taikyti tokį miško atkūrimo 
būdą apsimoka, o norint politikuoti, 
sumenkinti miškininkų darbus, imama 
„kibti“ ir šioje vietoje. 

Tačiau miškų urėdas pripažįsta, kad 
vadinamieji Labanausko kirtimai turi 
vieną trūkumą: miško atkūrimas už-
trunka ilgiau, negu atželdyti iškirtus 
plynai. „Tarkime, žiemą atlikome pirmą 
kirtimų atvejį, kol pavasarį dirva supu-

Nemenčinėje. 
Pavasarinės mintys

Darom 2010: Nemenčinės m. u. kolektyvas su generolo A. ramanausko vardo kovinio rengimo centro ir UAB „Nemenčinės mediena“ atstovais

ZI
G

M
o

 L
at

a
Ko

 n
uo

tr
au

ko
s

a
u

to
Rė

s 
nu

ot
ra

uk
a

20 MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04



ur
ėd

ijo
serenama, sėklos jau būna iškritusios, o 

kitąmet gali pasitaikyti ir nederliaus me-
tai... Mokslininkams rengiamės užsakyti 
mokslo darbą dėl pušies žėlimą lemian-
čių veiksnių, taikant atvejinius kirtimus, 
jų taikymo tikslingumo, proporcijų ir 
kt., nes moksliškai pagrįstų normų, kiek 
kirsti tokiais kirtimais, kol kas dar nėra. 
Kyla ir kitų problemų, tarkime, dėl antro 
kirtimo atvejo, kai miškas jau atsikūręs. 
po 5–6-erių metų laikas vykdyti antrą 
kirtimo atvejį. Bet jei žiema besniegė, 
kaip išsaugoti želdinius? O jei besniegės 
dvi iš eilės žiemos? Vėlgi, antru atveju 
nukirtus pušis, jų kelmai tampa „pui-
kiausia“ straubliukų veisykla. Taigi klau-
simų yra ir, tikimės, kad mokslo vyrai 
padės į juos atsakyti, – samprotauja eli-
gijus Ryškus. O Danuta Kazakevičienė 
papildo: „Anksčiau atvejiniais kirtimais 
kirtome tik Sužionių girininkijoje, kur 
auga įvairiarūšiai medynai, t,y., 2 proc. 
visų kirtimų. Nuo 2004 m. šių kirtimų 
apimtis padidinome ir dabar jais kerta-
me 27–30 proc. viso urėdijoje kertamų 
medynų ploto.“ Miškų urėdo nuomone, 
kirsti 30 proc. neplynais pagrindiniais 
Nemenčinės urėdijoje netikslinga. pats 
Labanauskas apie tuos kirtimus yra ra-
šęs, kad juos taikyti riekia labai atsakin-
gai, gerai apgalvojus. Kirsti jais, tarkime, 
mėlyniniame pušyne, kur dirvožemis 
pakankamai geras, nėra prasmės, nes sa-
vaiminukus užgoš žolinė ir kitokia aug-
menija, pasipylusi po kirtimo. 

Tačiau nepaisant jokių aplinkybių, 
urėdas e. Ryškus garantavo, kad tikrai 
nepaliekama jokių miško plynių, jokių 
neatkurtų biržių, kaip įsivaizduoja miš-
ko nedraugai (ar priešingai – save dide-
liais miško draugais įvardinantieji). 

APIE AKCIJą Ir ŠVArINIMąSI
Apie akciją „Darom 2010“ kalbėtis pra-
dėjome nuo senesnių įvykių. Urėdas 
eligijus Ryškus prisiminė, kaip pernai 
buvo paskelbta nemokamo padangų 
priėmimo į sąvartyną akcija. Nemenči-
nės urėdijos priemiestiniuose miškuose 
buvo pririnkti 3 savivarčiai automobiliai 
senų padangų. O nuvežus į sąvartyną, 
jų nepriėmė. „Teko sumokėti 3000 litų – 
negi veši atgal į mišką ar kur pakelėje iš-
versi?“ – tokiu „organizavimu“ piktinasi 
miškų urėdas. 

šiemet vėlgi, niekur – nei internete, 
nei spaudoje – nebuvo paskelbta, kad 
vežant į sąvartyną akcijos „Darom 2010“ 

metu surinktas šiukšles, reikia turėti ta-
loną, kurį gauti buvo galima savivaldy-
bėje. „Jeigu nuvežęs į sąvartyną šiukšles 
talono neturėjai, teko mokėti, atgal juk 
neveši. Nemenčinės miškų urėdijai apie 
tuos talonus paskutiniu momentu pra-
nešė švenčionių rajono savivaldybė, nors 
tai sužinoti turėjome iš paskirtojo akcijos 
koordinatoriaus. Deja... Nežinau, kaip 
kituose regionuose, bet Vilniaus regio-
ne reikėjo talonų. Mano galva, „Darom“ 
akcija – graži ir sveikintina. Džiugina ir 
tai, kad jos organizavime dalyvauja daug 
jaunimo. Tik norėtųsi didesnio dėmesio 
šiai akcijai iš Vyriausybės, savivaldybių. 
Jeigu jau piliečiai savo noru aukoda-
mi laisvadienį atvyko švarinti Lietuvos, 
tai visuose veikiančiuose sąvartynuose 
šiukšles reikėtų priimti be jokių talonų ir 
kitokių kliūčių. šiukšlės juk lietuviškos, 
neatvežtos iš kaimyninės šalies“, – dalijo-
si mintimis e. Ryškus.

Uždarius nedidelius sąvartynus prie 
mažesnių miestų dar didesniu „šiukš-
lių traukos objektu“ tapo miškai. Dalį 
lėšų (60,5 tūkst.) šiai problemai spręs-
ti Nemenčinės miškų urėdijai šiemet 
skyrė Vilniaus savivaldybė, nes apie 3,5 
tūkst. ha urėdijos teritorijoje yra mies-
to miškų. Rekreaciniuose objektuose, 
kurių urėdijoje – 40, šiukšlės renkamos 
kartą per savaitę. Ir šie darbai, nors im-
lūs laiko ir lėšų, nepastebimi. Jie mato-
mi, kaip ir namų šeimininkės darbai, 
tada, kai nepadaryti... 

Iš dalies nemenčiniečių miškų 
surinktas šiukšles pagal sutartis išve-
ža „Nemenčinės komunalininkas“ ir 
„pabradės komunalininkas“, bet ten, 
kur nėra kaimų, šios įmonės pasiimti 
šiukšlių nevažiuoja. O patiems vežti, 
tarkim nuo pabradės iki Karijotiš-
kių – 150 km ir dar mokestis sąvar-
tynui. „Auksinės“ šiukšlės – žmonių 
„dovanos“ miškui...

 

APIE ATJAUNėJUSį KOLEKTyVą
Miškų urėdas pasakoja, kad krizės 
metu ieškojo visų galimų rezervų. 
Teko jam būti negeram, atleisti žmo-
nes, formuoti tvirtesnį kolektyvą. Ne-
lengva pasakyti darbuotojui, kad jis 
bus atleistas, bet dabar džiaugiasi at-
jaunėjusiais ir sutvirtėjusiais kadrais. 
Antras momentas, anot miškų urėdo, 
mokėti išklausyti darbuotojus, jei rei-
kia, prisipažinti klydus. Žmogus turi 
jausti, kad į bendrą darbą jis įneša 
savo indėlį, nes jam leista dalyvauti 
įmonės veikloje, leista teikti siūlymus, 
išsakyti savo nuomonę. 

šiais metais Nemenčinės miškų 
urė dijoje atkurta Meros girininkija. 
Ji buvo panaikinta, kai girininkams 
buvo nuimta dalis darbo krūvio (miš-
ko ruoša). Tačiau tokie pasikeitimai 
nepasiteisino: labai susilpnėjo paga-
mintos produkcijos apsauga, girinin-
kijų darbuotojai nebežinojo, kur urė-
dijos mediena, kur – ne, kas veža ir 
kieno. Miškavagiai netruko tuo pasi-
naudoti. Todėl jau po metų grįžta prie 
ankstesnės tvarkos, o darbo krūvis 
girininkams vėl padidėjo. Teko panai-
kintąją girininkiją atkurti. Joje dabar 
girininkauja tas pats girininkas Valdas 
Ulevičius, padedamas jauno pavaduo-
tojo eriko Krygerio.

Jaunų žmonių priimta ir daugiau: tai 
povilas Auglys, miško apsaugos inžinie-
rius, Džiugas Gedminas, Arvyduose dir-
bantis eiguliu, baigęs Miškų fakultetą. 

Iš viso Nemenčinės miškų urėdijoje 
dirba 14 eigulių.

Girdint apie atsinaujinusį Nemen-
činės miškų urėdijos kolektyvą, pasiva-
žinėjus švariai ką tik  apkuoptais miškų 
keliukais, džiaugiantis besibaigiančiu 
miškasodžiu ir tuo, kad visuomenei šį 
pavasarį pristatytas Nemenčinės miškų 
urėdijos vidinės miškotvarkos projekto 
papildymas, numatantis tilto per Me-
ros upę pabradės seniūnijoje rekons-
trukciją – oi, kaip noriu tikėti, kad kas 
blogiausia, jau nuūžė, nuošė medžių 
viršūnėmis ir nebegrįš. Kad vis labiau 
miškų urėdijose įsitvirtinant finansi-
niam stabilumui, pamažu ateis ir poli-
tinė ramybė, kad vis daugiau dėmesio 
miškininkai galės skirti būtent miškų, 
o ne jų valdymo reikalams. 

JŪRatė REčIŪnIEnė

Miškai bus švaresni
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pastaraisiais metais labai padidėjus la-
puočių medžių sodmenų poreikiui, me-
delynai išplėtė lapuočių daigynus. Tačiau 
be tinkamo laistymo užauginti kokybiš-
kus sodmenis nelengva; ypač sunkiai 
dygsta beržai. Todėl Telšių miškų urėdi-
jos medelynui ėmėme ieškoti naujoviš-
kos, geriausiai lapuočių sodmenų augini-
mui tinkančios laistymo sistemos.

prieš kelerius metus miškų urėdi-
ja įsigijo ruloninę laistymo sistemą su 
smulkialašiais purkštukais. po dvejų 
metų bandymų paaiškėjo, kad toks lais-
tymo būdas lapuočiams netinka – kol 
rulonas nuvažiuoja iš vieno lysvės galo 
į kitą, lysvės pradžia spėja išdžiūti. Be 
to, ruloną kiekvieną kartą reikia trakto-
riumi vėl grąžinti į lysvės pradžią tomis 
pačiomis vėžėmis, kurios pabaigoje dar 
būna nepradžiūvusios. Nepasiteisinus 
šiam eksperimentui, ieškojome kitų 
sprendimų.

Iš savo ir kitų medelynų patirties 
žinojome, kad lapuočių sėklos blo-
giau dygsta, laistomos didelio vandens 
debeto purkštukais, kurie naudojami 
sodinukams. Jų stambūs lašai suplaka 
išpurentos žemės paviršių, ištaško sė-
klas. Geriausiai lapuočiams laistyti tiktų 
smūginiai iki šiol žemės ūkyje naudo-
jami purkštukai NAAN 501-U, kuriuos 
rinkai teikia UAB Maidina. Deja, jų 

Investicija 
pateisino lūkesčius

laistymo spindulys vos 6(8) m, todėl di-
deliame daigyne reikia daug purkštukų, 
o vandentiekio linijas išdėstyti pakanka-
mai tankiai.  

Atsižvelgusi į mūsų pageidavimus, 
firma Maidina pasiūlė Maestro purkš-
tukus, kurių laistymo spindulys siekia 
12(15) m, jų lašai nestambūs. purkštuve 
Maestro sumontuotas modernus skirtin-
gų trajektorijų sukimosi mechanizmas 
(VTD), užtikrinantis nepriekaištingą 
vandens pasiskirstymo tolygumą. 

Speciali purkštuko konstrukcija 
leidžia maksimaliai išnaudoti vandens 
energiją, užtikrindama efektyvų darbą 
ir gerą atsparumą vėjo gūsiams. San-
dariai apsaugotas nuo dulkių ir kitų 
mechaninių nešvarumų sukimosi me-
chanizmas pailgina purkštuvo tarna-
vimo laiką. purkštuvas jungiamas 1/2” 
išoriniu sriegiu.

