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Birželio 9 d. organizuotas buvusios 
Miškų ūkio ministerijos darbuotojų 
Senjorų susitikimas „Miškų ūkio minis
teriją prisimenant“ (plačiau 18 p.).
 
Birželio 6-8 d. Lietuvos medkirčių rink-
tinė Estijoje (Luua) dalyvavo Husq
varnos organizuotoje treniruočių 
stovykloje, po kurios vyko varžybos. 
aplenkęs ankstesnių pasaulio čempio
natų nugalėtojus ir prizininkus (dalyvavo 
suomiai, rusai, latviai, estai) pirmą vietą 
laimėjo R. Balčiūnas (1607 taškai), o KMaI 
kolegijos studentas G. stasiūnas liko ket
virtas (tarp 23 dalyvių).  

Birželio 12 d. Latvijoje (Ogre) vykusia-
me atvirame medkirčių čempionate 
t. Gelbūda laimėjo Ią vietą grandinės 
keitimo, R. Balčiūnas – kombinuoto pjaus
tymo rungtyse. P. Penkaitis, laimėjęs tre
čias vietas grandinės keitimo bei medžio 
pjovimo rungtyse, bendroje įskaitoje liko 
trečias.

Birželio 14 d. studentų atstovybės ini
ciatyva KMAI kolegijoje lankėsi Kauno 
Vaikų globos namų „Atžalynas“ auklė-
tiniai. 

Birželio 15 d. Miškų institute organizuota 
apskritojo stalo diskusija „Parama miš-
kams – administravimo aktualijos“. Dis
kusijoje aptarta Paraiškų pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 
paramos miškams priemones adminis
travimo aktualijos ir de minimis taikymas, 
administruojant paramą miško sektoriui 
(plačiau – kitame numeryje).

Gegužės 25-29 d. KMAI kolegijos ko-
manda dalyvavo Europos miškininkys-
tės studentų profesinio meist riškumo 
čempionate Liuksemburge. Čia puikiai 
pasirodė I kurso miškų ūkio specialybės 
studentas tomas Gelbūda, kombinuoto 
pjaustymo rungtyje tapęs Europos čem
pionu. Komanda laimėjo septintą vietą.

Birželio 3 d. Kupiškio miškų urėdijoje vy
kusiame išvažiuojamame Miško gene-
tinių išteklių, sėklininkystės ir miškų 
atkūrimo ekspertų komisijos posėdy-
je svarstytas alizavos paprastojo ąžuolo 
genetinio draustinio ir rinktinių medžių, 
neatitinkančių reikalavimų, nurašymo, 
priemonių rūšinės sudėties išsaugojimo, 
atkuriant paprastosios pušies genetinį 
draustinį ir kiti klausimai. Posėdžio daly
viai apžiūrėjo 2009 m. įveistą mažalapės 
liepos miško sėklinę plantaciją.

Birželio 3-4 d. Dagdoje (Latvija) orga-
nizuotas Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
aplinkos ministrų susitikimas. Baltijos 
Ministrų tarybos (BMt) aplinkos komi
teto aplinkos ministrų posėdyje, be kitų, 
svarstyti ir nacionalinio apyvartinių taršos 
leidimų paskirstymo plano, atsinaujinan
čių energijos šaltinių klausimai. sutikimo 
metu pasirašytas naujas susitarimas tarp 
trijų Baltijos valstybių dėl bendradarbia
vimo aplinkos srityje, kurio tikslas – tęsti 
trišalį bendradarbiavimą, plėtoti ekono
minius, mokslinius ir techninius ryšius, 
siekiant bendromis pastangomis išspręsti 
regionines ir globalias ekologines pro
blemas. Bus tiriamos regioninės aplinkos 
problemos, ieškoma veiksmingesnių prie
monių saugant aplinką. Šalys nuolat keisis 
informacija apie aplinkos būklę, informuos 
apie susiklosčiusias ekstremalias situacijas

Birželio 5 d. – Pasaulinė aplinkos die-
na. Šiemet ji buvo skirta biologinei įvai
rovei. Pagal susiklosčiusią tradiciją buvo 
įteikta Česlovo Kudabos premija. aplin
kos ministerija išvakarėse surengė iškil
mingą minėjimą, kuris vyko nacionalinės 
M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio te
atre. Pagerbti labiausiai nusipelnę aplin
kos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų 
darbuotojai (plačiau – 4 p.). 

Birželio 8 d. LAMMC Miškų institute 
vyko Instituto mokslo tarybos posėdis, 
kuriame svarstyti klausimai dėl Mokslo ta
rybos darbo reglamento, dėl žurnalo „Bal-
tic Forestry“ naujai formuojamos redkole
gijos, dėl Lietuvos miškų instituto veiklos 
ataskaitos 2009 m. 
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Birželio 16 d. Žemės ūkio ministerija 
ir LaMMC Miškų institutas organizavo 
tarpinstitucinę konferenciją „Žemės 
ūkio mokslas – konkurencingumui 
stiprinti.“ Pasitarimo dalyviai išklausė 
R. ozolinčiaus, a. Pliūros ir a. Malinaus
ko, s.Kuusienės, a. Gedmino pranešimus, 
susipažino su instituto eksperimentine 
baze, apžiūrėjo Dubravos EMMu aižyklą, 
sėklų saugyklą – šaldytuvą.

Birželio 17 d. Valstybinėje miškų tarny
boje organizuotas Miškotvarkos moks-
linės – techninės tarybos posėdis, ku
riame apsvarstyti Ignalinos, Švenčionėlių 
ir utenos miškų urėdijų bei Kauno mies
to savivaldybės administruojamų miškų 
miško išteklių rodiklių pokyčiai per pasta
rąjį dešimtmetį, aprobuotos pagrindinio 
miško naudojimo apimtys 20102019 m., 
pristatyta darbo „nuotolinių metodų tai
kymo miškų inventorizacijoje bei monito
ringe galimybių ištyrimas ir rekomenda
cijų dėl šių metodų naudojimo parengi
mas“ ataskaita.

Birželio 18 d. aplinkos ministerijoje vyko 
mokslo žurnalo „Baltic Forestry“ re
dakcinės kolegijos posėdis, skirtas 15-os 
metų žurnalo leidybos sukakčiai. 

Birželio 18 d. Dubravos EMMu vyko re
gioninis miškininkų pasitarimas „Pava-
sarinis ir rudeninis miško atkūrimas 
stambiais sodmenimis“. Dalyvavo Kau
no zonos miškų urėdijų, miškų valdymo, 
mokslo, mokymo, miškų tarnybos, kon
trolės, miško savininkų atstovai. Pasita
rime aptarta galimybė miškų atkūrime 
naudoti stambius eglės sodmenis, rude

ninio miškų sodinimo privalumai ir trū
kumai, miško selekcijos ir sėklininkystės, 
miško jaunuolynų ugdymo ir kitos miški
ninkams aktualios problemos (plačiau – 
kitame numeryje).

Birželio 21 d. Lietuvos žemės ūkio uni
versitete įteikti diplomai Miškų ir eko-
logijos fakulteto 250 absolventų. Pa
grindinių studijų (bakalauro) ekologijos 
studijų programą baigė 44  dieninių ir 38 
neakivaizdinių studijų absolventai, miš
kininkystės programą – 52  dieninių ir 46 
neakivaizdinių studijų absolventai. antro
sios pakopos (magistrantūros) studijas 
baigė 70 absolventų. Iš jų  48 ekologijos 
ir aplinkotyros magistrai (28 dieninių stu
dijų ir 20 tęstinių studijų magistrai) bei 22 
miškininkystės magistrai (21 dieninių stu
dijų ir  1 tęstinių studijų magistras).

*Valstybinės miškų tarnybos Genetinių 
išteklių skyriaus specialistai įvykdė įsi-
pareigojimus Europos miško genetinių 
išteklių informacinės sistemos (EUFGIS) 
projektui. EuFGIs – viešai prieinama in
formacinė sistema, apimanti duomenis 
apie 35ių projekte dalyvaujančių Europos 
šalių miško genetinius išteklius. Projektas 
skirtas padėti šalims vystyti tvarų miško 
ūkį, tobulinant miško genetinių išteklių iš
saugojimo būdus bei priemones. Į duome
nų bazę įtraukta informacija, apibūdinanti 
daugelį miško genetinių išteklių kriterijų – 
tai ir sklypų taksaciniai duomenys, ūkinin
kavimo režimas, taikomos miško genetinių 
išteklių išsaugojimo priemonės bei tikslai, 
kartografinė medžiaga ir t.t. tarnyba pro
jektui pateikė informaciją apie 153 miško 
genetinius draustinius. oficialus EuFGIs 
tinklalapis – http://www.eufgis.org.