Įrengiant pusiau stacionarią laisty-
mo sistemą, panaudoti greito surinkimo 
stovai Amirit, kurių detalės bei LDpe 
50 mm arba HDpe 50 mm vamzdžiai 
pagaminti iš aukštos kokybės plastma-
sės. (purkštukai ir stovai pagaminti ži-
nomos Izraelio firmos Naandan).

Kai sistema nenaudojama, ją ne-
sunkiai galima išardyti ir nurinkti. po 
žeme klojama tik magistralinė linija ir 
keturios atšakos iki laukų. 

Techninį laistymo sistemos spren-
dimą padėjo sukurti UAB Maidina. šiai 
firmai patikėti ir projekto įgyvendini-
mo darbai. Tokio dydžio laistymo siste-
mos montavimas miško medelynuose 
buvo pirmas Maidinos specialistams. 
šiek tiek nerimavome laukdami rezul-
tatų. Tačiau kruopštus ir atsakingas fir-
mos atstovų darbas bet kokias abejones 
išsklaidė. Dažnos konsultacijos projek-
to įgyvendinimo metu su UAB Maidi-
na direktoriumi Andriejumi Klunduk 
padėjo atrasti keletą naujų techninių 
sprendimų tobulinant sistemą. 

Lapuočių daigynui pasirinkome 
3 ha plotą, kurį atskyrėme keliuku ir 
padalijome į 4 sektorius. Kiekvienam 
sektoriui sumontuotas automatinis vož-
tuvas, programuojamas centriniu val-
dymo pultu. programatorius TOTAL 
CONTROL TC-24MOD-B IRRITOL 
įrengtas medelyno kontoroje. Jis turi 4 
nepriklausomas programas, iki 16 star-
tų per parą kiekvienai atskirai sekcijai. 
Valdymo pultu galima valdyti net 24 
atskiras sekcijas, yra galimybė prijungti 
dirvožemio drėgmės, lietaus daviklius. 
Tai leidžia sutaupyti darbo valandas, 
nereikia dirbti poilsio dienomis, ne-
reikalauja priežiūros net per lietų. Nuo 
valdymo pulto iki vožtuvų nutiestas že-
mos įtampos elektros kabelis. Vandenį 

22 MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04



ur
ėd

ijo
se

į sistemą tiekia didelio našumo Grund-
fos siurblys, šalia kurio sumontuotas 
automatiškai prasiplaunantis vandens 
filtras. Linijos išdėstytos tokiais ats-
tumais, koks yra purkštuko laistymo 
spindulys. 

purkštukų laistymo plotai 80–90 
proc. dengia vienas kitą, kad laistymas 
būtų greitesnis ir efektyvesnis. pvz., 
beržo daigyną galima palaistyti per 20–
30 min. Mūsų pageidavimu, laistymo 
sistema turėjo vienu metu laistyti ne 
mažiau kaip 1 ha teritoriją ne mažesniu 
kaip 5 mm/val. intensyvumu. Sumon-
tuotas lietaus daviklis, esant reikalui, 

laistymo sistemą išjungia. paminėtina 
dar viena teigiama sistemos savybė: 
galima ištiesti tiek laistymo linijų, kiek 
reikia, o esant būtinybei, pvz., iškasus 
daigus iš kurios nors lysvės, liniją ga-
lima visai išjungti. Linijų jungimo vie-
toje, sukonstravus nesudėtingą perėji-
mą, nesunku įjungti ir trąšų dozatorių 
Dosmatic, kuriuo galima patręšti sod-
menis skystomis trąšomis, įterpti kalio 
permanganato ar net fungicidų.

Skirtingų sektorių vožtuvų progra-
mavimo galimybės leidžia parinkti in-
tensyvų ar mažiau intensyvų laistymą. 
Todėl pernai pasėjome ne tik lapuočių, 
bet ir spygliuočių medžių daigyną tame 
pačiame plote, tik pritaikėme skirtingą 
laistymo intensyvumą. Viso daigy-
no laistymas iš karto užtikrino pui-
kų rezultatą: visas plotas palaistomas 
vienodai, todėl sėklos sudygsta vienu 
metu. Laistymo sistema sukonstruota 
taip, kad esant poreikiui, vandens ga-
lima būtų panaudoti nuo 0,5 m3/val. 
iki 60 m3/val., t. y. laistyti didelę sklypo 
dalį arba tik jo mažą gabaliuką. 

Ateityje, norint apsaugoti auga-
lus nuo perlaistymo, tikslinga turėti 
dirvožemio drėgmės daviklius, kurie, 
reikalui esant, išjungia sistemą. UAB 
Maidina siūlo JAV gamybos dirvože-
mio drėgmės daviklį Watermark Switch 
Units IRROMETER. Jis prijungiamas 
prie programatoriaus, todėl laistoma 
tik tada, kai dirvožemio drėgnumas yra 
mažesnis už ribinį.

Galima drąsiai teigti, jog naudojant 
šią laistymo sistemą, pasiekiama gerų 
rezultatų: per trumpą laiką nestambiais 
lašais palaistomas visas plotas; automa-

tinis reguliavimas taupo žmonių darbo 
laiką; daigai užauginami visi vienodai 
kokybiški; galimybė išjungti norimas 
linijas sudaro sąlygas efektyviam daigy-
no ploto išnaudojimui; sistema papras-
tai ir greitai surenkama; nėra detalių iš 
aliuminio, kuris vilioja „ilgapirščius“.

po vienerių metų, apžvelgę laistymo 
rezultatus, priėjome prie išvados, jog 
esame patenkinti šia laistymo sistema 
ir žadame ją išplėsti bei tokiu pat būdu 
laistyti dar 3 ha daigyno.

EuGEnIJus BaRnIŠKIs 
telšių miškų urėdijos 
medelyno viršininkas

Dirvožemio drėgmės daviklis 
Watermark Switch Units IRROMETERgreito surinkimo stovas Amirit

Valdymo pultas Total Control
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SAVIVALDyBėS MErO PADėKA 
UŽ rūPESTį MIŠKAIS
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdžio metu kovo 11-ąją meras Al-
mantas Blažys padėkos raštais ir spe-
cialiais nepriklausomos valstybės at-
kūrimo 20-mečiui skirtais ženklais ap-
dovanojo 22 asmenis, nusipelniusius 
Rokiškio kraštui, tarp jų – ir Rokiškio 
miškų urėdą Rimantą Kapušinską. 
Meras pažymėjo miškų urėdo indėlį 
rūpinantis šio krašto miškais, diegiant 
naujas miškininkavimo iniciatyvas bei 
paramą jauniems specialistams, dė-
mesį jaunosios kartos ugdymui.

Rokiškio miškų urėdija kasmet 
įvairiais mokesčiais valstybės biudžetą 
papildo vidutiniškai 2 mln. litų. Rajo-
no savivaldybei miškininkai padeda 
spręsti socialiai remtinų gyventojų 
problemas (apie 1,5 tūkst. gyventojų 
aprūpina kuru). Dar beveik šimtas gy-
ventojų kasmet gaminasi malkas patys, 
pirkdami malkinę medieną nenukirstu 
mišku (apie 1,3 tūkst. m3). 

Miško ruošos darbus ėmus orga-
nizuoti rangos būdu, miškų urėdijoje 
dirbančių žmonių sumažėjo iki šimto, 
bet samdoma apie 20 miško ruošos 
įmonių. Jose pastovaus darbo miškuo-
se gauna ne vienas šimtas darbininkų. 

Modernizuotas miškų urėdijos me-
delynas pajėgus aprūpinti miško ir de-
koratyviniais sodmenis ne tik rajono 

Po rokiškio krašto miškus 
pasižvalgius
gyventojus, žemių ir miško savinin-
kus, bet ir kitas miškų urėdijas, dalis 
sodmenų parduodama užsienio rin-
kose. pernai apie 150 miško savininkų 
ir įmonių nupirko per 700 tūkst. vnt. 
eglės, pušies, beržo, juodalksnio so-
dmenų miškui sodinti ir 15  tūkst. vnt. 
dekoratyvinių medelių. šiemet miška-
sodžio darbai urėdijoje sumažėjo geru 
trečdaliu: bus apželdyta 96 ha kirtavie-
čių ir 65 ha palikta atželti. Viena iš pa-
grindinių priežasčių – dėl užsitęsusios 
krizes nespėta iš panevėžio apskrities 
perimti miškams įveisti skirtų žemių 
(ankstesniais metais jose įveisdavo 
po 50 ha naujo miško). Mažai miško 
įveisimu besidomi privačių žemių sa-
vininkai: šiemet yra sudaryti ir patvir-
tinti tik 9 projektai 16 ha plotui. Todėl 
Rokiškio miškų urėdijos medelyne šį 
pavasarį yra apie 1 mln. vnt. miško 
sodmenų laisvam pardavimui (pu-
šies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, beržo, 
paprastojo klevo, mažalapės liepos, 
raudonosios sedulos, vienapiestės 
gudobelės). Apie 0,6 mln. vnt. miško 
sodmenų Rokiškio miškininkai su-
sodins valstybiniuose miškuose, dalį 
parduoda pagal išankstines sutartis 
kitoms miškų urėdijoms ir privatiems 
savininkams. 

Siekdama ugdyti atsakingą ir gam-
tą mylinčią jaunąją kartą, Rokiškio 
miškų urėdija globoja penkis jaunųjų 
miško bičiulių būrelius, vienijančius 
per 150 vaikų, palaiko glaudžius ryšius 
su daugeliu rajono švietimo įstaigų. 
Miškininkai čia talkina organizuojant 
įvairius renginius gamtos tematika, 
dalyvauja pokalbių popietėse. Tradici-
ja tapo pavasarį su visuomene rengti 
miško sodinimo šventes, miškų, pake-
lių ir poilsio aikštelių miškuose švari-
nimo talkas. 

O atsikvėpti po darbų Rokiškio miš-
kų urėdijos miškininkai valstybiniuose 
miškuose įrengė per 40 rekreacinių 
objektų. Tai pažintiniai ir rekreaciniai 
takai, apžvalgos aikštelės, poilsiavietės, 
stovyklavietės, atokvėpio vietos. Bene 
gausiausiai gyventojų lankoma Miliū-

nų poilsiavietė su vandens tvenkiniu, 
įrengtu taku neįgaliesiems. ši poilsia-
vietė prieš trejetą metų vykusiame re-
kreacinių objektų konkurse buvo įver-
tinta trečiąja vieta šalyje. Mėgstamos 
žmonių poilsiavietės įrengtos Kamajų 
šilo, Kazliškio šilelio, Dusetų girios 
miškuose, ne tik moksleivių lankomas 
ir Vosynos mokomasis – pažintinis 
takas. pernai Sartų regioninio parko 
direkcijos ir miškų urėdijos jėgomis 
šis takas atnaujintas: pakeisti informa-
ciniai stendai, suremontuoti tilteliai, 
apžvalgos aikštelės. 

AKCIJA „MIŠKAS - 2010“
Kaip ir visos šalies miškų urėdijos, 
siekiant užkardyti neteisėto miško 
kirtimo, medienos gabenimo pažai-
das, Rokiškio miškų urėdija su ra-
jono aplinkos apsaugos agentūra, 
policijos komisariatu vykdė akciją 
„Miškas – 2010“. Informacinėse prie-
monėse buvo paskelbti pasitikėjimo 
telefonai, kuriais gyventojai, pastebėję 
teisės pažeidimus, galėjo paskambinti 
šių įstaigų pareigūnams. 

Rokiškio miškininkai įsitikinę, kad 
tokios prevencinės priemonės stabdo 
neteisėtus miško kirtimus, medienos 
grobimą: per krizę šių pažaidų nepa-
daugėjo.

Padėka rokiškio miškų urėdui r. Kapušinskui

Miškasodžio talkoje (miškų urėdo pavaduotojas 
g. Baronas su rokiškio savivaldybės 
talkininkais)
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Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. kovą

Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.

Kamajų šile įrengta atokvėpio vieta (konkurso apžiūros metu) 

gaidžiabalės samanytės 
telmologinis draustinis žiemą (aukštapelkė)
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sortimentas 2010 m. kovo mėn. 
vidutinė kaina, Lt/m³

Indeksas        
2010 m. 

sausis=100

Iš viso 2010 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 141 100.7 140
Eglės pjautinieji rąstai 158 98.8 158
Ąžuolo pjautinieji rąstai 388 108.4 370
uosio pjautinieji rąstai 148 101.4 146
Drebulės pjautinieji rąstai 102 101 101
Beržo pjautinieji rąstai 143 99.3 144
Juodalksnio pjautinieji rąstai 123 98.2 124
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 115 100 115
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 86 100 86
Eglės popiermedžiai 78 100 78
Pušies popiermedžiai 76 102.7 75
Beržo popiermedžiai 92 101.1 91
Drebulės popiermedžiai 62 100 63
uosio popiermedžiai 94 95.9 94
Plokščių mediena (spygliuočių) 51 106.3 50
Plokščių mediena (lapuočių) 49 104.3 48
Malkinė mediena 65 106.6 63
Iš viso apvaliosios medienos 99 107.6 96
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so, 12 sidabro ir 25 bronzos medaliai. 
Aukso medaliais už šerno iltis apdo-
vanotas medžiotojas Gytis Andriuš-
kevičius (pandėlio klubas), už taurių-
jų elnių ragus – Antanas Ališauskas 
(Alsetos klubas) ir Gintaras Radavi-
čius („energetiko“ klubas), už stirni-
nų ragus – Benjaminas Jasinevičius 
(„energetiko“ klubas), Ramūnas Go-
deliauskas (Sniegių klubas), Arvydas 
Skardys (Salagirio klubas), Laimutis 
šeškus („Stačiaragio“ klubas), Nidi-
jus Aukštikalnis (Jūžintų klubas) ir 
Romanas Kazlauskas („Lėvens kran-
tų“ klubas). 

   
MG inf.

europos Bendrijos svarbos paukščių 
ap saugai svarbi teritorija vapsvaė-
džiams, žvirblinėms pelėdoms, plovi-
nėms vištelėms.

Miškininkams svarbus girioje esan-
tis 2,8 ha liepų genetinis draustinis, 
kuriame renkamos našių liepų sėklos 
išauginti medelyne sodinukus želdi-
niams. Įdomus ir Jūžintų šilas.

rOKIŠKIO MEDŽIOTOJAMS – 
9 AUKSO MEDALIAI
Bistrampolio dvare, panevėžio rajone 
tris mėnesius trukusioje šalies me-
džioklės trofėjų parodoje dalyvavo ir 
Rokiškio medžiotojai, iš kurios grįžo 
su gausybe prizų. Antai už briedžių, 
elnių, stirninų trofėjinius ragus ir 
šerno iltis rokiškėnams skirti 9 auk-

DėMESyS gAMTOSAUgAI
prieš porą metų panaikinus Girios 
girininkiją, didumą jos valstybinės 
reikšmės miškų perėmė administruoti 
Kamajų girininkija. Jūžintų seniūnijos 
teritorijoje esantys įspūdingi miškai bei 
936 ha Dusetų girios priskirti Sartų re-
gioniniam parkui. 

Dusetų girioje įsteigtas Vasynos 
gamtinis rezervatas, kur apie 200 ha 
miško akylai saugoma nuo bet kokios 
ūkinės veiklos. Iki 2009 m. šio rezer-
vato plotas buvo 71 ha. Mokslininkų 
biologų, Sartų regininio parko ekologų 
iniciatyva, konsultuojantis su Rokiškio 
miškų urėdijos miškininkais, rezerva-
tas išplėstas iki 200 ha. čia draudžiama 
ir grybauti, uogauti. 590 ha botaninia-
me-zoologiniame draustinyje saugomi 
reti gyvūnai ir augalai. Sengirėje gausu 
kertinių miško buveinių, kur ilgą laiką 
nebuvo plynai kertama. Daliai girios 
taikomas potencialių kertinių miško 
buveinių bei europos bendrijos svar-
bos buveinių apsaugai svarbių terito-
rijų statusas. šiose buveinėse aptinka-
ma retų miškuose liekninių beržų, į 
Raudonąją knygą  įtrauktų augalų. Gi-
rioje ornitologai stebi 12 retų paukš-
čių lizdaviečių, saugu čia gyventi ir 
suopiams, vištvanagiams, jūriniams 
ereliams. Tik jų kaimynyste kartais 
nepatenkinti krankliai, ginantys savo 
lizdavietes. 

šiemet balandį aplinkos ministro 
įsakymu Sartų regininio parko ribomis 
(išskyrus urbanistines bei kultūrinio 
paveldo prioriteto teritorijas) įsteigta 
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Šakių 
miškų urėdijos naujienos

munių Rp vyr. specialistas Aidas Mo-
zūraitis priminė eglės vaidmenį lietu-
vių pasaulėjautoje.

šakių miškų urėdijos urėdo pava-
duotojas Romas Kupstaitis nukirsti 
eglę patikėjo Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos studentams miš-
kininkams G. Stasiūnui, D. Badauskui 
ir T. Gelbūdai. (Gediminas Stasiūnas – 
europos medkirčių čempionato šakų 
genėjimo čempionas).

Nupjauta eglė išmatuota: jos stie-
bas siekė 41,5 m, medžio laja – per 
29 m, kelmo skersmuo – 1,4 m, ka-
mieno skersmuo 1,3 m aukštyje – per 
1 m, medžio tūris – apie 15 ktm. Su-
skaičiavus kelmo rieves paaiškėjo, kad 
eglei buvo 155-eri metai. 

Deja, dauguma nupjautos eglės me-
dienos buvo jau sudūlėjusi, virsdamas 
medis sutrūko į kelias dalis. eglės nuo-
pjovos bus panaudotos kaip istorinės 
relikvijos šakių miškų urėdijoje, Gel-
gaudiškio girininkijoje.

Anot panemunių Rp direkcijos dar-
buotojo Sauliaus Navlicko, dabar šalyje 
apie 45 m aukščiu puikuojasi Dzūkijoje 
auganti eglė, o storiausia (3,89 m apim-
ties) eglė auga Mažeikių miškų urėdijos 
Renavo girininkijoje.

INKILų KėLIMO AKCIJA LEKėčIų 
MIŠKUOSE
pernai LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto narių pradėta inkilų kėlimo 
akcija pasaulinei Žemės dienai įpras-

minti tęsiama ir šiemet – kovo 20 d. 
šakių miškų urėdijos Lekėčių girinin-
kijoje iškelta per 200 inkilų miško spar-
nuočiams. šventinėje akcijoje dalyvavo 
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 

Nupjauti sausuolę eglę patikėta 
KMAI kolegijos studentams

Atgulė senolė pašlaitėje įspūdingu 
41,5 m ūgiu

Lekėčių miške inkilus kelia Seimo narys 
Justinas Urbanavičius

ATSISVEIKINTA SU AUKŠčIAUSIA 
SūDUVOS EgLE 
šakių rajono Gelgaudiškio seniūnijos 
Komarų dvaro parke augusi senesnė 
nei 150 metų eglė laikyta aukščiausia 
Sūduvoje ir antra pagal aukštį šalyje 
(1997 m. spalio 14 d. duomenimis). 
šis gamtos paminklas buvo vienas 
iš lankomų Gelgaudiškio pažintinio 
tako objektų. pasak Gelgaudiškio giri-
ninko Jono Gvildžio, apie 2004 m. eglė 
nudžiūvo, bet tik 2009 m. pabaigoje 
ji neteko valstybės saugomo gamtos 
paveldo statuso. Artėjant pavasariui, 
miškininkai nutarė nudžiūvėlę nu-
pjauti, kad dūlantis jos kamienas ne-
keltų pavojaus miško lankytojams. 

eglės „išlydėtuvės“ nebūtin organi-
zuotos kovo 18 d.: atsisveikinti su šiuo 
gamtos paminklu susirinko panemu-
nių regioninio parko, Kultūros pavel-
do departamento darbuotojai, šakių 
miškų urėdijos miškininkai, aplinko-
saugininkai, gausus būrys vietinių gy-
ventojų, jaunųjų miško bičiulių. 

Gelgaudiškio girininkas Jonas Gvil-
dys apžvelgė šios eglės istoriją, pane-
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Talkininkus iš Lr Seimo Aplinkos apsaugos komiteto sutinka Šakių miškų urėdas 
Sigitas Tamošaitis (antras iš dešinės)
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Latvijas Finieris koncernas

superkame beržo rąstus ir fanermedžius

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054

e-paštu: info@likmere.lt

DIDELIAIS KIEKIAISDIDELIAIS KIEKIAIS

pirmininkas Jonas šimėnas, komiteto 
nariai Justinas Urbanavičius, Stanislo-
vas Giedraitis, miškų urėdijos darbuo-
tojai, jaunieji miško bičiuliai. 

šakių miškų urėdija šiemet paga-
mino ir iškėlė beveik 600 inkilų.

Miškų urėdijos Lekėčių informa-
ciniame centre atidengta paskutinė 
diarama (tikri eksponatai pieštame 
fone), kurioje trūko gervės. Jos iškam-
šą miškų urėdijai padovanojo iškamšų 
meistras K. Bybartas.

MG inf.

uaB „SEgrIS“
Vilkaviškis

Mob. tel.: +370 656 74 003, 
+370 670 64 115

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUgA

27MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04



ur
ėd

ijo
se

28 MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04

šiaulių miškų urėdijoje vykusiame baigia-
majame respublikinio piešinių konkurso 
,,Mums rūpi Lietuvos miškai“ etape apdo-
vanoti geriausių darbų autoriai, atvykę į 
renginį su savo mokytojais. 

šeimininkai – šiaulių miškininkai – 
priėmė labai svetingai, visus pasveikino 
šiaulių miškų urėdas Stasys pališkis, kon-
kurso koordinatorė – šiaulių logopedi-
nės mokyklos skyriaus vedėja Regina 
Ragaliauskienė, JMBS rėmimo tarybos 
pirmininko pavaduotoja eglė Mankevi-
čienė. Koncertavo Kuršėnų S. Anglicko 
pagrindinės mokyklos jaunieji miškinin-
kai „Giliukai“, šiaulių logopedinės moky-
klos „Drevinukas“, Radviliškio r. Grin-
kiškio J. podėrio vidurinės „Bruknelė“. 
Konkurso dalyviai kartu su mokytojais 
aplankė Kryžių kalną, nusifotografavo 

Mums rūpi 
Lietuvos miškai

prie šiaulių simbolio – 7 tonas sverian-
čios metalinės lapės.

Jaunųjų miško bičiulių būrelių narių 
ir mokinių, mylinčių mišką, respublikinį 
dailės darbų konkursą ,,Mums rūpi Lietu-
vos miškai“ organizavo Generalinė miškų 
urėdija kartu su šiaulių urėdija. Į pastarąją 
atkeliavo apie 1000 darbų iš visos Lietuvos 
mokyklų. Buvo išrinkti 24 įdomiausi dar-
bai, o iš jų vertinimo komisija išrinko 12 
geriausių. piešiniai buvo vertinami kelio-
se amžiaus grupėse. Laureatais pripažinti: 
Urtė Mockevičiūtė (Jurbarko r. Gausan-
tiškių A. Valančiaus pagr. mokykla), emi-
lijus Kuizinas (šilalės r. Kvėdarnos p. Lia-
tuko pagr., JMBB „pelėdžiukai“), Nedas 
Galvelis (šiaulių r. Kuršėnų S. Anglicko 
pagr., JMBB „Giliukai“), Simas Zdanavi-
čius (panevėžio A. Lipniūno pagr. mo-

kykla), Akvilė Baltrūnaitė (Kupiškio Ku-
pos pradinė mokykla), eglė Dučinskaitė 
(Radviliškio r. Grinkiškio J. podėrio vid.), 
Greta Karaliūtė (Telšių r. Žarėnų „Mini-
jos“ vid.) Ineta švelnytė (Kupiškio p. Ma-
tulionio pagr.), Lena šakarnytė, Simona 
Sagaitytė (Jurbarko r. Viešvilės pagr. mo-
kykla), Agnė Stonkutė (Tauragės r. Žygai-
čių gimnazija, JMBB „Skroblas“), Sandra 
šaltmerytė (šilalės r. Laukuvos N. Vėliaus 
gimnazija), Martynas Bučnius (šilalės r. 
Laukuvos N. Vėliaus gimnazija). Konkur-
so nugalėtojai apdovanoti šiaulių miškų 
urėdijos įsteigtais prizais – dailės reikme-
nimis, Generalinės miškų urėdijos diplo-
mais. Visų konkurso baigiamojo etapo 
dalyvių darbų vadovai pagerbti padėkos 
raštais ir atminimo dovanėlėmis.