Išleista knyga „Jonas Kuprionis miš-
kininkas“, nušviečianti plačią pirmo
jo „Mūsų girių“ redaktoriaus, Lietuvos 
miškininkų sąjungos vieno iš įkūrėjų 
veiklą miškininkystės, gamtosaugos 
ir žurnalistikos baruose. tarpukario 
Lietuvoje J. Kuprionis baigė aukštąjį 
miškininkystės mokslą, buvo dirbęs 
Miškų departamento pareigūnu, Vil
niaus universiteto docentu, miškinin
ku praktiku, kol buvo priverstas emi
gruoti iš Lietuvos. 1947 m. atvykęs į 
JaV, jis dar kartą baigė miškininkys
tės studijas Mičigano valstybiniame 
universitete, nuo1952 m. profesoria

vo Luizianos politechnikos institute 
Rustone, nuo 1955 m. visuomeniniais 
pagrindais redagavo miškininkystės 
žurnalą „Girios aidas“. 
Leidžiant knygą, panaudotas profeso
riaus archyvas, kurį jo vaikai: D. ankai
tienė Kuprionytė, D. Dūdienė Kuprio
nytė ir a. Kuprionis sugebėjo išsaugo
ti. Jie finansavo ir knygos leidimą. 
sudarytojas ir redaktorius – prof. 
J. Kuprionio sūnėnas J. Bagdonas, 
dailininkė J. Kemeklytė Bagdonienė, 
spausdino aB „spauda“. tiražas 400 
egzempliorių.
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Birželio 5-ąją tarptautinė bendruome-
nė pažymėjo pasaulinę aplinkos dieną. 
šiemet atkreiptas visuomenės dėme-
sys į biologinę įvairovę, iškeltas šūkis 
„daug rūšių. Viena planeta. Bendra 
ateitis“. Mūsų šalies aplinkosauginin-
kai, miškininkai, gamtininkai aptarti 
metų gamtosauginę veiklą, pagerbti 
pasižymėjusius šioje veikloje kolegas 
birželio 4-osios popietę rinkosi Vilniu-
je, nacionalinės M.K. čiurlionio menų 
mokyklos šokio teatre. sveikindamas 
aplinkos ministerijos kancleris rober-
tas Klovas pasidžiaugė, kad šalies vi-
suomenėje gimsta privačios iniciatyvos 
bendromis talkomis švarinti, gražinti 
gyvenamąją aplinką, sodinti medelius, 
valyti iš miškų šiukšles, paupius, kad 
populiarėja pasivažinėjimas ekologiniu 
transportu – dviračiais. 
  
ČESLOVO KUdABOS PrEMIJA – 
PrOFESOrIUI rIČArdUI 
KAzLAUSKUI 
pagal susiklosčiusią tradiciją kas dveji 
metai už išskirtinius nuopelnus šalies 
aplinkosaugai pasaulinę aplinkos dieną 
įteikiama aplinkos ministerijos įsteigta 
gamtosauginė česlovo Kudabos premi-
ja. šiemet ją pelnė žymus šalies gamti-
ninkas, gamtos mokslo populiarinto-
jas, Vu ilgametis profesorius ričardas 
Kazlauskas, 1964-2004 m. vedęs gam-
tai skirtas radijo ir televizijos laidas. 
nominuoti šiai premijai buvo ir Kau-
no Kleboniškio parką puoselėjantys 

Pažymėta 
Pasaulinė aplinkos diena

senjorai steponas norbutas ir ramutis 
Kaunelis, lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto komisija „sportas ir aplinka“, 
savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ leidė-
jas ir redaktorius augustas uktveris, 
gamtininkas, fotografas, visuomeninio 
judėjimo „už gamtą“ iniciatorius al-
girdas Knystautas, rašytojas gamtinin-
kas romas sadauskas. padėkos žodį 
taręs premijos laureatas prof. ričardas 
Kazlauskas sakė, kad pokariniame Vil-
niaus universitete jį labiau patraukė 
gamtos pažinimas, gamtosauga, o ne 
praktiškesnės medicinos studijos, todėl 
jas iškeitė į biologijos mokslą. 1952 m. 
baigęs Vilniaus universiteto gamtos 
fakultetą, r. Kazlauskas visą savo gy-
venimą paskyrė lietuvos ir kitų šalių 
gamtos vertybių, smulkiosios faunos 
pažinimui, tyrimams, su ekspedici-
jomis apkeliavo visą Tarybų sąjungą. 
Viena svarbiausių profesoriaus veiklos 
sričių – lietuvos drugių tyrinėjimai, 
draustinių steigimas vertingiausioms 
vietovėms išsaugoti, lietuvos raudo-
nosios knygos įsteigimas. Jo pastango-
mis ukmergės rajone įsteigtas pirmasis 
dukstinos entomologinis draustinis. 
1979–1984 m. jis šios veiklos ėmėsi su 
prof. p. Kavaliausku. 1992 m. tirta ento-
mofauna buvusiuose ruklos, rūdnin-
kų kariniuose poligonuose. 

dėstydamas Vilniaus universitete, 
tūkstančiams studentų įskiepijo meilę 
gamtai, 8 jo studentai tapo biologijos 
mokslų profesoriais. r. Kazlauskui iš 
visos lietuvos žmonės, ypač vaikai nešė 
ir vežė paliegusius gyvūnus, kuriuos 
jis išgydydavo ir paleisdavo į laisvę. Jo 
bute trumpiau ar ilgiau gyveno net 111 
rūšių paukščių, 70 rūšių žinduolių, 78 
rūšių roplių. savo tyrimų, stebėjimų 
duomenis prof. r. Kazlauskas apibend-
rino moksliniuose leidiniuose, laidose, 
vadovėliuose. profesoriaus namuose 
žydi 50 rūšių orchidėjų kolekcija.

KOnKUrSO „PASIEKIMAI 
APLInKOSAUGOJE“ LAUrEAtAI 
aplinkos ministerijos, lietuvos pra-
monininkų konfederacijos, aplinkos 
vadybos ir audito instituto bei inžine-

rinės ekologijos asociacijos organizuo-
jamo kasmetinio verslo įmonių kon-
kurso „pasiekimai aplinkosaugoje“ šių 
metų laureatais tapo 4 uždarosios ak-
cinės bendrovės. Komisijos vertinimu, 
geriausiai integravo savo veiklos tikslus 
ir kryptis į aplinkos apsaugos politiką 
uaB „šiaulių vandenys“ (generalinis 
direktorius Jonas Matkevičius), uaB 
„eMp recycling“ (generalinis direkto-
rius almontas Kybartas) įdiegė naudo-
tų šaldytuvų perdirbimo sistemą, uaB 
„Traidenis“ (generalinis direktorius si-
gitas leonavičius) – beatliekinį techno-
loginį gaminių iš stikloplasčio gamybos 
procesą, uaB „rokvesta“ (direktorius 
algirdas Kazinavičius) – maisto atliekų 
panaudojimą alternatyviai energijai ga-
minti. šiuo konkursu siekiama parody-
ti verslo bendruomenei ir visuomenei 
pažangias, mažiausiai aplinką veikian-
čias įmones, skatinti šalies gamintojus 
ir paslaugų teikėjus diegti aplinkos 
apsaugos vadybos sistemas, kurti ir ga-
minti palankesnius aplinkai gaminius, 
taikyti naujausias technologijas.

PAdėKOS UŽ InICIAtyVAS 
Ir dėMESį APLInKOSAUGAI
aplinkos ministro g. Kazlausko pa-
dėkomis paskatinti pilietinių aplinko-
sauginių akcijų iniciatoriai: Klaipėdos 
ekologų klubas „Žalioji žemė“, visuo-
meninio judėjimo „Klaipėdieti, atgai-
vink savo miesto parką“ bei akcijos 
„Žvejoji – nešiukšlink“ organizatorius 

Č. Kudabos premijos laureatas 
prof. r. Kazlauskas apžvelgia savo 
aplinkosauginę veiklą

Aplinkosaugai nusipelniusiems darbuotojams 
padėkas teikia Aplinkos ministerijos kancleris 
robertas Kovas (kairėje) ir Evelina daugirdaitė
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Mindaugas skirmontas, dviračių spor-
to propaguotojas Kėdainių miesto vers-
lininkas ruslanas linevas, ,,lutučiukų“ 
klubo steigėjai iš Kauno, JMB būreliai 
iš panevėžio „Ąžuolo“ ir alytaus rajo-
no Makniūnų pagrindinių mokyklų. 

už bendradarbiavimą ginant viešąjį 
interesą aplinkos srityje aplinkos mi-
nistras šiemet pareiškė padėkas 7 pro-
kurorams bei 58-iems aktyviai aplin-
kosaugos srityje dirbantiems pareigū-
nams, specialistams, tarp jų – keliolikai 
miškininkų. 

aplinkos ministerijos garbė ženklu 
už ilgametės tarnybos gerus rezultatus 
apdovanotas generalinės miškų urėdi-
jos Miško resursų ir medienos preky-
bos skyriaus vedėjas emanuelis Kičas.

M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto šokėjaiApdovanotieji miškininkai su juos pasveikinusiais kolegomis
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padėkos pareikštos Trakų miškų 
urėdui Vygantui Mierkiui, Valstybinio 
miškotvarkos instituto direktoriaus 
pavaduotojui Martynui lynikui, šio 
instituto miškotvarkos grupės vado-
vui edmundui paliukui, vyresniajam 
taksatoriui Vidui Baltrušaičiui, Valsty-
binės miškų tarnybos Miško sanitari-
nės apsaugos skyriaus vyr. specialistui 
romualdui Budzilai, panevėžio miškų 
urėdijos miško apsaugos inžinieriui 
Kornelijui aleknai, šilutės miškų urė-
dijos miško apsaugos inžinieriui ro-
mui gečui, aplinkosaugoje dirbantiems 
miškininkams – aplinkos ministerijos 
saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio 
departamento saugomų teritorijų stra-
tegijos skyriaus vedėjui algirdui Kli-

mavičiui, dzūkijos np ir čepkelių vals-
tybinio gamtinio rezervato direktoriui 
eimučiui gudelevičiui, alytaus raad 
Miškų kontrolės skyriaus vedėjui gin-
tautui sventickui, Kauno raad Miš-
kų kontrolės skyriaus vyr. specialistui 
gintarui červokui, Vilniaus raad 
Miškų kontrolės skyriaus vyresniajam 
specialistui albinui Morkūnui, Valsty-
binės miškų tarnybos Bendrųjų reikalų 
skyriaus vyriausiajai specialistei daivai 
Brazauskienei.  

Koncertu aplinkosaugininkus pa-
sveikino povilo Jaramino ansamblis ir 
M. K. čiurlionio menų mokyklos ba-
leto šokėjai. 