MG inf. 

Atlikti kūrybines užduotis: kurti eilė-
raščius, vaidinti situacijas gamtosaugine 
tema, įminti mįsles – ne tokios jau pa-
prastos užduotys penktų ir šeštų klasių 
moksleiviams. Tačiau Tauragės „šaltinio“ 
pagrindinės mokyklos jaunųjų miško bi-
čiulių būrelio „Kregždutė“ ir jaunųjų eko-
logų būrelio nariai, po pamokų susirinkę 
aktų salėje paminėti Žemės dieną, noriai 
kibo į darbą, išradingai ir linksmai vaidi-
no, šmaikščiai atsakinėjo į klausimus. 

Atliekamas užduotis vertino kom-
petentinga komisija, kuriai vadovavo 
Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato 
(mokyklos socialinių partnerių) vyriau-

gamtosauginiai linkėjimai – 
vaikų pieštose rankose

siasis inspektorius S. Bartminas. Jam tal-
kino mokyklos direktorė J. Lazdauskie-
nė, direktorės pavaduotoja V. Bivainienė 
ir Gamtosauginės mokyklos atstovai. 

Renginio metu skambėjo mokyklos 
dainininkų atliekamos dainos, mokiniai 
skaitė Antuano de Sent-egziuperi „Mažo-
jo princo“ ištraukas, piešė ant popieriaus 
lapo rankas, o iškirpę ant jų užrašė savo 
palinkėjimus žemei. 

Už nuoširdų dalyvavimą renginyje 
visos komandos apdovanotos direktorės 
padėkos raštais.

EGLė RuPŠIEnė
VILMa noVIKIEnė
tauragės „Šaltinio“ 

pagrindinės mokyklos mokytojos

                                    



MūSŲ GIRIOS / 2010 / 04 29

rūpinamasi 
senoliu stelmužės ąžuolu

Saugomų teritorijų valstybės 
kadastro duomenimis, šie-
met šalyje buvo 509 valsty-
bės saugomi gamtos paveldo 
objektai, iš jų 157 paskelbti 
gamtos paminklais. Saugo-
mais gamtos paminklais pri-
pažinti 4 ąžuolai, kurių ka-
mieno skersmuo siekia dau-
giau kaip 7 metrus, tarp jų – 
senolis Stelmužės (kamieno 
skersmuo – 958 cm) ąžuolas 
Zarasų rajone. Valstybinėje 
saugomų teritorijų tarny-
boje pristatytas Stelmužės 
ąžuolo priežiūros projektas 
(jo rengėjas čekas arboristas 
Martinas Nemecas). Stelmu-
žės ąžuolo priežiūros projek-
tas buvo vykdomas, remiant 
Zarasų rajono savivaldybei. 

čekų mokslininkas nuo 2005 m. stebi ir tiria Stelmužės 
ąžuolą. Siekdamas pratęsti šio gamtos paminklo gyvybin-
gumą, apsaugoti nuo neigiamo aplinkos poveikio, Martinas 
Nemecas konsultavosi su arboristu Neville’u Fay iš Didžio-
sios Britanijos, bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, 
specialistais. parengtas ilgalaikis seniausio Lietuvos ąžuolo 
priežiūros planas. Nustatytas fiziologinis ir biomechaninis 
medžio gyvybingumas, atlikta dirvožemio analizė, apskai-
čiuoti žmonių srautai, pasiūlytos priemonės, kaip pagerinti 
ąžuolo augimo sąlygas ir prailginti jo išlikimą. Mokslininkai 
nusprendė taikyti artimas gamtai technologijas, vengti „chi-
rurginių“ ir cheminių priemonių. praktinės siūlomos prie-

Senolis, 2007 m.

monės: neleisti lankytojų į 
ąžuolo šaknų zoną, atnau-
jinti apsauginę tvorą, įrengti 
fotografavimo aikštelę, pa-
šalinti išdėliotas trinkeles. 
Kad ąžuolas išliktų gyvy-
bingesnis, pasiūlyta: žemę 
aplinkui mulčiuoti ąžuolo 
skiedromis, įrengti vandens 
įsigėrimo kanalus bei rink-
tuvus, naudoti „vainikinį“ 
genėjimą – lajoje atsargiai 
nugenėti šakų viršūnėles 
(taip palengvinti galinčias 
nulūžti šakas), iškirsti švie-
są užstojančius menkaver-
čius medžius. pastebėta, kad 
aplink auganti sumedėjusi 
augalija neabejotinai stelbia 
ąžuolą, pamažu atimdama iš 
jo saulės šviesą. Rimta grės-

me įvardintos nuodingos nuovarvos nuo šalia esančios Stel-
mužės bažnyčios stogo.

M. Nemecas siūlė išardyti ąžuolo kamieno surišimą, ne-
tinkamus stogelius, pašalinti betonines plombas, vietoj du-
relių į drevę įrengti vėdinimo angą, o vakarinės šakos rams-
tį pakeisti nauju. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos 
direktorė Rūtos Baškytė pažymėjo, jog pagal čekų arboristo 
M. Nemeco parengtą Stelmužės ąžuolo priežiūros projektą 
turėtų būti parengtas projektas eS finansinei paramai gauti, 
sutvarkyta ir infrastruktūra lankytojams. Stelmužės ąžuolą 
svarbu kuo ilgiau išsaugoti ateities kartoms ir kaip Lietuvos 
istorijos paveldo objektą.
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Vielos tinklai
miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui

P r e k y b a uaB „SEgrIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt
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Keliai ir kitos transporto infrastruktū-
ros neigiamai veikia gamtą ir menkina 
gamtos apsaugos efektyvumą. Tai stebi-
ma visame pasaulyje. Vis daugiau vietų, 
kur stambieji žinduoliai, ypač kanopi-
niai, migruoja per kelius. Intensyvėjant 
eismui, didėja ir gyvūnų mirtingumas 
keliuose. Dėl kelių atsirandantis barjero 
efektas fragmentuoja buveines, sukelia 
demografinę izoliaciją ir mažina biolo-
ginę įvairovę.

Dažniausiai kalbama apie nuosto-
lius. Sudaužytos ir apgadintos maši-
nos – dideli pinigai, o sužeisti ar žuvę 
autoavarijose susidūrus su gyvūnu 
žmonės – neįkainojami. Užsienio šaly-
se su labiau išvystyta draudimo sistema 
per metus patiriama milžiniška žala. 
JAV per metus apie pusę milijono ava-
rijų kyla vien dėl elnių. Vokietijoje kas-
met suvažinėjama apie 100 000 stirnų, 
Suomijoje – tiek pat baltauodegių elnių. 
Kasmet europoje dėl tokių avarijų žūva 
apie 300 žmonių, nuostoliai siekia apie 
4 mlrd. litų. per pastaruosius 2-ejus me-
tus Lietuvos spauda ne kartą rašė apie 
autoavarijas dėl briedžių, patekusių į 
autostradas neaptvertose vietose.

Betgi, spaudoje buvo akcentuojama 
tik pats avarijos faktas, kaltinami keli-
ninkai. Užmiršta paklausti – ar radikaliai 
sumažinus leistiną greitį, būsime paten-
kinti? Ar skirtume didžiulius pinigus ap-
tverti keliams? Aptvėrus kelius, tektų pa-
sirūpinti ir gyvūnais – jų galimybe judėti, 
genetinės įvairovės ribojimu. Žalieji tiltai 
ir požeminės gyvūnams skirtos perėjos 

Medžiojamųjų žvėrių 
žuvimas autostradose
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Stirna spąstuose

Perėja žvėrims

kainuotų milijardus. Tačiau ne apie pini-
gus noriu padiskutuoti. 

Dar du dalykai spaudoje nė karto ne-
buvo aptariami, o ir užsienyje jie iki šiol 
neanalizuojami. pirmas – tai vairuotojo 
psichologija. Kaip jaučiasi žmogus, per-
važiavęs gyvūną? Ar nepakinta vairavi-
mo įpročiai po susidūrimo su briedžiu? 
Vienas mano kolega du kartus sudaužė 
mašinas, susidūręs su šernais. Manote, jį 
konsultavo psichologas? O gal nekenk-
tų. Aš pats esu autostradoje numušęs 
stirną. Man pasisekė, nes smūgis buvo 
iš šono, mašina nukentėjo menkai. Jau 
daug laiko praėjo, tačiau važiuodamas 
pro Taujėnus sumažinu greitį ir pasižiū-
riu į laukus.

Kitas klausimas apie gyvūnus. Ar dėl 
jų žuvimo keliuose nukenčia populiacijų 
skaitlingumas? Antai Ispanijoje viena di-
džiausių grėsmių baigiančiai išnykti Ibe-
rijos lūšiai yra greitkeliai. pas mus, kiek 
teko girdėti, suvažinėta tik viena lūšis. 

Visų kitų gyvūnų, apie kuriuos toliau 
rašau, žuvimą keliuose įvertino ekolo-

Žo dis skai ty to jui
Pavasaris.
Madingas klausimas ne į temą. Kažin, kaip 
kalbininkai aiškina šio žodžio kilmę? ar jis 
pavasaris dėl to, kad seka po vasario, ar 
dėl to, kad jis vasaros pakraštys (pvz., pa
laukė, pamiškė).
,,Pagimdžiau“ šį kalambūrą ir suėmė juodas 
pavydas: tai lengva apie politiką rašančiųjų 
duona! tuntai tautos pamėgtų personažų 
per galvą verčiasi, kad kiekvieną savaitę tik 
būtų apie ką šnekėti ir rašyti. 
o gamtoje?! nuobodybė. Pavasaris, vasa
ra, ruduo, žiema – ir vėl iš naujo. 
atžagariai medžiotojai (kartojuosi) viščiu
kus ir derlių skaičiuoja pavasarį.
Beje, kodėl tik medžiotojai atžagariai? Ir 
mokesčių inspekcija pamiršo patarlę apie 
viščiukų skaičiavimą rudenį.
o dabar jau rimtai. Pavasaris medžiotojo 
kalendoriuje iš tikrųjų užima ypatingą 
vietą. Ir ne vien dėl to, kad prasideda nau
jas gamtos ciklas. Šiemet savo sodyboje 
apturėjau malonumą, stebėdamas, kaip 
keli tuzinai varnėnų niovėsi dėl trylikos 
inkilų (pats nustebau suskaičiavęs, kad jų 
trylika). stop! Vėl nukrypau į lankas!
Rimtam medžiotojui pavasaris – apmąs
tymų ir svarstymų metas. Kiek sumedžio
ta, kiek išsaugota, kokie laimikiai laukia 
šiais metais? tradicinių medžioklės objek
tų populiacijų būklė pastarąjį dešimtmetį 
(beje, apie tai viliuosi išsamiau parašyti 
jau kitame žurnalo numeryje), leidžia 
teigti, kad didžioji dalis mūsų medžiotojų, 
ačiū Dievui, šią aritmetiką jau perkando. 
Bet tobulėjimui ribų nėra. Šį kartą drįstu 
atkreipti jūsų dėmesį į šešėlinę medžiok
lės laimikių dalį, į kurią, iki šiol, vertindami 
žmogaus poveikį medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijoms, mes beveik nekreipdavo
me dėmesio. Kalbu apie faunos nuosto
lius dėl nemedžioklinių antropogeninių 
veiksnių. 
skrupulingųjų vokiečių medžioklės laimi
kių statistika tvarkingai susideda iš dviejų 
dalių: sumedžiota plius rasta!
Pradžiai – profesionalo mintys apie fau
nos ir ne tik jos nuostolius mūsų keliuose.

EuGEnIJus tIJuŠas
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gijos instituto Žinduolių ekologijos laboratorijos darbuotojai 
2007–2009 metais, Automobilių kelių direkcijos prie Susisie-
kimo ministerijos užsakymu. per 2008–2009 m. tyrimus re-
gistruojant žuvusius gyvūnus autostradomis pravažiuota apie 
100 000 km. Dar apie 10 000 km pravažiuota krašto ir vieti-
niais keliais. Surinkti duomenys leido įvertinti (1) – žuvusių 
gyvūnų skaičių, rūšinę sudėtį ir žuvimo intensyvumą sezo-
nais, (2) – žuvimo ant kelių indeksą (angl. Roadkill index), t.y., 
žuvusių individų vidurkį 100 km magistralinio kelio per parą, 
kuriuo remiantis ekstrapoliuoti žuvimo duomenys visiems 
keliams, (3) – oficialiai neregistruotų susidūrimų intensyvu-
mą kiekvienai magistralei. Duomenys lyginami su Lietuvos 
policijos eismo priežiūros tarnyboje registruotų susidūrimų 
su laukiniais gyvūnais skaičiumi.

Nuo 2008 m. gruodžio iki 2009 m. lapkričio eismo prie-
žiūros tarnyboje užregistruota 830 susidūrimų su laukiniais 
gyvūnais, kurių didžiausią dalį sudaro stirnos (55 proc.). 
2009 m. užregistruota mažiau suvažinėtų smulkių gyvūnų. 
Nežymiam avaringumo mažėjimui galėjo turėti įtakos magis-
tralinių kelių aptvėrimas ir požeminių perėjų įrengimas, ta-
čiau ir dėl ekonominių priežasčių mažiau mašinų draudžiama 
kasko draudimu – nukentėję nesikreipia kompensacijų, todėl 
neregistruoja eismo įvykio.

Daugiausia gyvūnų keliuose žūva pavasarį ir vasaros pra-
džioje, ypač gegužę, bei rudenį, ypač spalį. per paskutinius 
metus magistralėse gegužę suvažinėta 22,1 proc., o spalį – 
13,7 proc. visų oficialiai registruotų žuvusių gyvūnų.

Nuo rudens iki pavasario aiškiai išreikšti du žuvimo pikai 
paroje: vakarinis ir rytinis. pavasarį rytinis pikas trunka nuo 
5 iki 7 val., per jį žūva 14,3 proc. per parą žuvusių gyvūnų, 
vakarinis pikas, per kurį žūva 51,6 proc. gyvūnų, trunka nuo 
19 iki 24 val. Vasaros metu, t.y., šviesiausiu metų laiku, ryti-
nio žuvimo piko nestebima, o vakarinis trunka nuo 21 val. iki 
2 val. ir jo metu žūva 56,5 proc. gyvūnų. Rudenį, trumpėjant 
dienai, rytinis pikas trunka nuo 6 iki 7 val., jo metu žūva 15,8 
proc. gyvūnų. Vakarinis žuvimo pikas (51,2 proc. gyvūnų) 
trunka nuo 17 iki 23 val. Žiemos metu rytinis pikas tampa dar 
vėlesnis: 7 ir 8 val. žūva 14,1 proc. paros gyvūnų, o vakarinio 
piko metu, 16–21 val. žūva 54,9 proc. gyvūnų.

2008–2009 m. radome apie 2 600 keliuose žuvusių ir eis-
mo priežiūros tarnybos neregistruotų žinduolių, paukščių ir 
roplių individų. Tarp 20 rūšių žuvusių laukinių žinduolių gau-
siausi ežiai – 852, mangutai – 697, lapės – 299 individai, kiau-
nės – 257 individai (tarp jų miškinės ir akmeninės kiaunės). 

Mažiau radome žuvusių šeškų – 75, kiškių – 58, voverių – 17, 
šernų – 12, barsukų – 10, stirnų – 9 individai. Dar rečiau buvo 
randama suvažinėtų kanadinių audinių – 7, kurmių – 6, tau-
riųjų elnių, bebrų, pilkųjų žiurkių, geltonkaklių pelių – po 3, 
ūdrų – 2, vilkų, žebenkščių ir briedžių – po 1 individą. Dar 
90 žinduolių individų rūšies nustatyti nebuvo galimybės. Taip 
pat užregistruoti 32 magistralėse numušti paukščiai, iš kurių 
8 buvo plėšrieji paukščiai, 3 gandrai, po 1 kėkštą, jerubę ir 
riešutinę. Ant greitkelio buvo rastas ir 1 žaltys.

Tai kiek iš tikrųjų suvažinėjama gyvūnų, kurie į oficialią 
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos apskaitą nepa-
tenka? šis skaičius buvo ekstrapoliuojamas pagal žuvimo ant 
kelių indeksą – vidutinį kiekvienos rūšies žuvusių gyvūnų 
skaičių 100 km magistralės per parą. 

Galima teigti, kad Lietuvos magistraliniuose keliuose per 
metus suvažinėjama apie 20 000–25 000 laukinių gyvūnų, ku-
rie nepatenka į oficialią apskaitą. Daugiausia magistralėse žūva 
ežių (5,8–6,5 tūkst. kasmet), mangutų (5–5,8 tūkst.), lapių 
(2,1–2,5 tūkst.) ir kiaunių (2–2,4 tūkst.). Medžiotojų žiniomis, 
eismo priežiūros tarnybos neregistruoti dar 2 briedžiai (A2 
greitkelyje), 6 taurieji elniai, 12 šernų ir 10 stirnų. Įvertinus 
visus informacijos šaltinius galima teigti, kad kasmet magis-
traliniuose keliuose žūva ir policijoje neregistruojama apie 30 
briedžių, 35 taurieji elniai, 200 šernų ir 150 stirnų. šie skaičiai 
žymiai padidina eismo priežiūros tarnyboje registruotų įvy-
kių skaičių. Apibendrinant pateiktus duomenis galima teigti, 
kad neregistruotų žuvusių gyvūnų skaičius Lietuvos magis-
traliniuose keliuose kasmet maždaug 20 kartų viršija oficia-

Medžioklės (M) ir žuvimo ant kelių (Ž) 
įtakos medžiojamųjų gyvūnų populiacijoms palyginimas

Stumbras negyvas, automobilis suniokotas
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2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.
M Ž* Ž% M Ž* Ž% M Ž* Ž% M Ž* Ž** Ž%

Briedis 112 47 42,0 149 64 43,0 173 60 34,7 112 33 30 56,3
t. elnias 766 7 0,9 869 11 1,3 1027 6 0,6 1158 7 35 3,6
Šernas 16554 62 0,4 17800 84 0,5 22366 100 0,4 35814 60 200 0,7
stirna 15181 356 2,3 16590 484 2,9 17863 515 2,9 18766 410 150 3,0
Bebras 5359 1 0,02 12473 2 0,0 12702  13593 60 0,4
Kiškis 5546 21 0,4 4269 19 0,4 3624 11 0,3 5005 5 400 8,1
Barsukas 22  16 1 6,3 15  29 160 ~550
Lapė 13831 4 0,03 12634 17 0,1 12646 19 0,2 21900 9 2300 10,5
Mangutas 3055 1 0,03 4678 5554 15000** ~300 7061 2 5500 77,9
Kiaunė 972  1049 1033 867 1 2200 ~250
audinė 95  110 109 95 44 46,3

* – Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyboje registruoti duomenys 
** – Kartu su Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyboje neregistruotais duomenimis



lius duomenis. Dauguma žūstančių gyvūnų yra smulkūs, la-
pės ar manguto dydžio. Kanopinių gyvūnų iš tikrųjų žūva apie 
40 proc. daugiau, nei registruojama oficialiai.

2009 m. magistraliniuose keliuose suvažinėtos 2 ūdros. 
Abiem atvejais ūdra ant kelio pateko vietose, kur galėjo pa-
sinaudoti po keliu esančiu vamzdžiu (lietaus pralaida). Tais 
pačiais 2009 m. europos Sąjungos iniciatyva šalys narės buvo 
apklausiamos apie ūdrų žuvimo mastą keliuose ir jų apsaugos 
priemones. Mūsų duomenų ekstrapoliacija leidžia teigti, kad 
per metus Lietuvoje keliuose žūna ne daugiau 30 ūdrų, t.y., žu-
vimas neviršija 1 proc. populiacijos dydžio. Kadangi ūdrų skai-
čius Lietuvoje yra pakankamas, populiacijos būklė gera, papil-
domos arba specialios priemonės jų apsaugai nereikalingos.

Duomenys apie žuvusių ant kelių gyvūnų skaičiaus santykį 
su jų sumedžiojimu pateikiami lentelėje. Matome, kad žuvi-
mo ant kelių įtaka medžiojamųjų gyvūnų populiacijoms gali 
būti svarbiu populiacijos dinamiką formuojančiu veiksniu. Iki 
2008 m. nebuvo duomenų, leidžiančių patikimai įvertinti ant 
kelių žuvusių gyvūnų skaičių. 2008 m. įvertinta, kad Lietuvoje 
per metus ant kelių žuvo apie 15 000 mangutų, o tai 3 kartus 
viršijo jų sumedžiojimą. Vien dėl žuvimo ant kelių manguto 
populiacijos pagausėjimas 2008 m. iki 50 000 individų 2009 
m. sumažėjo. šios rūšies populiacijos gausumo valdymui žu-
vimas ant kelių yra naudingas.

šiuo požiūriu naudingas yra ir lapių žuvimas ant kelių, ka-
dangi lapių skaičius Lietuvoje yra per didelis. Lapės, kaip ir 
mangutai, platina pasiutligę, niežus ir kitas ligas bei parazitus. 
Oficialiais duomenimis, 2006–2008 m. ant kelių žuvusių lapių 
skaičius sudarė visiškai nežymią dalį lyginant su sumedžioji-
mu. Tačiau, įvertinus ir neregistruotus lapių žuvimo atvejus, 
žuvimas vien tik magistraliniuose keliuose sudaro apie 10 
proc. sumedžiotų lapių.

Barsukų sumedžiojama nedaug, o jų žuvimas magistrali-
niuose keliuose sumedžiojimą viršija bent 5 kartus. Maždaug 
2,5 karto sumedžiojimą viršija kiaunių žuvimas magistralėse. 
Žūvančių ant kelių audinių skaičius sudaro beveik pusę jų su-
medžiojimo. Kiškių magistraliniuose keliuose žūva 10 kartų 
mažiau, negu sumedžiojama. Bebrų ant kelių žūva nedaug, 
kaip ir ūdrų, dėl šių gyvūnų specifinių poreikių buveinėms 
(jos yra susiję su vandeniu). Žuvimo ant kelių įtaka bebro po-
puliacijai yra visiškai nereikšminga.

Iš kanopinių žvėrių, žuvimas ant kelių daro didžiausią įtaką 
briedžių populiacijai, nes šių gyvūnų Lietuvoje po 2000 m. su-
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Lapė Keliuose yra vietų, kur neršto metu žūva
tūkstančiai varliagyvių
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mažėjo, ir, nepaisant medžioklės ribojimo, populiacija vis dar 
neatsistato. Tai, kad 2006–2009 m. ant kelių žuvusių briedžių 
skaičius sudaro nuo 36 iki 56 proc. jų sumedžiojimo reiškia, 
kad žuvimas keliuose yra valdantis populiacijos skaitlingumą 
veiksnys. Be to, būtent su briedžiu vykę susidūrimai dažniau-
siai baigiasi žmonių aukomis ir sukelia didžiausią rezonansą 
visuomenėje. Kita vertus, briedžių sezoninių migracijų mas-
tas siekia dešimtis kilometrų. Atsistatanti populiacija vis dar 
užiminėja anksčiau apgyventas, o po 2000 metų apleistas bu-
veines, todėl šių žvėrių pasirodymas konkrečiose greitkelių 
vietose neprognozuojamas. 

šernų, stirnų ir tauriųjų elnių žuvimas ant kelių sudaro iki 
3,6 proc. nuo jų sumedžiojimo. Toks žūvančių gyvūnų skai-
čius yra nuostolingas medžioklės ūkiui, tačiau populiacijų 
skaitlingumui įtakos neturi.

Interpretuoti šiuos duomenis galima įvairiai, tačiau pateik-
siu tik atsakymą į klausimą: ką saugome, atitverdami kelius, 
išleisdami didžiulius pinigus kitoms apsaugos priemonėms – 
gyvūnams skirtoms perėjoms, rampoms, grotoms ant kelių ir 
varteliams, atbaidantiems kvapams? Ne vien tik žmogų. šios 
priemonės skirtos ir gyvūnų apsaugai, nes kai kurių rūšių po-
puliacijas žuvimas keliuose veikia ne mažiau už medžioklę. 