VaCLoVas tREPėnaItIs

Beveik 40 metų buvo dirbtinai reguliuojamas seklus, 
apie 980 ha užimančio Žuvinto ežero vandens lygis – 
1968 m. ant Dovinės upės pastatytas šliuzas – regulia
torius, ežeras patvenktas. tai nepasiteisino, pridarė ža
los. Žuvintas ėmė sparčiai pelkėti – apie 2 ha ežero per 
metus pavirsta pelke. Per pastaruosius kelis dešimtme
čius čia sumažėjo perinčių paukščių. Žuvinto biosferos 
rezervate, kur iš seklaus Žuvinto ežero išteka Dovinės 
upė, bus rekonstruotas buvęs šliuzas – reguliatorius ir 
įrengta speciali nereguliuojama vandens nuopyla. Ji 
turėtų užtikrinti natūralų Žuvinto ežero vandens lygio 
svyravimą. Šalia įrengtas žuvitakis sudarys galimybes 
atkurti žuvų migracijos kelius iš ežero į Dovinės upę. 
tai leis atkurti žmogaus veiklos pažeisto ežero gamtinę 
pusiausvyrą ir biologinę įvairovę. Šiais metais pradėtas 
rekonstruoti ir Dusios ežero šliuzas – reguliatorius. Jau 
paruoštas ir suderintas simno ežero užtvankos rekons
travimo projektas. 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba paskelbė gražiausios etnografinės 
sodybos šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose konkursą (iš viso 
yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų). taip siekiama atkreipti visuome
nės dėmesį į autentiškas ir naujas, pastatytas laikantis tradicijų etnografi
nes sodybas saugomose teritorijose, skatinti rūpintis etninės architektūros 
paveldu. Valstybinių parkų direkcijos iki rugpjūčio 31 d. turi išrinkti po tris 
gražiausias etnografines sodybas savo teritorijose ir jas pasiūlyti Valstybi
nei saugomų teritorijų tarnybai. Komisija, sudaryta iš saugomų teritorijų 
specialistų, architektų ir etnokultūrologų, vertins, kaip sodyba dera su kraš
tovaizdžiu, kaip sodyboje išdėstyti gyvenamasis namas ir kiti pastatai, ar 
pagrindiniai fasadai atitinka to krašto tradiciją, taip pat atsižvelgs į sodybos 
pastatų architektūrines detales, puošybą, įkomponuotą mažąją architektū
rą. Konkurse gali dalyvauti ir senos, ir naujos statybos etnografinės sodybos.  
Vertinimo komisija išrinks kiekvieno regiono – aukštaitijos, Dzūkijos, suval
kijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – gražiausią etnografinę sodybą. Iš jų 
bus renkama pati gražiausioji. nugalėtojai bus apdovanoti Europos paveldo 
dienų metu. 

aplinkos ministerijos inf.

Atkuriama pažeista Žuvinto 
gamtinė pusiausvyra

Saugomose teritorijose 
renkama gražiausia etnografinė sodyba
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IšGyVEntI nEBUVO LEnGVA
generalinis miškų urėdas Benjaminas 
sakalauskas apžvelgė miškų urėdijų 
2009 m. bei 2010 m. pirmųjų mėnesių 
veiklos rezultatus. Jis teigė, kad sutelkus 
pastangas pavyko suvaldyti krizinę situ-
aciją ir 2009 metus išgyventi be dides-
nių praradimų.

dar 2008 m. lapkričio 14 d. gene-
ralinio miškų urėdo įsakymu buvo pa-
tvirtintas veiksmų planas esant ekstre-
malioms ekonominėms sąlygoms, kur 
prioritetais išvardinti miškų atkūrimas, 
apsauga nuo gaisrų, ligų ir kenkėjų bei 
pažaidų. šioms funkcijoms vykdyti miš-
kų urėdijos pernai skyrė tiek pat lėšų 
kaip ir kasmet. nepaisant nepalankių 
veiksnių (mažų apvaliosios medienos 
pirkimo kainų, kritusių pardavimo kie-
kių, visos šalies ekonominio sąstingio), 
vis dėlto bendras visų miškų urėdijų 
neaudituotas pelnas prieš apmokes-
tinimą 2009 m. siekė apie 5,5 mln. lt. 
pelningiausiai dirbo raseinių, Jurbarko, 
rietavo, radviliškio, Tytuvėnų miškų 
urėdijos. didžiausius nuo stolius prieš 
apmokestinimą patyrė šalčininkų, igna-
linos, utenos, ukmergės, Zarasų miškų 
urėdijos.

B. sakalauskas pabrėžė, kad prekyba 
mediena, esant pradelstiems atsiskai-
tymams, niekada nebuvo toleruojama. 
į tai atkreipė dėmesį ir Valstybės kon-

Aptarti 
aktualūs klausimai

trolė. pernai daugiausia lėšų prarado 
ignalinos, Mažeikių, šalčininkų, Jona-
vos miškų urėdijos, geriausių rezultatų 
pasiekė Biržų, dubravos, Kaišiadorių, 
Kazlų rūdos miškų urėdijos. nustačius 
šiurkščius prekybos apvaliąja medie-
na pažeidimus bei padarytus nuosto-
lius miškų urėdijai, įstatymo numatyta 
tvarka kalti asmenys bus griežtai bau-
džiami, išieškant nustatytą žalą. pra-
nešėjas apžvelgė numatomų pasirašyti 
medienos pardavimo sutarčių kainas, 
palygino kainų pokyčius 2006–2010 m. 
laikotarpiu.

Kaip teigė generalinis miškų urėdas, 
pastabų gauta dėl neefektyvaus medie-
nos ruošos mechanizmų panaudojimo. 
iš tiesų pasitaikė atvejų, kad kai kurių 
miškų urėdijų miško mašinų išdirbiai 
nesiekė nustatytų normų. dažnai miškų 
urėdijų, turinčių daugiausia šlapių au-
gaviečių, mechanizmų išdirbiai būdavo 
didesni negu dirbančių pušynuose, egly-
nuose. Vadinasi, efektyvumo siekimas 
daugiausia priklauso nuo tinkamo darbų 
organizavimo. prastai medienos ruošos 
mechanizmus išnaudojo šalčininkų, Za-
rasų, Varėnos miškų urėdijos. pranešėjas 
pabrėžė, kad medienos ruošos mecha-
nizmų darbų savikaina negali būti dides-
nė už rangovų darbų įkainius, o tos urė-
dijos, kuriose nebus vykdomos išdirbio 
normos, negalės įsigyti naujų mašinų.

Kai kurios miškų urėdijos, net ir 
sunkiaisiais 2009 m. sugebėjo įregist-
ruoti dalį miškų, paruošti žemėtvarkos 
projektus. ypač dėkojo tiems miškų 
urėdijų vadovams, kurie suskubo tuos 
darbus atlikti 2008-aisiais ir taip sutau-
pė šimtus tūkstančių litų lėšų.

B. sakalauskas kalbėjo apie valstybi-
nės reikšmės miškų statuso apsaugą. Jo 
žodžiais, daugiausia pažeidimų padaryta 
Vilniaus (440 atvejai, 178 ha) bei Kupiš-
kio (83 atvejai, 73 ha) miškų urėdijose. 

generalinio miškų urėdo įsakymu 
miškų urėdams nurodyta sudaryti ko-
misijas nustatytų valstybinės reikšmės 
miško žemės ir privačių valdų ribų 
persidengimo atvejams išnagrinėti bei 
esant reikalui kreiptis į prokuratūrą dėl 
viešojo intereso gynimo.

daug diskusijų, neretai peraugan-
čių į šmeižtą, sukėlė viešojoje erdvėje 
paskleista dezinformacija, neva miškų 
urėdijos sistemingai mažina brandžių 
medynų tūrį ir neapskaito iki 20 proc. 
medienos. B. sakalauskas pastebėjo, 
kad tokiems teiginiams pritarė net Miš-
kotvarkos mokslinės – techninės tary-
bos (MMTT) nariai. Todėl gMu dėl 
klaidinančios informacijos paneigimo 
kreipėsi į Miškų departamentą, MMTT, 
VMT, lŽūu, KMaiK.

generalinis miškų urėdas B. saka-
lauskas analizavo lenkijos ir lietuvos 

Šių metų gegužės 27 d. įvyko miškų urėdų pasitarimas aktualiais valstybinių miškų ūkio sistemos klausimais, kuriame dalyvavo Miškų 
departamento, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos atsakingi darbuotojai. Pasitarimo dalyviai aptarė 2009 m. ir 
2010 m. miškų urėdijų veiklą ir numatė gaires artimiausiai ateičiai, teikė siūlymus veiklos tobulinimui. 
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fiksuojamas laikotarpis, nuo kada šie 
darbai priskiriami prie miško želdinių 
priežiūros ar prie jaunuolynų ugdymo.

pagal Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatus, vykdant priežiūros darbus 
minkštųjų lapuočių iki 6-erių metų 
ir kietųjų lapuočių bei spygliuočių 
medynuose iki 8-erių metų, šie dar-
bai priskiriami prie želdinių ir žėlinių 
priežiūros, todėl vieneriais metais pa-
didintas šių darbų vykdymo laikas. per 
2001–2009 m. spygliuočių medynų plo-
tas padidėjo 16,9 proc. tūkst. ha (arba 
3 proc.), kietųjų lapuočių – sumažėjo 
7,7 tūkst. ha (arba 18 proc.). Minkštųjų 
lapuočių medynų plotas padidėjo 39,8 
tūkst. ha (arba 12 proc.). ypač nerimą 
kelia ženklus drebulynų padidėjimas – 
apie 6 tūkst. ha (arba 12 proc.).