Prof. LInas BaLčIausKas

rugpjūčio-rugsėjo mėnesį suvažinėjama 
tūkstančiai mangutų jauniklių
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Tokią mintį apie mišką išsakė filoso
fas Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signataras Romualdas Ozolas, Rašy
tojų klube kovo 24 d. vykusiame pub
licistikos ir poezijos vakare „Kieno 
jūs būsit, Lietuvos miškai?“ 

Renginyje dalyvavo rašytojai Al-
gimantas Baltakis, Gediminas Isokas, 
Stasys Kašauskas, Marcelijus Martinai-
tis, Selemonas paltanavičius, Vytautas 
Narbutas, filosofas Romualdas Ozolas, 
LRS Aplinkos apsaugos komiteto pir-
mininkas Jonas šimėnas ir šio komite-
to narys Justinas Urbanavičius, miški-
ninkai Zdislovas Truskauskas, Saulius 
Adomavičius, Kazimieras Giniūnas, 
Rimantas Kviklys, Vytautas Stacevičius, 
aktorius Tomas Vaisieta, dainininkas 
Danielius Sadauskas, aplinkosauginin-
kai, žiniasklaidos ir inteligentijos at-
stovai. Rašytojų klubo salėje tą vakarą 
neliko nė vienos tuščios vietos. 

Renginio sumanytojas ir organi-
zatorius rašytojas Romas Sadauskas 
sakė, kad „miškas yra protui ir sielai 
artimiausia pasaulio dalis“, todėl jam 
rūpi, kokį mišką matysime mes ir ko-
kiu džiaugsis mūsų vaikai. Įžanginėje 
kalboje jis priminė, kad miškininko 
profesija Lietuvoje nuo seno buvo pres-
tižinė, o jo vaikystės kaime miškavagis 
laikytas paskutiniu žmogumi (mūsų 
laikais kartais pasitaiko priešingai – 
apgailestaudamas pabrėžė rašytojas). 
šilta pasigėrėjimo banga nuvilnijo, kai 
R. Sadauskas pateikė faktą apie tai, kaip 
miškininkai saugojo miškus. pirmasis 
nepriklausomos Lietuvos Miškų depar-
tamento direktorius 1921 m. gavęs tuo-
metinio žemės ūkio ministro įsakymą 
paruošti 3 mln. kietmetrių medienos 
eksportui, nesutiko šio įsakymo vykdy-
ti ir atsisakė pareigų. Miškų saugojimo 
tradiciją tęsė ir ministras Algirdas Ma-
tulionis, dažnai pabrėždamas „Miško 
kirsti geriau mažiau“ (daug medienos 
sovietmečiu buvo įvežama iš Karelijos). 
O dabar miškus siekiama privatizuo-
ti ne dėl to, kad būtų racionaliai juose 
ūkininkaujama, o dėl pinigų: iškirsti ir 
gauti naudos.

„Seimas priėmė rezoliuciją ir nu-
tarė valstybinių miškų neprivatizuoti. 

Miškas – 
žemės ir dangaus meilės kalba

Tačiau miškų sargyboje ir toliau pri-
valome budėti nuolat, ruoštis naujiems 
įvairaus pobūdžio išpuoliams,“ – pra-
našiškai sakė Romas Sadauskas.

Miškų grąžinimas buvusiems savi-
ninkams, anot Kazimiero Giniūno, ilgą 
laiką dirbusio aplinkosaugininkų va-
dovu, savaime suprantamas, bet kodėl 
buvo nutarta mišku kompensuoti už 
žemę ir kitą turėtą turtą, visai nesupran-
tama. Žemių perkėlimas padarė daug 
žalos ne tik valstybiniams miškams, bet 
ir paežerėms, paupiams, savavališkos 
statybos sudarkė kraštovaizdį. Dabar 
vėl girdime, kad už miestuose turėtą 
žemę bus kompensuojama mišku. prii-
mantys sprendimus tai turėtų dar ir dar 
kartą pasvarstyti. Gaila, kad Lietuvoje 
prekiaujama ne tik mediena, bet ir mo-
rale, neaišku, kas ką ir kada „nupirks“, 
kada ir kokie įstatymai bus pakeisti.

Atsakydamas į klausimus apie kom-
pensavimą mišku už miestuose turėtą 
žemę LRS AAK pirmininkas Jonas ši-
mėnas sakė, jog Seimo rezoliucijoje re-
komenduojama greičiau baigti nuosa-
vybės teisių sugrąžinimą buvusiems že-

mės ir miškų savininkams iš tam skirtų 
rezervinių miškų, o likusius nedelsiant 
perduoti valstybės įmonėms miškų urė-
dijoms ir taip užbaigti žemės reformą 
miškuose. Dabar miško rezervas suda-
ro 12 proc. šalies miškų. „Daugiausia 
tai buvę kolūkių miškai, tapę niekieno. 
Tie miškai bus siūlomi miestų gyvento-
jams, kurių žemė mieste užimta ir jos 
neįmanoma sugrąžinti natūra. Tokiu 
būdu nebeliks „niekieno“ miškų. „pri-
imta rezoliucija „Dėl valstybinių miškų 
išsaugojimo“ parodė principingą Seimo 
poziciją, kad valstybiniai miškai nei da-
bar, nei ateityje nebus atiduoti privati-
zuoti“, – užtikrino Jonas šimėnas. 

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Zdislovas Truskauskas susirinku-
siesiems papasakojo apie valstybinių 
miškų valdymo sistemą, miškų ūkio 
tendencijas ir problemas, ryšius su vi-
suomene.

pratęsdamas pastarąją mintį, apie 
darbą su vaikais papasakojo Veisiejų 
miškų urėdijos Leipalingio girininkas 
Saulius Adomavičius, kviesdamas miš-
kininkus ir visus tėvelius „artinti vai-
kus prie gamtos ne tik akcijų metu“, o 
Rimantas Kviklys pasidalino ilgamete 
patirtimi aplinkosaugos srityje. 

eilėraščius skaitė poetai Marcelijus 
Martinaitis ir Algimantas Baltakis, poe-
mą – aktorius Tomas Vaisieta. Rašytojai 
diskutavo, kiek romanų apie miškinin-
kus parašyta Lietuvoje. paaiškėjo, kad 
tik trys: šviesios atminties Juozo Apu-
čio „Smėlyne sustoti negalima“ ir Gedi-
mino Isoko istorinis romanas „šilėnai“ 
bei apysaka „Kai miškas šaukia“. 

Vakaro leitmotyvu nuskambėjo ra-
šytojo Stasio Kašausko žodžiai apie tai, 
kaip lengva prarasti, išvežti, parduoti 
kalbą, moralę, Tėvynę. 

Aš dar pridedu: ir mišką, ir save. 
Kad taip nenutiktų, kiekvienas dar ga-
lintis tai suvokti kiekvieną minutę kiek-
vienoje situacijoje turi būti pilietiškas ir 
elgtis pilietiškai... Tas, kas nenori, anot 
Stasio Kašausko, lyg plikbajoris pralošti 
Lietuvos...

JŪRatė REčIŪnIEnė

rašytojo r. Sadausko (antras iš kairės) 
autografas veisiejiškiui miškininkui 
V. Stacevičiui

Diskusija su aplinkosaugos veteranu 
Kaziu giniūnu
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generalinėje miškų urėdijoje:
anDRIus VanCEVIčIus, dirbęs generalinio 
miškų urėdo pavaduotoju, 2010 m. balan
džio 1 d. perkeltas vyriausiuoju patarėju. 
DaRIus stonIs, g. 1967 m., baigęs 1992 m. 
LŽŪa, miškų ūkio inžinierius, laimėjęs kon
kursą, 2010 m. bandžio 16 d. paskirtas 
Miškų atkūrimo ir apsaugos skyriaus vy
riausiuoju specialistu. Prieš tai dirbo ne
menčinės miškų urėdijoje nemenčinės 
girininkijos girininko pavaduotoju. 

Ignalinos miškų urėdijoje:
VERGantas VaLIuKas, dirbęs šios miškų 
urėdijos miškų urėdu, 2010 m. balandžio 
14 d. atleistas iš pareigų.

Šalčininkų miškų urėdijoje:
GIntaRas PaLtanaVIčIus, dirbęs šios 
miškų urėdijos miškų urėdu, 2010 m. kovo 
31 d. šalių susitarimu atleistas iš pareigų.

Vilniaus miškų urėdijoje:
aLGIs VaItKEVIčIus, g. 1972 m., 1995 m. 
Vilniaus technikos universiteto Mechani
kos fakultete įgijęs inžinerijos bakalauro, 
2002 m. – LŽŪu Miškų ir ekologijos fakul
tete miškininkystės bakalauro, 2006 m.  – 
LŽŪu Miškų ir ekologijos fakultete miško 
ekologijos magistro laipsnius, 2010 m. 
kovo 1 d. paskirtas miškų urėdo pavaduo
toju. Prieš tai dirbo miškų urėdo pavaduo
toju miškininkystei;

stEFa tRaKŠELIEnė, dirbusi personalo 
inspektore, 2010 m. kovo 31 d. atleista ša
lių susitarimu;
stasys VItoLIs DauBaRIs, dirbęs miško 
apsaugos inžinieriumi, 2010 m. balandžio 
20 d. atleistas dėl pareigybės panaikinimo;
DaInIus aDŽGausKas, g. 1973 m., LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete 2001 m. įgijęs 
miškininkystės bakalauro, 2002 m. – miš
kininkystės inžinieriaus kvalifikacinius 
laipsnius, 2010 m. balandžio 1 d. per
keltas miško želdinimo ir apsaugos inži
nieriumi. Prieš tai dirbo miško želdinimo 
inžinieriumi; 
IEVa RaGausKaItė, g. 1984 m., 2007 m. 
Vilniaus M. Romerio universiteto socia

Naujos pareigos
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bendrabutyje sandėlininku, kasininku. 
Vėliau buvo priverstas kilnotis po įvai
rius Lietuvos kampelius, ilgiau užsibuvo 
akmenės rajone. 1950–1951 m. čia dir
bo Dabikinės vaikų namų auklėtoju, nuo 
1951 m. – Medemrodės tarybinio ūkio ka
sininku. Gavęs siuntimą, jis išvyko į Rusiją, 
kur 1955–1956 m. mokėsi saratovo žemės 
ūkio ekonomikos technikume. Jį baigęs 
1956–1958 m. dirbo Varduvos tarybinia
me ūkyje vyr. buhalteriu. 
Grįžus iš tremties tėvams, praėjus represi
jų pavojui, 1958 m. V. Gavelis įstojo į LŽŪa 
Miškų ūkio fakultetą. Matyt, po gyvenimo 
negandų jis norėjo savo darbą ir gyveni
mą susieti su miškais, gamta, būti toliau 
nuo politikos. Kurse jis buvo 10 m. vyres
nis už mus, todėl į jį kreipdavomės kaip į 
vyresnį brolį, patarėją. nepaisant amžiaus 
skirtumo, jis buvo geranoriškas, mėgstan
tis humorą, bet gyvenimiška patirtis vertė 
jį būti ir principingu, atkakliu, pedantišku 
darbuose. Gal tam įtakos turėjo ir įgyta 
buhalterio darbo specifika. 
Baigęs 1963 m. fakultetą, V. Gavelis 1963– 
1964 m. dirbo Veisiejų miškų ūkio Leipa
lingio girininkijos miško techniku, 1964–
1965 m. – Prienų miškų ūkio Išlaužo giri
ninkijos girininku. 
tačiau giliau mąstantį miškininką trau
kė mokslinis darbas. Jis įstojo į Lietuvos 
Mokslų akademijos Zoologijos ir parazi
tologijos instituto entomologijos specia
lybės stacionarinę aspirantūrą, pasirink
damas moksliniu vadovu entomologą 
Vytautą Valentą, 1968 m. ją baigė. 
1968 m. pradžioje V. Gavelis įsidarbino Lie
tuvos miškų institute jaunesniuoju, nuo 
1969 m. iki išėjimo į pensiją 1992 m. dirbo 
vyresniuoju, vadovaujančiuoju moksliniu 
bendradarbiu. Jis tyrė pušies šaknų ken
kėjus, grambuolių daromą žalą miškams, 
išbandė naujus pesticidus ir jų naudoji

Vitolis Kazys 
gavelis

1930 03 15 – 2010 03 17

Lietuvos miškų instituto buvusiam ilga
mečiui mokslo darbuotojui, miškų ento
mologui, biologijos mokslų daktarui Vi
toliui Kaziui Gaveliui kovo 15ąją sukako 
80 metų, bet pasveikinti su šia sukaktimi 
negalėjome – jis jau gulėjo reanimacijos 
palatoje Kaune. Kovo 17ąją jo netekome. 
Vitolis gimė ir augo alytuje, mokytojų 
šeimoje. Jam bebaigiant mokslus aly
taus Ioje berniukų gimnazijoje, 1948 m. 
gegužės 22 d. naktį Gavelių šeimą suė
mė ir trėmė į Krasnojarsko kraštą. Vito
liui pavyko pasislėpti. 
alytaus mokytojai padėjo gauti gimnazijos 
baigimo atestatą. Išlikęs laisvėje 18metis 
jaunuolis pradėjo varganą ir neramų gy
venimo tarpsnį – keitė gyvenamąsias ir 
darbo vietas, slėpė savo biografiją. 
Pradžioje V. Gavelis apsistojo Vilniuje, įsi
darbino kultūros ir švietimo įstaigų kursų 

mo būdus. 1970 m. Vilniaus universitete 
apgynė disertaciją ,,Grambuoliai – miško 
kenkėjai ir kovos su jais priemonės Lietu
vos tsR“, už kurią jam buvo suteiktas bio
logijos mokslų kandidato (dr.) mokslinis 
laipsnis. Vėliau V. Gavelis kartu su kitais 
tyrė žievėgraužio tipografo pavojingu
mą šalies eglynams, kovos priemones su 
šiais kenkėjais, išbandė įvairias feromoni
nes gaudykles. Bendradarbiaujant su kitų 
respublikų mokslininkais, buvo susinte
tintas žievėgraužio tipografo feromonas, 
kurio naudojimo technologija patvirtinta 
1990 m. 
savo tyrimus V. Gavelis apibendrino 80 
paskelbtų mokslinių straipsnių, yra dviejų 
išradimų autorius. Kaip aukštos kvalifika
cijos specialistas entomologas, jis daug 
nuveikė sanitarinės miško apsaugos srity
je, su bendraautoriais parengė rekomen
dacijų gamybai.