V. Mierkis pateikė tokius pasiūly-
mus: patikslinti privalomuosius miško 
atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbus, 
numatant didesnes miško želdinių, žėli-
nių ir jaunuolynų ugdymo darbų apim-
tis; siekiant drebulynų plotų mažėjimo, 
padidinti drebulynų kirtimų apimtis 
bei siūlyti nustatytą eksploatacinį 12-os 
metų kirtimo laikotarpį mažinti iki 10-
ies metų; siekiant formuoti tikslinę me-
dynų rūšinę sudėtį bei didinant medynų 
produktyvumą, ypatingą dėmesį skirti 
ugdomiesiems miško kirtimams.

MEdIEnOS tūrIO nUStAtyMO 
KLyStKELIAI 
dubravos eksperimentinės mokomo-
sios miškų urėdijos miškų urėdas Kęs-
tutis šakūnas pranešime nagrinėjo 
klai dingai interpretuojamo medienos 
tūrio nustatymo klausimus. Jis pabrėžė, 
kad miškotvarkos specialistai, pateikda-

balansą, efektyviau panaudoti biomasę, 
gerinti medienos panaudojimą, racio-
naliai sortimentuojant stiebus ir klasi-
fikuojant medienos gaminius kokybės 
klasėmis. Tobulinti prekybą medienos 
gaminiais bei vadybą, įvedant įmonių 
vadovų atestaciją.

pabaigoje B. Banys išreiškė miškų 
urėdų valdybos apibendrintą nuomonę, 
kad dabar netikslinga mažinti miškų 
urėdijų skaičių.

APIE JAUnUOLynų UGdyMą
Trakų miškų urėdas Vygantas Mierkis 
analizavo jaunuolynų ugdymą ir miš-
ko žėlinių bei želdinių priežiūrą. šiuo 
metu jaunuolynai iki 20-ies metų už-
ima 203,3 tūkst. ha, t.y. apie 20 proc. 
visų medynų (2000 m. pradžioje – 
145,8 tūkst. ha). siekiant tolygaus me-
dynų pasiskirstymo pagal amžių, jau-
nuolynai turėtų užimti iki 240 tūkst. ha 
arba apie 23–24 proc. 

Jaunuolynų ugdymas per paskutinį 
dešimtmetį sumažėjo apie 9 proc. Tai 
kelia susirūpinimą. Tačiau pernai jau-
nuolynų ugdymo kirtimų apimčių, lygi-
nant su 2008 m., sumažėjimą (38 proc.) 
iš dalies galima pateisinti. esant eks-
tremalioms sąlygoms bei neigiamiems 
pokyčiams medienos rinkoje, 2009 m. 
miškų urėdijoms buvo leista mažinti ii 
eilės jaunuolynų ugdymą. Bet V. Mier-
kio nuomone, šių metų jaunuolynų 
ugdymo užduotys yra per mažos: tiks-
linant užduotis, jaunuolynų ugdymo 
apimtys turėtų būti proporcingai padi-
dintos, atsižvelgiant į 2009-ųjų metų su-
mažinimą. iš kitos pusės – jaunuolynų 
ugdymo plotų mažėjimas pateisinamas, 
nes, lyginant su 2003 m., dabar kitaip 

valstybiniuose miškuose dirbančiųjų 
struktūrą, išvardino miškų urėdijų su-
teiktas paslaugas privačių žemių savi-
ninkams. apibendrindamas jis ak cen-
tavo, jog dėl prekybos esant pradels-
toms skoloms, mechanizmų išdirbio 
normų nevykdymo ar privalomųjų 
miško atkūrimo apsaugos ir tvarkymo 
darbų normų nevykdymo, ignalinos, 
Marijampolės, šalčininkų, ukmergės, 
utenos, Valkininkų ir Zarasų miškų 
urėdijų 2009 m. ūkinė – finansinė veik-
la įvertinta nepatenkinamai. Kitų prob-
leminių (Kaišiadorių, Kupiškio, Kuršė-
nų, Varėnos, Vilniaus) miškų urėdijų 
veikla bus svarstoma po i pusmečio vei-
klos svarstymų.

numatyti 2010–2011 m. veiklos pri-
oritetai: miškingumo didinimas, įvei-
siant 2010 m. 750 ha, o 2011 m. – 1000 
ha naujų miškų; antžeminių automati-
nių miško gaisrų stebėjimo sistemų die-
gimas; prekybos taisyklių tobulinimas; 
miško kirtimo atliekų paruošimo ir par-
davimo biokuro reikmėms didinimas; 
bendros centralizuotos miškų ūkio vei-
klos informacinės sistemos kūrimas.

SIEKIAnt EKOnOMInIO 
rEntABILUMO
Telšių miškų urėdas Bronius Banys pa-
darė pranešimą apie valstybinių miškų 
ekonominio rentabilumo didinimą, iš-
vardindamas paskutiniojo dešimtmečio 
valstybinių miškų valdymo optimizavi-
mui skirtus mokslinius darbus bei pa-
teikė siūlymus dėl miškų urėdijų dydžio 
optimizavimo. 

B. Banio nuomone, miškų urėdijų 
dydį būtina grįsti potencialių pajamų 
ir optimalių miškų ūkio sąnaudų santy-
kiu; neatmesti galimybių įvesti pajamų 
ir sąnaudų išlyginimo fondo bei miškų 
ploto perskirstymo; miškų urėdijos ren-
tabilumo negalima grįsti ateities kar-
toms auginamų miškų sąskaita, todėl 
urėdijų skaičių ateityje gali tekti optimi-
zuoti. Tačiau šiuos procesus turi lydėti 
objektyvumas bei teisingumą įrodantys 
skaičiavimai. remdamasis dr. albino 
Tebėros tyrimais, Telšių miškų urėdas 
pateikė siūlymus, kaip galima būtų di-
dinti pajamas, geriau išnaudojant vidi-
nius ūkinės veiklos rezervus. reikėtų 
didinti medynų produktyvumą, diegiant 
auginimo monitoringo sistemą ir naujas 
aukštos kokybės medienos išauginimo 
technologijas. Be to, būtina optimizuoti 
medynų tūrio prieaugio ir naudojimo 
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grobėjui algimantui lodai skirta dvejų 
metų ir šešių mėnesių nelaisvės bausmė, 
dariui ruckiui – 100 val. neatlygintinai 
teks dirbti visuomenei naudingą darbą. 
Be to, jie turės atlyginti per 102 tūkst. lt 
padarytą žalą Kaišiadorių miškų urėdi-
jai bei abu solidariai atlyginti 32 tūkst. 
lt gamtai padarytą žalą. 

Be to, lietuvos aukščiausiasis Teis-
mas įtvirtino precedentą, jog nagrinė-
jant miško vagystės bylas padaryta žala 
miško valdytojui turi būti skaičiuojama 
ne nuo nenukirsto miško vertės, o nuo 
padarinės medienos rinkos vertės vagys-
tės įvykdymo metu, žala aplinkai – ne 
nuo išsivežtos, o nuo viso nukirstos me-
dienos tūrio. Tai aukščiausiojo Teismo 
Baudžiamųjų bylų kolegija konstatavo, 
kasacine tvarka išnagrinėjusi baudžia-
mąją bylą pagal generalinės prokura-
tūros ir Kaišiadorių miškų urėdijos bei 
nuteistojo algimanto lodos kasacinius 
skundus. 

nuteistasis algimantas loda kalti-
namas ir dėl kitų miško produkcijos 
gro bimo bylų iš Trakų ir raseinių miš-
kų urėdijų. Bylos yra perduotos nagri-
nėti teismams.

Kaišiadorių miškų urėdijos inf.

apie 39 tūkst. lt Kaišiadorių miškų urė-
dijai padarytai žalai atlyginti, o solidariai 
iš a. lodos ir d. ruckio – 14,5 tūkst. lt 
už gamtai padarytą žalą. Tokį nuospren-
dį apeliacinis teismas motyvavo tuo, jog 
a. loda grobė nenukirstą mišką, kurio 
vertė mažesnė nei padarinės medienos. 
Be to, neva nusikaltėliai pagrobė ne visą 
nukirstą medieną – ąžuolų viršūnes pali-
ko miške. Tokiu būdu buvo sumažinta ir 
žala gamtai. 

lietuvos aukščiausiasis Teismas pa-
tvirtino pirmosios instancijos – Kauno 
apygardos teismo nuosprendį. Ąžuolų 

daugiau kaip po 6-erius metus trukusio 
tyrimo, bylinėjimosi lietuvos aukščiau-
siasis Teismas šiemet padėjo tašką ąžuo-
lų vagystės iš Kaišiadorių miškų urėdijos 
byloje. 2003 m. lapkritį pilietis algiman-
tas loda iš Kaišiadorių miškų urėdijos 
pravieniškių girininkijos miško pagrobė 
56,5 m3 žalių ąžuolų padarinės medie-
nos, kurios vertė daugiau kaip 20 tūkst. 
lt. 2004 m. kovą iš Kruonio girininkijos 
paprastojo ąžuolo genetinio draustinio 
per 2 kartus jis pagrobė dar 169,92 m3 
žalių ąžuolų padarinės medienos beveik 
už 82 tūkst. lt. Jam talkino darius ruc-
kis. Ąžuolų vagystės byla buvo perduo-
ta nagrinėti Kauno apygardos teismui 
tik 2006 m. gruodį. a. lodai už iškirstą 
ąžuolų medieną, kurios bendra vertė apie 
103 tūkst. lt, Kauno apygardos teismas 
skyrė dvejų metų ir šešių mėnesių lais-
vės atėmimo bausmę, jo bendrui dariui 
ruckiui – 100 val. viešųjų darbų. Taip 
pat buvo priteista atlyginti žalą gamtai 
– abiem po 32 tūkst. lt. lietuvos apelia-
cinis teismas šį nuosprendį sušvelnino: 
ąžuolų grobėjui a. lodai skyrė laisvės at-
ėmimą vieneriems metams ir aštuoniems 
mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant 
2-ejiems metams. iš a. lodos priteisė 

mi miškų inventorizacijos duomenis apie 
brandžios medienos tūrį, detaliai neišaiš-
kino sklypinės ir atrankinės inventoriza-
cijų skirtumų, jų įtakos tūrio paklaidoms. 
Tuo pasinaudodami valstybinių miškų 
oponentai klaidingai interpretuoja šiuos 
skirtumus bei kaltina valstybinių miškų 
valdytojus neskaidria ir neūkiška veikla. 
išanalizavus medynų tūrio nustatymo 
metodus, palyginus šešių miškų urėdi-
jų brandžių medynų inventorizacijos 
(BMi) bei sklypinės miškų inventorizaci-
jos (sMi) duomenis su faktiniais 2009 m. 
kirtimų duomenimis, matosi, kad valsty-
binės reikšmės miškų pagrindinio naudo-
jimo biržių stiebų medienos tūrio balanse 
inventorizacijos normatyvų paklaidos 
bei technologiniai nuostoliai vidutiniškai 
tesudaro 6 proc., nors sklypinė miškų in-
ventorizacija (sMi) brandžių medynų tū-
rius mažina 15–20 proc.   

K. šakūnas teigė, kad, palyginus miš-
kų urėdijų sMi bei faktinius iškirtimo 
duomenis, pastebimi gana ženklūs likvi-
dinės medienos kiekio skirtumai. Būtina 

ieškoti priežasčių, kas lemia medienos 
likvidumo skirtumus tarp urėdijų. pra-
nešėjas mano, kad, įvertinę skirtingų 
medynų inventorizacijos metodų pati-
kimumą, kaštus bei duomenų panaudo-
jimo galimybes, Miškų departamentas, 
generalinė miškų urėdija bei Valstybinė 
miškų tarnyba turi nuspręsti, kokiu me-
todu nustatyti brandžių medynų tūrį.

Kėdainių miškų urėdas Juozas giri-
nas savo pranešime svarstė, nuo ko pri-
klauso medkirčių ir medvežių metinės 
išdirbių normos, palygino lietuvos ir 
suomijos miško mechanizmų išdirbių 
normatyvus.

✳ ✳ ✳
generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
gintaras Visalga sakė, jog gMu pasiekė 
signalai apie kai kurių medienos perdir-
bimo įmonių tyčinius bankrotus, ypač 
tų, kurios dar iki šiol skolingos miškų 
urėdijoms. Jis sakė, kad kai kurios įmo-
nės po tariamo bankroto įregistruoja-

mos nauju vardu ir dirba dažniausiai 
tose pačiose patalpose. Todėl sudarant 
apvaliosios medienos pirkimo–parda-
vimo sutartis būtina atkreipti dėmesį į 
pirkėjų patikimumą, mokumą ir juridinę 
teisę dalyvauti naujuose konkursuose, 
ieškoti būdų, kaip išvengti tokių sutarčių 
pasirašymo su nepatikimais pirkėjais.

generalinės miškų urėdijos vyriau-
siasis patarėjas andrius Vancevičius 
kalbėjo apie visuomenės informavimo 
problemas. Jis sakė, jog į visuomenę 
klaidinančius šmeižikiškus straipsnius 
žiniasklaidoje miškininkai dažnai re-
aguoja tik tarpusavio diskusijomis ir 
viena kita aiškinamąja informacija. ne-
retai informacija paskęsta šmeižikiškų 
straipsnių gausoje ir visuomenė turi 
iškreiptą vaizdą apie tikrą padėtį vals-
tybinių miškų sistemoje. Jog stokojama 
žiniasklaidos priemonėse ekonominio 
pobūdžio informacijos visuomenei su-
prantama kalba, taip pat minėjo gene-
ralinis miškų urėdas B. sakalauskas.

MG inf.

Už ąžuolų grobimą – 
laisvės atėmimas
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Jau kuris laikas moksliniuose, gamybi-
niuose, akademiniuose ir kitokio po-
būdžio pasitarimuose netyla kalbos apie 
brandžių medynų tūrius, jų nustatymo 
tikslumą ir galimai klaidingą ar net tam 
tikrų interesų grupių brukamą tenden-
cingą medynų tūrio interpretavimą su 
visomis pasekmėmis. Visus interpre-
tavimus, spėliones bei įvairiausių są-
mokslo teorijų kūrimą, matyt, lemia ne-
pakankamas objektyvios informacijos 
kiekis. pateiksiu man žinomą informa-
ciją ir savo nuomonę apie vykstančius 
procesus ir galimus kai kurių problemų 
sprendimo būdus. 

diskusija apie miškų išteklius, ypač 
medynų tūrius, vyksta jau seniai. pir-
mieji objektyvūs duomenys apie realius 
lietuvos miškų išteklių rodiklius gauti 
dar 1969 m. atlikus pirmąją valstybinių 
(be kolūkinių) miškų inventorizaciją 
atrankos metodu. sėkmingai atlikta ir 
patvirtinusi matematinio statistinio me-
todo inovatyvumą bei pranašumą prieš 
tradicinius miškų išteklių įvertinimo 
metodus, ši inventorizacija atskleidė 
ir kitą tuo metu ne visai priimtiną tie-
są – nustatyti medynų tūriai buvo apie 
8 proc. didesni, nei tuo metu deklaruoti 
oficialiai. Tokia tiesa galėjo pakoreguo-
ti miško naudojimo apimtis lietuvoje, 
žinoma, didėjimo kryptimi, tuo būdu 
mažinant medienos įsivežimą iš rusi-
jos miškų. Tad pirmieji matematiniu 
statistiniu metodu gauti miškų inven-
torizacijos duomenys, siekiant tausoti 
šalies miškų išteklius, turėjo būti tam 
primiršti. Tokia „tiesa“ buvo reikalinga 
tais nelaisvės metais, kuo dabar galime 
pagrįstai didžiuotis ir pasakoti istorijas, 
kaip išradingai maustėme „didįjį brolį“. 

atkūrus nepriklausomą lietuvą, 
požiūris į miškus ir galimybė apsirū-
pinti savais ištekliais bei noras būti ma-
žiau priklausomiems nuo kieno nors 
malonės pasikeitė. Miškas taip pat tapo 
ir realiu pajamų šaltiniu, generuojančiu 
svarbią šalies BVp dalį. racionalaus ir 
skaidraus medienos naudojimo klausi-
mas tapo kaip niekad svarbus. 

atsakymu į daugelį tuomet iškilu-
sių iššūkių, objektyviu informacijos 

šaltiniu besiformuojančios privačios 
miškų nuosavybės sąlygomis tapo 1998 
m. pradėta nacionalinė miškų invento-
rizacija atrankos metodu (nMi). pir-
mieji objektyvūs jos rezultatai, gauti 
2003 m., atskleidė daugiau kaip prieš 
tris dešimtmečius nustatytą tiesą – me-
dienos ištekliai lietuvos miškuose yra 
kur kas didesni (apie 14 proc.) nei tuo 
metu oficialiai skelbta pagal sklypinės 
miškų inventorizacijos (sMi) duome-
nis. reakcija į šiuos nacionalinės miškų 
inventorizacijos rezultatus iš atsakingų 
miškų žinybos pareigūnų, matyt, buvo 
analogiška tai pirmajai 1969-ujų metų 
inventorizacijai – tokių duomenų pri-
pažinimas vėlgi galėtų tik paskatinti 
miško naudojimo augimą, o tai jokiu 
būdu negalėjo būti toleruojama. nu-
tarta, jog pirmiausia abi: tiek sklypinę, 
tiek nacionalinę miškų inventorizacijas 
reikia tinkamai patikrinti – pradedant 
nuo naudojamų metodologijų bei ma-
tavimų vykdymo įvertinimo, baigiant 
duomenų apdorojimo algoritmais bei 
taikomais normatyvais. 2004–2005 m. 
lietuvos žemės ūkio universiteto speci-
alistų (vad. doc. e. petrauskas) atliktas 
auditas parodė, jog nacionalinės miškų 
inventorizacijos metu gauti tūrio, tūrio 
prieaugio ir kitų rodiklių įvertinimai yra 
objektyvūs, be poslinkio, todėl naudo-
tini kitais metodais gautų rodiklių pati-
kimumui nustatyti. O atliktas sklypinės 
miškų inventorizacijos auditas parodė, 
jog šios inventorizacijos metu bran-
džių ir pribręstančių medynų tūriai su-
mažinami 10 proc. gavus pakankamo 
tikslumo ir patikimumo rezultatus bei 
įvertinus visas aplinkybes, aukščiausiu 
lygiu nutarta nuo 2010 m. pradėti tai-
kyti nacionalinės miškų inventorizaci-
jos rezultatus oficialiai miškų statistikai 
teikti. ši priemonė įrašyta į miškų in-
ventorizacijos ir apskaitos tobulinimo 
veiksmų ir priemonių planą. 