Darbe ir gyvenime Vitolis buvo atsidavęs 
dviem vertybėms – mokslui ir šeimai. Gy
venimo negandų užgrūdintas jis išliko orus, 
turintis ir ginantis savo nuomonę, pareigin
gas, geranoriškas, dėmesingas bendradar
biams, nors kai kam jis atrodė reiklus, šal
tas, uždaras žmogus. Išėjęs į pensiją, Vitolis 
laiką ir jėgas skyrė šeimai, sodo darbams. 
Buvęs kolega Vitolis Kazys Gavelis palaido
tas Kaune, Eigulių kapinėse.
Bendramokslių ir bendradarbių vardu 
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
žmonai medikei nijolei, dukrai pedagogei 
Jūratei, vaikaičiams Vaidotui, Gabijai ir ar
timiesiems.

LŽŪa Miškų ūkio fakulteto 1963 m. 
laidos absolventai, 

Miškų instituto bendradarbiai, 
prof. Vytautas Valenta
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Prosta sporinni poezijioje

linės politikos fakultete įsijusi socialinio 
darbo bakalauro laipsnį, neakivaizdžiai 
studijuoja šio universiteto teisės fakul
teto magistrantūroje, 2010 m. balandžio 
1 d. perkelta urėdijos personalo inspekto
re. Prieš tai dirbo urėdijoje ryšių su visuo
mene specialiste;
KęstutIs KaRLonas, g. 1959 m., bai
gęs 1983 m. LŽŪu Miškų ūkio fakultetą, 
2010 m. vasario 1 d. paskirtas Dūkštų gi
rininkijos girininku. Prieš tai dirbo Dūkštų 
girininkijos girininko pavaduotoju;
LaIMIs VaLIuKas, g. 1984 m., LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete 2006 m. įgi
jęs miškininkystės bakalauro ir 2008 m. 
miškininkystės magistro laipsnį, 2010 m. 

kovo 1 d. perkeltas Dūkštų girininkijos gi
rininko pavaduotoju. Prieš tai dirbo taurų 
girininkijos eiguliu;
LEonaRD ŠIDLoVsKIJ, g. 1968 m., baigęs 
1993 m. LŽŪu Miškų fakultetą, miškų ūkio 
inžinierius, 2010 m. kovo 1 d. perkeltas 
Paežerio girininkijos girininko pavaduo
toju. Prieš tai dirbo sudervės girininkijos 
girininku;
PoVILas JanuŠausKas, g. 1972 m., bai
gęs 1991 m. Kauno aukštesniąją miškų 
mokyklą, neakivaizdžiai studijuoja LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete, 2010 m. 
kovo 1 d. perkeltas sudervės girininkijos 
girininku. Prieš tai dirbo Paežerio girinin
kijos girininko pavaduotoju;

VILIus BEREZnausKas, g. 1978 m., LŽŪu 
Miškų fakultete 2000 m. įgijęs miškotyros 
bakalauro laipsnį, 2010 m. balandžio 1 d. 
perkeltas Mickūnų medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio viršininku. 
Prieš tai dirbo Mickūnų girininkijos giri
ninku;
anDRIus JanausKas, g. 1983 m., LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete 2005 m. įgijęs 
miškininkystės bakalauro, 2007 m. – miš
kininkystės magistro laipsnius, 2010 m. 
balandžio 1 d. paskirtas Mickūnų girinin
kijos girininku. Prieš tai dirbo Mickūnų gi
rininkijos girininko pavaduotoju.

Nuo praėjusių metų pradžios žurnale 
kas mėnesį spausdinamos poeto pro-
sta Sporinni eilės. Jos tarsi pakeitė 
šviesios atminties Algirdo Berželionio 
eiles. Kaip liaudyje sakoma „Tuščia 
vieta ilgai nebūna laisva...“. A. Berže-
lionio eilėse buvo aprašomi metų lai-
kai, medžiai, mėnesiai. Kiekvienas po-
etas rašo savaip, jo eilės buvo lyriškos, 
švelnios, lyg skaitytum besikeičiančią 
gamtos metų knygą. Skaitant jas tie-
siog nugrimzdavai į svajų ir vizijų pa-
saulį. Visiškai kitaip nuteikia Sporinni 
eilės. Jas skaitydama, negaliu atsiste-
bėti tiksliais pastebėjimais, keistokais 
palyginimais, tiesmukiškais išgyveni-
mais bei filosofiniais apmąstymais, bet 
tokiais artimais ir suprantamais miš-
kininko sielai.

 „Visą naktį prakiuręs dangus
Kaip komuniją sniegą dalino.“

Tai pirmos eilutės iš eilėraščio, 
skirto sausio mėnesiui (2009 m. Nr.1). 
Toks neįprastas sniego ir komunijos 
palyginimas, tarsi Dievo dovana žemei. 
O po metų sausio posmai švelnesni, 
persunkti meilės lyrikos, nors didelis 
šaltis sušaldo beržyne širdį, bet viską 
ištirpdo ir sušildo meilė...

pernykštis vasario mėnuo lygina-
mas su tirpstančiu varvekliu, kuris 

persikūnija į lyrinio aš išgyvenimus, 
kai tuoj ateis pavasaris basas ir suplyš 
kovo dangus į devynis tūkstančius 
skiaučių... Balandžio šiltas lietus prau-
sia nusivylusią kaimo poetę, nuo savų 
išgyvenimų – truputį išprotėjusią, bet 
nenorinčią pabusti iš tos laimės trum-
pos valandėlės. Gegužės troškimų me-
dis išaugo virš žalios gyvatvorės, baltas 
medis kaip žaibas šakojas, nežinia iš 
dangaus ar rojaus? Birželis personifi-
kuojasi į ugnį, kur gali pajusti amžiny-
bę ir žemės mintys laužo saule pavirsta, 
o liepa viskas pavirsta žalumu:

 
„Žalias žodis žalioj žolėj vejas, 
Sakiniai – be kablelio ir taško...
.............................................
Žalios mintys iš žemės gelmių
Srūva man nuo galvos ligi kojų...“

Rugpjūtis – jau rudeninės nuotaikos:

 „Sena obelis 
Žemei vasaros skolą grąžino, 
.............................................
Beržo lapas geltonas, nespėjęs pasenti – 
Numirė šįryt ant pusryčių stalo
Prie rupios kaimo duonos...“

Rugsėjis poetą nubloškia į Vokieti-
ją, kur dar šilta, bet pro šalį vasara jau 
praėjo... ir taip gera protingai patylė-

ti... Spalio dangus nusileidžia geltonais 
žvaigždynais, o braidant tarp jų taip 
lengva pasiklysti ir tarp savo minčių. 
Lapkritis – rieda skruostais rudenio 
ašaros, o medžiai nusirengę nuogai, 
tarsi sąžinė tavo, prieš paskutinę gyve-
nimo išpažintį...

Gruodį sniegas – švarus ir baltas, 
lyg buvęs išpažinties, išlygina žemės 
raukšles...

peržvelgiau paslaptingojo poeto 
mėnesių poezijos aruodą, pacitavau 
labiausiai įstrigusias eilutes. Skaityda-
ma iš naujo, žinoma, atrasčiau vėl ki-
tus palyginimus, ne mažiau įdomius ir 
intriguojančius. Tikriausiai kiekvienas 
skaitydamas rastų sau artimas mintis, 
šiandien man įstrigo šios mintys...

prisiliečiant prie poeto kūrybos vis 
dėlto labiausiai knietėjo sužinoti, kas 
slepiasi po tokiu skambiu pseudonimu. 
Jau daugiau kaip metai skaitome Jūsų 
eiles ir norėtume sužinoti apie Jus. Gal 
vis dėlto išdrįsite nusiimti kaukę?..

EuGEnIJa stRaZDIEnė
Valkininkų miškų urėdijos inžinierė  
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Tundroje

Tundros toliuose mėlynuojančio oro šešėlyje dunkso polia-
rinio Uralo kalnai. Tai amžino įšalo, niūrumu ir kartu skaid-
rumu alsuojančio grožio, daug vargo ir ašarų matęs kraštas. 
Nelengva turistams kalnus pėsčiomis pasiekti. Daugybės 
didesnių ir mažų, kaip ašara skaidrių upelių išraižyta, lygi ir 
kalvota, su nuolat slėniuose ar ant kalvų plytinčiomis klam-
pynėmis, žvirgždu nubarstyta, samanomis, viksvomis ir kito-
kiais žolynais bei žmogaus ūgį siekiančiais susipynusiais kark-
lais, pažeme besidriekiančiais berželiais apaugusi, vėjo šuorų 
ir saulės glostoma, dažno lietaus prausiama, iš tolo atrodanti 
lyg gražus pastelinėmis spalvomis nuaustas kilimas, tundra, 
kurią tenka pereiti, yra kiekvieno ja keliaujančiojo kantrybės 
išbandymo vieta. Jos žolynuose slepiasi gausybė uodų ir įvai-
raus dydžio, bet vienodą tikslą turinčių – pasimaitinti krau-
ju – muselių. Tačiau tai būtina šio krašto ekologijoje grandis. 
šiais mašalais maitinasi gana gausiai trumpos vasaros metu 
sutinkami smulkūs sparnuočiai, įvairios žuvys. Net stambių 
(iki 6 kg) spiningu sugautų žuvų skrandžiai buvo prikimšti 
upelių vandenų atplukdytų uodų. Važiuodamas pasamdytu 
ar pakeleivingu vikšriniu visureigiu tundros nepažinsi. Tenka 
tvirtai įsispyrus kojomis ir rankomis laikytis, nes važiuojama 
labai nelygia vietove, o saugumas – paties keliauninko žinioje. 
Sėdint visureigio viršuje, taip pat tenka gintis nuo uodų, nes 

jie lengvai įveikia net 10 km/val. greitį ir nedvejodami gula ant 
kiekvienos neapsaugotos veido ar rankos vietos. Taigi dairytis 
į tundrą nėra kada.

palikę Vorkutą, jau trečia diena einame senu visureigių ke-
liu. Diena giedra ir karšta. plonai apsirengti negali – „suės“. 
priėję upelį ar pelkę, kepurėmis pasisemiam vandens ir už-
sidedam ant galvos. Bet vanduo nuplauna repelentą ir tenka 
rankomis ar karklo šakele vaikyti puolančius kraugerius. Sta-
tant palapinę ar valgant, taip pat ramybės nėra. Kepurės nenu-
siimsi (beje, jos jau nebenusiima ir daugelis mūsų medžiotojų, 
ir tradiciškai duonos nebepagerbia).