priimtas sprendimas buvo tik da-
lis atsakymo į pastaruoju metu svar-
biausią iššūkį – medienos apskaitos 
subalansavimą. liko neatsakyta į klau-
simą – koks gi yra realus miško naudo-
jimas, ar pakankamai efektyviai ir raci-

onaliai naudojame ilgus dešimtmečius 
brandžiuose medynuose kauptą pačią 
vertingiausią medieną? nacionalinės 
miškų inventorizacijos rezultatai galėjo 
būti tik lakmuso popierėlis – indikato-
rius mūsų tvarkymosi miškuose raci-
onalumui įvertinti. Ji negalėjo atsakyti 
į daugelį tuo metu iškeltų klausimų: 
kokie yra konkrečios miškų urėdijos 
miškų ištekliai bei koks yra realus miš-
ko naudojimo lygis joje, kokia tikėtina 
prekinės medienos išeiga, kiek išker-
tamos medienos panaudojama malkų 
kurui ir pan. Juk šios inventorizacijos 
užduotis buvo teikti patikimą ir objek-
tyvią informaciją strateginiam miškų 
sektoriaus planavimui, medienos išau-
ginimo efektyvumui bei naudojimo ra-
cionalumui šalyje įvertinti ir geriausiu 
atveju ši informacija galėjo būti teikia-
ma dešimčiai lietuvos apskričių. Miškų 
urėdijų administruojamų miškų plotas 
buvo per mažas, kad, pasitelkiant nMi 
matavimus, būtų galima patikimai ap-
skaičiuoti vidutines urėdijos medynų 
grupių taksacines charakteristikas. Tad 
2005 m. Valstybinei miškotvarkos tar-
nybai buvo pavesta parengti ir išban-
dyti miškų urėdijos brandžių medynų 
visumos atrankiniu metodu inventori-
zacijos metodiką. Tokia metodika buvo 
parengta ir po ilgų svarstymų 2008 m. 
išbandyta Jonavos ir Kazlų rūdos miš-
kų urėdijose, o 2009 m. – dar keturiose: 
anykščių, rokiškio, ukmergės ir Zara-
sų, jau kitais metais po atliktų miško-
tvarkos lauko darbų.

pirmieji bei po to sekę juos patvirti-
nantys nauji nMi rezultatai paskatino 
atsakymų į kilusius klausimus paieškas 
ir buvo geras postūmis svarbiems dar-
bams: miškų urėdijose pradėti ir vyk-
dyti (2006-2009 m.) kirtimui atrėžtų 
biržių matavimai bei organizuotas jų 
nepriklausomas auditas, parengti me-
dienos nuostolių, patiriamų kirtimo, 
sandėliavimo, transportavimo ir rea-
lizavimo metu normatyvai, nustatytas 
prekinės medienos išeigos iš stataus 
miško dydis, atliktas medienos kuro 
sunaudojimo kaimo vietovėse tyrimas, 
vystyti instrumentinės atrankinės me-
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Brandžių medynų inventorizacijos ateitis – 
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1 pav. Augančio medžio stiebo tūrio nustatymas stiebo sudaromo sios pagalba (a), stiebo 
sortimentavimas ir normatyviniai medienos tūrio nuostoliai (b)
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yra 73 proc. (skaičiuojant nuo nMi nu-
statyto vidutinio palyginamų brandžių 
medynų tūrio). Tad medienos tūrio 
skirtumas tarp normatyvinio prekinės 
medienos išeigos dydžio (79 proc.) ir 
miškų urėdijų pasiekto rezultato (73 
proc.) sudaro 6 proc. (arba ~16 m3/ha 
prekinės medienos). šis dydis yra vidu-
tinis rodiklis visoms miškų urėdijoms. 
deja, kokios šio dydžio reikšmės ir ga-
limi technologiniai nuostoliai konkre-
čiose urėdijose (išskyrus 2008–2009 m. 
atrankiniais metodais inventorizuotas 
šešias jau minėtas miškų urėdijas) šiuo 
metu nėra žinoma. 

Miškų urėdijų pateiktų pagamintos 
prekinės medienos duomenų palygini-
mas su sklypinės miškų inventorizacijos 
duomenimis atskleidė labai plačią preki-
nės medienos išeigų gamą – skirtingose 
miškų urėdijose prekinės medienos iš-
eiga kinta nuo 71 proc. iki 97 proc. (iš 
jų daugiau nei pusėje prekinės medie-
nos išeiga viršija 85 proc., o 13 – net 90 
proc.). šie skaičiai galėtų džiuginti, jei 
neprieštarautų sveikai logikai ir dabar 
jau žinomam normatyviniam prekinės 
medienos išeigos dydžiui. Juk vien žievė 
sudaro apie 11 proc. stiebo tūrio. Tačiau 
ne išeigų dydžiai svarbiausia, nors tie dar 
nepaaiškinti 6 proc. taip pat parodo, jog 
miškų urėdijos turėtų ieškoti potencia-
lo racionalizuojant medienos gamybą. 
šie skaičiai taip pat apnuogino kitą, jau 
žinomą tiesą – patikslinta instrumenti-
nė miškų inventorizacija, taikoma sMi, 
neduoda laukiamo rezultato, neįverti-
namas realus brandžių medynų tūris. 

pagal 2010 01 01 aktualizuotus sMi 
duomenis ir 2005–2009 m. nMi duo-
menis, valstybinių miškų brandžių me-
dynų tūriai sklypinėje miškų inventori-
zacijoje yra mažinami 13 proc. 2009 m. 
atlikta anykščių, rokiškio, ukmergės ir 
Zarasų miškų urėdijų brandžių medynų 
visumos inventorizacija atrankos meto-
du parodė, jog brandžių medynų tūriai 
šiose urėdijose 2008 m., panaudojant 
atrankinę atskirų sklypų inventorizaci-
ją, buvo sumažinti 15–20 proc., t.y. ge-
rokai daugiau nei vidutiniškai lietuvo-
je. Be abejo, turėtų būti urėdijų, kuriose 
brandžių medynų tūriai sMi metu yra 
mažinami mažiau vidurkio, t.y. mažiau 
nei 13 proc. šešiose miškų urėdijose, 
kuriose atlikta brandžių medynų vi-
sumos inventorizacija atrankos meto-
du, prekinės medienos išeiga neviršijo 

dynų inventorizacijos metodai, ban-
dytos Lidar technologijos, atrankiniais 
metodais inventorizuoti šešių jau mi-
nėtų miškų urėdijų brandūs valstybinės 
reikšmės iii-iV miškų grupės medynai. 
šių darbų rezultatai, manau, viena ar 
kita forma pasiekė miškininkus, besi-
dominčius medienos apskaitos klausi-
mais, o mums, miškų inventorizacijos 
metodų specialistams, leido atskleisti 
trūkstamas reikšmes painioje medienos 
balanso lygtyje. 

pagamintos prekinės medienos ir 
augančio miško medžių stiebų su žieve 
tūrio santykis yra pagrindinis rodiklis, 
siekiant įvertinti išaugintos medienos 
sunaudojimo miško ruošos metu raci-
onalumą. padariniai sortimentai (pjau-
tiniai ir kiti rąstai, popiermedžiai) yra 
apskaitomi be žievės, kuri sudaro apie 
9–13 proc. stiebo tūrio. į prekinės me-
dienos tūrį taip pat nėra įskaitomos 
rąstų ilgio užlaidos (~2 proc.), pjūviai, 
kelmai, viršūnės (2–3 proc.). dalis stie-
bų medienos ruošos metu patenka į 
neišvengiamus nuostolius. įspaustos 
valksmose, po šakomis paliktos stiebų 
dalys, įvairios stiebo su atplaišomis ar 
puviniais nuopjovos, sulaužyta medie-
na krovimo metu, medienos nuodžiūvis 

neišvengiamų medienos nuostolių eilu-
tėje gali pasiekti 5 proc. stiebų tūrio, vid. 
2 proc. šiuo metu yra parengti ir pateik-
ti aplinkos ministrui tvirtinti prekinės 
medienos išeigos ir neišvengiamų me-
dienos tūrio nuostolių pagrindinio nau-
dojimo kirtimuose normatyvai. Žievė, 
kelmai, viršūnės, puviniai, užlaidos, ne-
išvengiami medienos nuostoliai miško 
ruošos metu pagal patikslintus lietuvos 
žemės ūkio universiteto (vad. doc. dr. e. 
petrauskas) specialistų duomenis suda-
ro 17 proc.

2009 m. miškų urėdijų plyno kirti-
mo biržėse biologinei įvairovei palaikyti 
buvo palikta medžių, kurių stiebų tūris 
sudaro 4 proc. bendro medyno stiebų 
tūrio. Tokiu būdu miško kirtimo atlie-
kos (kelmai, viršūnės, nuopjovos, už-
laidos, puviniai, padarinių sortimentų 
žievė), neišvengiami medienos nuosto-
liai kirtimo, transportavimo ir sandėlia-
vimo metu, o taip pat biologinės įvairo-
vės medžiai kartu paėmus gali sudaryti 
vidutiniškai 21 proc. 

pagal Valstybinei miškų tarnybai pa-
teiktus miškų urėdijų pagrindinių kirti-
mų metu 2009 m. pagamintos medienos 
kiekius, nustatyta, jog vidutinė prekinės 
medienos išeiga 42-se miškų urėdijose 
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Birželio pradžioje su Miško genetinių 
išteklių, sėklininkystės ir miško atkū-
rimo ekspertų komisijos nariais apžiū-
rint miško genetinius objektus Kupiš-
kio miškų urėdijoje, Valstybinės miškų 
tarnybos direktoriaus pavaduotojas en-
tomologas dr. paulius Zolubas atkreipė 
miškininkų dėmesį į šimonių girioje au-
gančių eglaičių ūglius, gausiai aplipusius 
rusvom lervom, ir greta jau parudavu-
sias vyresnes egles.

entomologo teigimu, lietuvos egly-
nuose pernai ėmė daugintis netikrasis 
eglinis skydamaris (Physokermes pice-
ae). Birželį jų patelės po savo skydeliu 
padeda apie 3000 kiaušinėlių, iš jų išsi-
ritusios lervutės minta eglių spygliais, 
pumpurais ir ūgliukais. lervutės pirmą 
kartą neriasi spalio mėnesį, dar kurį lai-

Eglynuose – 

netikrasis eglinis skydamaris

Skydamarių apnikta eglaitė
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u
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Apsilpusių eglių viršūnės ima ruduoti

ką čiulpia eglės sultis, o vėliau žiemoja 
tarp pumpurų žvynelių. dalis lervučių 
pavasarį prisisiurbia spyglių apatinėje 
pusėje ir gegužę virsta pronimfomis. ge-
gužės pabaigoje iš jų išsivysto patinėliai. 
didžioji dalis peržiemojusių lervučių 
pavasarį minta ant pumpurų žvynelių, 
ten neriasi ir virsta rutuliškomis patelė-
mis, kurios tampa gerai matomomis. šių 
kenkėjų generacija vienmetė. 

skydamarių mitybos vietose eglių 
spygliai padengiami lipčiumi, ant kurio 
vėliau išplinta suodligę sukeliantis pelėsi-
nis grybas Apiosporium piniphilum, stab-
dantis medžio fotosintezės ir kvėpavimo 
procesus. dėl to eglės nepasiruošia žie-
moti ir kenčia nuo vadinamos ,,žiemos 
sausros”. netikrasis eglinis skydamaris 
pažeidžia ar susilpnina įvairaus amžiaus 
egles, sukeldamas spyglių nukritimą, ša-
kučių, kartais net viso medžio džiūvimą. 
Žalingiausias eglių jaunuolynams ar pa-
skiriems medeliams iki 10-ies metų. išre-
tėja pribręstančių ir vyresnių eglių lajos, 
džiūsta viršūnės. nusilpusius medžius 
užpuola spygliuočių liemenų kenkėjai. 

dr. p. Zolubas informavo, kad po 
šių metų šaltos žiemos 10–15 urėdijų 
eglynuose išryškėjo šių kenkėjų daroma 
akivaizdi žala. sunerimę Kupiškio miš-
kų urėdijos ir kiti miškininkai klausė 
entomologo, kaip apginti egles ar bent 
pristabdyti šių kenkėjų plitimą. Jo paste-
bėjimu, skydamariai labiau kenkia sauso-
se, nederlingose augavietėse augantiems 

eglynams. Be to, kenkėjai mėgsta šiltą ir 
sausą klimatą. Kovos būdų nedaug: iškir-
tus skydamarių pažeistas egles, reikėtų 
nedelsiant kirtavietėje sudeginti jų šakas; 
apniktuose jaunuolynuose, kur galima, 
taikyti chemines priemones, gegužės – 
rugpjūčio mėnesiais purkšti insektici-
dais, naudojant traktorinius purkštuvus. 
apniktas paskiras egles sodybose, žel-
dynuose galima apdoroti individualiam 
naudojimui skirtais insekticidais. 

pernai šių kenkėjų suaktyvėjimas 
pastebėtas ir lenkijos eglynuose.

Birželio 29 d. Jurbarko miškų urėdi-
joje surengtame miškininkų pasitarime 
aptartas šių kenkėjų išplitimas šalies 
miškuose, daroma žala, galimos kovos 
priemonės. 
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normatyvinio 79 proc. dydžio, tačiau 
jam artima – kinta 72–78 proc. nea-
bejotina, kad dalyje urėdijų prekinės 
medienos išeiga gali būti ir dar didesnė, 
o kitoje dalyje urėdijų – neišvengiamai 
6–8 proc. mažesnė nei vidutinė. pagal 
sveiką logiką prekinės medienos išeiga 
konkrečioje miškų urėdijoje neturėtų 
skirtis daugiau 2–3 proc. nuo vidurkio. 

pirmosios paskirų miškų urėdijų 
brandžių medynų visuminių išteklių in-
ventorizacijos bei objektyvūs jų rezultatai 
paskatino naujų galimybių, inventorizuo-
jant urėdijų miškus, paieškas. proveržis 
tobulinant sklypinę miškų inventorizaci-
ją, kuri per pastarąjį dešimtmetį faktiškai 
nebuvo modernizuojama, įvyko 2009 m. 
gruodžio 17 d. miškotvarkos mokslinės 

techninės tarybos, sudarytos aplinkos 
ministro įsakymu, posėdyje. Tuomet 
daugumos šios tarybos narių sprendimu 
rekomenduota atskirų sklypų, įskaitant 
ir brandžius medynus, inventorizaci-
joje taikyti visuotinės apžiūros – akinį 
inventorizacijos metodą su reikalingais 
matavimo elementais, o brandžių medy-
nų tūriui patikslinti – brandžių medynų 
sklypų visumos atrankinę inventorizaci-
ją. Toks sprendimas reiškė, jog sklypinės 
miškų inventorizacijos metu turėjo būti 
atsisakyta reikalavimo brandžius medy-
nus inventorizuoti instrumentiniu būdu, 
panaudojant masinius kampinio matavi-
mo barelių matavimus. Beje, šie bareliai 
paskutinių inventorizacijų metu buvo 
matuojami jau tik valstybinės reikšmės 

iii-iV miškų grupės, didesnio nei 1 ha 
dydžio brandžiuose medynuose, nes 
tik šiems medynams patikslintu būdu 
inventorizuoti dar galėjo pakakti skiria-
mų lėšų. šiame miškotvarkos mokslinės 
techninės tarybos posėdyje balsavau už 
šį nutarimą ir mano motyvai buvo ne 
vien tik aukščiau išsakytos mintys apie 
medynų tūrio apskaitos netikslumus, 
bet ir galimybių paieškos, siekiant suba-
lansuoti ribotus finansinius išteklius ir 
pasiekti geresnį (nei dabar turime) skly-
pinės miškų inventorizacijos rezultatą.

 
Dr. aLBERtas KasPERaVIČIus 

Valstybinės miškų tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas

(Tęsinys – kitame numeryje)
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(Tęsinys, pradžia – 5 nr.)
 
Miškų departamentas reagavo į miškų 
urėdijų pareikštas pastabas dėl medienos 
trūkumo audituotose biržėse: 2006 m. 
buvo užsakytas dar vienas tyrimas, kurio 
pagrindinis tikslas – palyginti nenukirstu 
mišku įvertintą likvidinį tūrį su pagamin-
tos medienos tūriu. 2007 m. audituotose 
biržėse buvo steigiami 30 m skersmens 
skrituliniai tyrimo bareliai, kuriuose visi 
augantys medžiai prilyginti modeliniams 
medžiams; atlikta jų stiebo analizė, matuo-
jant skersmenis dvimetrinėse atkarpose 
su žieve ir be žievės. dvimetrinių sekcijų 
tūris apskaičiuotas pagal nupjauto kūgio 
formulę, o viso stiebo tūris – sumuojant 
dvimetrines atkarpas. atlikus matavimus 
miško ruošos rangovai įprastine tvarka 
stiebus susortimentavo pagal urėdijų nu-
rodymus. iš šių modelinių stiebų pagamin-
ta produkcija apmatuota, laikantis galio-
jančių apvaliosios medienos ir nenukirsto 
miško matavimo taisyk lių ir normatyvų, 
iš galimų alternatyvų pasirenkant tiksliau-
sius metodus. iš viso atlikta 1791 stiebo ir 
iš jų pagamintos produkcijos tūrio analizė 
(1 lent.). ši studija atskleidė ir įrodė kelis 
svarbius dalykus. Visų pirma rąstų tūrio 
lentelės atlaikė kritiką dėl tariamo tūrio 
didinimo, kuri kartas nuo karto pasigirs-
davo iš medienos pirkėjų pusės. sisteminė 
paklaida sudarė tik 0,5 proc. antra, stiebų 
tūrio lentelės, jei turime kiekvieno medžio 

nenukirsto miško ir apvaliosios medienos 

apskaitos tobulinimas

 
1 lentelė. Bareliuose iškirstų stiebų tūrių balansas

Medžių stiebų tūrių balansas (bendras visoms rūšims)
tūris nustatytas pagal:

dvimetrinių sekcijų tūrio, apskaičiuoto pagal 
nupjauto tūrio formulę, sumą

medžių stiebų 
tūrio lenteles

medžių tūrio 
struktūros lenteles

 rąstų tūrio 
lenteles

 ktm % ktm % ktm % ktm %
stiebų tūris su žieve 1069,816 100 1093,82 102,24 1053,53 98,48   
stiebų tūris be žieves 944,341 88,27 962,44 101,92     
Žievė 125,475 11,73       
Malkos be žievės 83,106 7,77     80,79 96,63
Žievė ant malkų 12,295 1,15     10,73 91,65
Rąstai, popiermedžiai be žievės 814,261 76,11     821,86 101,01
Žievė ant rąstų 105,610 9,87     96,39 90,66
užlaidos be žievės 17,094 1,60       
Žievė ant užlaidų 2,323 0,22       
Pjūviai be žievės 3,473 0,32       
Žievė ant pjūvių 0,520 0,05       
Viršūnės be žievės 6,527 0,61       
Žievė ant viršūnių 1,199 0,11       
Kelmas be žievės 13,820 1,29       
Žievė ant kelmo 2,482 0,23       
stiebų nuopjovos be žievės 6,061 0,57       
Žievė ant stiebų nuopjovų 1,047 0,10       
  100,00       
Iš viso likvidinės medienos: 909,661 85,03   941,13 103,54 913,38 100,49
atliekų tūris su žieve 160,155 14,97    11,59   

skersmens ir aukščio matavimus, tūrį di-
dina 2,2 proc.
skirtumas pasirodė esąs esminis pušų 
stiebų atžvilgiu. ir trečias, bene svar-
biausias normatyvinis trūkumas – stiebo 
atliekų skaičiavime, kuris naudojamas 
medžių tūrio struktūros lentelėse. šis 
normatyvas likvidinį tūrį didina 3,5 proc. 
Bareliuose augusių medžių stiebams len-
telės rodė esant 11,59 proc. atliekų, kai 
faktiškas atliekų kiekis siekė 15 proc. pa-
gal šias lenteles apskaičiuotas 4-erius me-
tus audituotų biržių likvidinis tūris buvo 
dar didesnis – siekė 90–91 proc. (2 lent.). 
stiebų atliekų kiekis tesudarė 9–10 proc.