Kalnai artėja lėtai. Tačiau virš mūsų tai šen, tai ten jau sklan-
do ilgesingai klykdami tubuotieji suopiai. Sparnai juos neša virš 
tundros platybių ir kalnų šlaitų, be vargo parodydami jų grožį. 

eini ir mąstai, gal nevertėjo taip toli „trenktis“ šerti uodų? 
Tačiau čia pajunti visišką laisvę, nebegirdi žinių, į kurias nie-
kas, kam priklausytų, nekreipia dėmesio ir kuriose pilna tuš-
čiažodžiavimo. Niekas neskuba net ir labai svarbių klausimų 
radikaliai spręsti. Vaikščiodamas kalnų tarpeklyje įsispraudu-
sio ežero ar upės pakrančių kalnais, kur aplinkui nėra nė vieno 
žmogaus, primiršti gyvenimo bangas, gali žvilgtelėti į save...... 
Bet daug ką užgožia kelionės įspūdžiai. 

Atmintyje įstrigo Maskvoje pastatytas didingas paminklas 
II pasaulinio karo aukoms ir pergalei paminėti (poklonnaja 
gora). Tai ansamblis, kurio centre stovi pergalę simbolizuo-
jantis monumentas. per 100 m aukščio smailės viršuje angelas 
deda vainiką žuvusiesiems, o apačioje po šv. Jurgio žirgo kano-
pomis raitosi nudobtas fašistinis slibinas. Tačiau monumento 
aplinką menkina jo valdytojų nesupratimas: arti jo sustatyti 
lauko tualetai, greta rikiuojasi daugybė alaus ir suvenyrų kios-
kų. Aikštė išklota nevienalytės struktūros jau kai kur sutrū-
kinėjusiomis ir judančiomis granito plokštėmis (lyg Rusijoje 
trūktų reikiamo akmens). Matyt, daug turint, sunku tvarkytis.

Dar kartą pabuvojome prie buvusių TSRS saugumo rūmų. 
Skverelyje ant granito plokščių stovi porevoliuciniame ir poka-
riniame laikotarpiais saugumo kraupius nusikaltimus prime-
nantis stendas (plačiau HTTp://WWW.MeMO.RU.). padėta 
gyvų gėlių puokščių. Maskviečiai neteisybei neabejingi. 

Visi žinome, kad gyvename, vis daugiau naudodami pra-
ėjusių milijonų metų sukurtas gėrybes. Kalnus ardo laikas, 
vanduo, šaltis, vėjas, ir milžiniški akmens luitai ritasi žemyn. 
Kalnai irsta. Keičiasi ir tundra. Bet joje matomi pokyčiai dau-
giausia susiję su žmonių veikla. Tundra išraižyta vikšrinių vi-
sureigių trasomis, vedančiomis prie ežerų ir kalnų, kur teka 
taurių žuvų gyvenamos kalnų upės: Mažoji ir Didžioji Karos, 
Kara, Mažoji ir Didžioji ūsos, kur Bolšaja ir Malaja ščiučjos, 
Usvaty, čenty, Kusty, Bolšaja ir Malaja Chadyta ir daugelio 
kitų ežerų vandens skaidrumu mėgaujasi kiršliai, palijos, gol-
cai. Tinklais pertvertos upės, į kurias plaukia neršti jūrinės žu-
vys, mažai beišaugina mailiaus. 

Važinėti visureigiais po tundrą dabar uždrausta. Taip iš 
dalies apsaugomi žuvų ištekliai (tinklus statyti leidžiama tik 
su elnių kaimenėmis po tundrą ir kalnų slėniais klajojantiems 
elnių augintojams). Tačiau žuvies mėgėjai išradingi. plačiomis 
padangomis ratiniais visureigiais jie prasibrauna pro užkardas 
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ir pravažiuoja stipriai raižytomis, šlapio-
mis ir uolėtomis vietovėmis (žinoma, 
kaip ir visur, – „neeiliniai“ asmenys). 
Senas vėžes tundros augmenija paden-
gia tik per kelis dešimtmečius. Vėžėmis 
tekantis lietaus vanduo nuokalnėse for-
muoja gilias išgraužas ir ardo tundros 
paviršių.  

Nuo Vorkutos Jamalo pusiasalio 
kryptimi tiesiamas platus žvyrkelis, pa-
gal kurį eis dujų ir naftos magistralės. 
Žvyras sankasoms formuoti vežamas 
galingais kompiuterizuotais mersedesais 
iš toli esančių didžiulių tundros karjerų 
(per dieną padaromi tik 3 reisai). Liūtys 
nuplauna ant amžino įšalo pilamą grun-
tą ir kelio šlaitus tenka dengti specialia 
danga. Vietomis pylimas atitirpdo įšalą ir 
atsiranda akmenimis taisytinos įgriuvos. 
pamatęs kelio statybas, imi suvokti dujų 
kainą. Žemes stumdo ir lygina amerikie-
tiška technika. Darbininkų teigimu, vie-
tinės gamybos technika sudėtingų darbo 
sąlygų neatlaiko. Tai naudinga užsienio 
gamykloms: parduoda techniką, išlaiko 
savo darbininkus, valstybė gali derėtis dėl 
energetinių resursų. Dėl lėšų ir kuro sto-
kos kelio statyboje dirba viena pamaina. 
Vairuotojai įsitikinę darbo užmokesčio 
neskaidrumu, stebisi savos technikos ga-
mybos technologijų silpnumu ir svarsto, 
kas bus, kai šalyje baigsis žaliavos. Kelio 
statytojai, kaip ir kiti sutikti vorkutiečiai, 
buvo labai draugiški, paslaugūs.

 
(Tęsinys – kitame numeryje)

Jonas GRIGaLIŪnas

Konclagerių išsidėstymas Vorkutos zonoje

Noriai paveža, bet saugumas – pačių vežamųjų reikalas

Taip atrodo kalnų upės iš viršaus
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Lednykovij upelio kanjoną dengia net vasarą neištirpstantis sniegas
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Balandis
Saulė uždegė tūkstantį žvakių,
Todėl girioj šį rytą šviesu.
Užsidėjęs sau žalią kepurę, 
Padėkoti saulutei einu.

Vėl žingsniuoju per šviečiančią girią
Ir savy nebenoriu sutilpt.
Žemės kraujas vėl gyslomis srūva –
Trokštu saulę tvirtai apkabint.

Dovanosiu jai savo kepurę
Ir žvaigždes – negaliu jų surinkt.
Tai ne žvaigždės? Tik blindės kačiukai?
Jie pažiro kaip žvaigždės aplink.

Kuo aš kaltas? Kad medis? Kad blindė?
Kad nemoku žodelių gražių?
Bet vis tiek aš tave apkabinsiu
Ir ištarsiu tau tyliai „Myliu“...

PROSTA SPORINNI

gegužę
Svei ki na me gi mu sius
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Gegužės 7 d. šią su kak tį pa žy min tį Vals
tybinio miš kot var kos ins ti tu to taksatorių 
VaIDĄ BEnDInsKĄ, 8 d. – Valkininkų miš kų 
urė di jos Žygmantiškių gi ri nin ki jos va ly to ją 
nERInGĄ LėCKIEnę, 15 d. – Kau no miš kų ir 
ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos lektorių nERI-
Jų MaRCInKEVIčIų, 22 d. – Valstybinio miš
kotvarkos ins ti tu to Privačių miškų ir biržių 
projektavimo grupės vyresnįjį specialistą 
MInDauGĄ KuRantaVIčIų. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Gegužės 3 d. šią su kak tį pa žyminčią Ro kiš
kio miš kų urė di jos medelyno dar bi nin kę 
RaMutę naBaGIEnę, 5 d. – Ma ri jam po lės 
miš kų urė di jos Varnabūdės gi ri nin ki jos miš
ko dar bi nin ką RoMĄ LELEŠIų, 8 d. – Ro kiš
kio miš kų urė di jos obelių gi ri nin ki jos ei gu lį 
VIDMantĄ ŠaRKaMBIŠKĮ, 17 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos Papilės gi ri nin ki jos gi ri nin
ko pavaduotoją DaRIų GoDELĮ, Šalčininkų 
miš kų urė di jos ūkvedįpardavėją VLaDIs-
LaV KaRaZo, 20 d. – Šakių miš kų urė di jos 
vyriausiąjį in ži nie rių ŽILVInĄ LEBEDŽInsKĄ, 
21 d. – Šakių miš kų urė di jos Klevinių gi ri nin
ki jos ei gu lį auDRIų JuCaItĮ, 24 d. – Kau no 
miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos lek
torių VILIMantĄ VaIčIuKynĄ, 25 d. – Šal
čininkų miš kų urė di jos Dieveniškių gi ri nin
ki jos ei gu lį LEonaRD MaCKEVIč, 26 d.– 
Jurbarko miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio miš ko kir ti
mo ma ši nos ope ra to rių DaRIų GuDŽIŪnĄ, 
28 d. – Raseinių miš kų urė di jos Vadžgirio 
gi ri nin ki jos ei gu lį GIntautĄ VaItKų, 29 d. – 
Biržų miš kų urė di jos spalviškių gi ri nin ki jos 
gi ri nin ko pa va duo to ją LInĄ JaBLonsKĮ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį Pakruojo 
miš kų urė di jos medelyno viršininką BRo-
nIsLaVĄ BaLtRŪnĄ, 6 d. – Joniškio miš
kų urė di jos ryšių su visuomene spe cia lis tę 
VIRGInIJĄ aBRoMaVIčIEnę, 9 d. – Dubra
vos EMM urėdijos Kuro gi ri nin ki jos ei gu lį 
stanIsLoVĄ LEVECKĮ, Vilniaus miš kų urė
di jos Paežerio gi ri nin ki jos valytoją DanutĄ 
GoD VoD, 11 d. – Kretingos miš kų urė di jos 

Šernų gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
stasĮ BŪDVytĮ, 14 d. – tytuvėnų miš kų urė
di jos vy riau si ą ją buhalterę Danutę GEDMI-
nIEnę, Kau no miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos 
ko le gi jos bendrabučio valytoją onĄ CELIE-
ŠIEnę, 16 d. – trakų miš kų urė di jos Rūdiškių 
gi ri nin ki jos ei gu lį taDEuŠĄ VaIčIuLIonĮ, 
19 d. – Kauno miš kų urė di jos Raudondvario 
medelyno trak to ri nin ką RoMĄ ŠIDLausKĄ, 
25 d. – Dubravos EMM urėdijos medkirtės 
operatorių VIDĄ KREIVėnĄ, 23 d. – miški
ninką RaIMonDĄ RIBačIausKĄ, 24 d. – ty
tuvėnų miš kų urė di jos vy riau si ą jį miškinin
ką VaLDĄ GasIŪnĄ, Valkininkų miš kų urė
di jos tiltų gi ri nin ki jos meistrą aLGĮ PIGaGĄ, 
28 d. – Ši lu tės miš kų urė di jos saugų me die
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
vairuotoją REGIMantĄ BIčIuŽĄ, 30 d. – 
Valkininkų miš kų urė di jos tiltų gi ri nin ki jos 
pjūklininką JuRIJ DuBInsKIJ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Gegužės 3 d. šią su kak tį pa žy min tį Švenčio
nėlių miš kų urė di jos Januliškio gi ri nin ki jos 
ei gu lį PIotRĄ RustEIKĄ, 4 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos Renavo gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
aLGIMantĄ BIEKŠtĄ, 11 d. – Ši lu tės miš kų 
urė di jos saugų me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio meistrą VaCLoVĄ 
ŠLEInIų, 23 d. – Radviliškio miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa
da li nio darbuotoją VLaDĄ DauJotĄ, 29 d. – 
Kau no miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos 
profesijos mokytoją nIJoLę MEŠKIEnę. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį LŽŪu 
Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to Miškotvarkos 
ka ted ros docentą JuoZaPĄ MaŽEIKĄ, 3 d. – 
buvusį LŽŪu Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to 
medelyno vedėją MEčIsLoVĄ MostausKĮ, 
25 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos urė do pa va
duo to ją stasĮ sKIPaRĮ, Kai šia do rių miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech
ni nio pa da li nio meistrą VaIDotĄ GIRŽaDĄ. 



Švenčionėliškių rūpesčiai dėl oro
Jonas Barzdėnas

Debesys kaupės nuo ryto

ar tik ne saulė švystelėjo?

Veiduose susirūpinimas

Ir iš tiesų nelijo

nelis, jau giedrėjaIr ne tokiu oru yra tekę sodinti... Radinys