2 lentelė. Likvidinės medienos kiekis 
audituotose biržėse

audituotų biržių 
kirtimo metai

Likvidinės medienos 
išeiga, % nuo stiebų 

tūrio
2006 91,1
2007 90,2
2008 90,1
2009 90,6

tyrimų bareliai 
(2008 m. kirtimų biržėse) 88,4

šių tyrimų metu paaiškėjo ir pagrin-
dinės priežastys, kurios lėmė padidėjusį 
stiebo atliekų kiekį miško ruošos metu, iš 
jų vertėtų įvardinti šias: 

 medienos ruošos technologijų kai-
ta pereinant nuo stiebinės, kuriai buvo 
parengtos medžių tūrio struktūros lente-
lės, į sortimentinę, gamybą,

 apvaliosios medienos standartų 
priartinimas europinių standartų reika-
lavimams,

 medienos rinkos konjunktūriniai 
pasikeitimai. 

šios priežastys lėmė padidėjusias 
pjautinųjų rąstų užlaidas nuo 3–5 cm iki 
5–10 cm, padidėjusį jų skaičių, atsiran-
dant trumpesnių rąstų paklausai. Medie-
nos rinkoje atsiradus smulkių pjautinųjų 
rąstų ir popiermedžių paklausai sumažė-
jo į pajamuojamos medienos tūrį įtrauk-
tos žievės kiekis. Kaip tai atsiliepė visoms 
sudedamosioms stiebo atliekų dalims 
medžio skersmens 1,3 m aukštyje pjū-
viuose, galima matyti 2–6 paveiksluose.

Be kelmų, viršūnių, užlaidų pjūvių, 
žievės, į atliekas buvo įskaičiuotos stiebo 
nuopjovos, kurios susidarė ruošos metu. 
Jų tūris su žieve siekė 0,67 proc. greta 
stiebo atliekų tyrimo buvo atlikta pušų 
formrodžio analizė, tam papildomai 
panaudojant 1670 archyvinių modeli-
nių medžių stiebų matavimo duomenis. 
analizuojant tūrio liekanas paaiškėjo, 
kad šiuo metu naudojamas formrodžio 
modelis pušų stiebų tūrį vidutiniškai 
didina 1,4 proc. šis didinimas ypač iš-
reikštas storiems ir aukštiems medžiams 
(7 pav.). natūralu, kad atskleidus šiuos 
dėsningumus kilo būtinumas koreguoti 
medžio tūrio struktūros lenteles. 

Toks darbas Miškų departamento už-
sakymu buvo pradėtas 2008 m., o 2009 m. 
pabaigoje parengtos naujos medžių tūrio 
struktūros lentelės.

Kuo šios lentelės skiriasi nuo iki šiol 
naudotų? Visų pirma pušų stiebams eli-
minuota tūrio didinimo tendencija į 
stambesnių medžių pusę. įvedus šią pa-
taisą prireikė atitinkamai pakeisti ir stie-
bų bei beviršūnių stiebų tūrio lenteles. 
Kitas svarbus pokytis yra tas, kad buvo 
sumodeliuotas likvidinis malkinių stie-
bų tūris. iki šiol visas malkinis stiebas 
buvo priskaičiuojamas malkoms. Kelmai, 
smulkios viršūnės ir pjūvių tūris nebuvo 
atimami, o tai sudaro 1,5 ir daugiau proc. 
stiebų tūrio (8 pav.). 

lentelės papildytos nauja stiebo žie-
vės tūrio grafa, kuris buvo apskaičiuotas 
kaip stiebų su žieve ir be žievės sudaro-
mųjų sukinių skirtumas. Žievės storio 
modeliai, panaudoti stiebo sudaromajai 
be žievės apskaičiuoti, buvo parengti at-
skirai lentpjūvėms ir medkirtėms kartu 
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vykdant Miškų departamento užsakytus mokslinius projektus. lentpjū-
vėms skirtiems modeliams žievės storis išreikštas tik nuo rąsto skersmens 
su žieve matavimo vietoje, pušų, beržų, drebulių rąstus perskiriant į dvi 
dalis – kamblinius ir kitus rąstus. Medkirtėms skirtuose modeliuose žievė 
išreikšta nuo skersmens su žieve matavimo vietoje ir nuo matavimo vie-
tos atstumo iki kelminio pjūvio (10 pav.).

didžiausias pokytis medžių tūrio struktūros lentelėse – atliekų kiekio 
pasikeitimas. Bareliuose gautas atliekų kiekis buvo koreguojamas atsi-
žvelgiant į normatyvinius atliekų kiekius. pvz., kelmams iki 30 cm storio 
taikytas 10 cm aukštis virš šaknies kaklelio, o storesnių kelmų aukštis – 
1/3 jų skersmens pjūvio vietoje. palyginimui pateikiame medžių tūrio 
struktūros lentelėse naudotą pušų stiebų atliekų kiekį pagal aukštumo 
klases, tyrimo bareliuose nustatytą (žalia kreivė) ir koreguotą atsižvel-
giant į normatyvinius kelmų aukščius, viršūnių storius ir užlaidų ilgius. 
Korekcija didesnį svorį turi mažesnių skersmenų medžių stiebams.

Koreguojant atliekų tūrį išsiskyrė beržų stiebai, kuriems atliekų kiekis 
padidėjo beveik dvigubai. dabar naudojamos medžių tūrio struktūros 
lentelės kurtos tuo metu, kai didesnioji dalis beržų medienos buvo reali-
zuojama malkų pavidalu su žieve. šiuo metu beržai yra paklausūs popier-

10 pav. Pušų stiebų atliekų kiekio palyginimas9 pav. Pušų žievės storio modelis

2 pav. Užlaidų tūrio empirinių duomenų išklotinė

3 pav. Pjūvių tūrio empirinių duomenų išklotinė

4 pav. Viršūnių tūrio empirinių duomenų išklotinė

5 pav. Kelmų tūrio empirinių duomenų išklotinė

6 pav. Žievės tūrio empirinių duomenų išklotinė

7 pav. Pušų stiebų tūrio nustatymo paklaidų išklotinė

 8 pav. Malkinių stiebų atliekų modelis
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dalis stiebų medienos lieka biržėje, kaip 
pjuvenos, sulaužyti ir suminti į žemę sor-
timentai. Todėl savaime suprantama, ko-
dėl antrais plyno kirtimo biržių auditavi-
mo metais, urėdijos, pabandžiusios taikyti 
sugriežtintus biržių rėžimo nurodymus, 
iškart susidūrė su medienos trūkumu, 
parduodant apvaliuosius sortimentus. čia 
taip pat reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad 
tyrime nevertintas sėklinių ir bioįvairovei 
paliekamų medžių stiebų tūris ir jo sorti-
mentinė struktūra.

Baigiant reikėtų padėkoti Miškų de-
partamento, Valstybinės miškotvarkos tar-
nybos (dabar – Valstybinė miškų tarnyba) 
ir generalinės miškų urėdijos vadovybei 
ir specialistams, kurie, matydami susida-
riusią situaciją, ėmėsi teisingų sprendimų 

medžių ir faniermedžių rinkoje, todėl jie 
realizuojami be žievės. Žievė apskaitoma 
kaip atlieka. 

Be medžių stiebų tūrio struktūros len-
telių korekcijos, Miškų departamentas 
2008 m. užsakė ir buvo atliktas dar vienas 
tyrimas, kuris padėjo nustatyti likvidinės 
medienos nuostolius, patiriamus medienos 
ruošoje (3 lent.), transportavime ir sandė-
liavime. šis tyrimas atliktas audituotose 
biržėse, kuriose buvo įsteigti skrituliniai 
tyrimų bareliai, bei arčiausiai jų esančiose 
neplynų pagrindinių kirtimų, ugdomųjų 
kirtimų ir sanitarinių kirtimų biržėse. 

3 lentelė. Likvidinės medienos nuostoliai,
patiriami kirtimo metu

auga
vietės
trofo
topas

Likvidinės medienos tūrio nuostoliai, % nuo 
stiebų medienos

Kirtimo rūšis

plynas atve
jinis

einama
sis retinimas sanitarinis

a 2,0 2,7 3,3 3,8 0,5
B 1,8 2,5 3,2 3,6 0,5
C 1,7 2,3 3,0 3,4 0,5
D 1,4 2,1 2,8 3,2 0,5
F 1,2 1,9 2,6 3,0 0,5

apibendrinus viso tyrimo rezultatus, 
galima daryti išvadą, kad neišvengiami 
likvidinės medienos nuostoliai, priklauso-
mai nuo medžių rūšies, vidutiniškai suda-
ro 2–2,7 proc. aišku, nuostoliai gali būti 
kiek didesni ar mažesni, nes jų kitimo va-
riacija pakankamai didelė (80–100 proc.).

sudėję stiebų atliekų kiekį su neišven-
giamais likvidinės medienos nuostoliais, 
patiriamais kirtimo, transportavimo ir 
sandėliavimo metu, gauname realų vaizdą, 
pagrįstą mokslinių tyrimų pagrindu, kuris 
leidžia paaiškinti, kur gi „dingsta“ medie-
na miške. Keverius metus audituotose bir-
žėse vidutinis likvidinės medienos kiekis 
pagal senuosius norminius dokumentus 
turėjo sudaryti 90–91 proc. atlikus mi-
nėtus tyrimus išaiškėjo, kad parduodant 
medieną galima pajamuoti vidutiniškai 
tik 83 proc. stiebų medienos. sortimen-
tų užlaidos, didesnioji dalis žievės apva-
liosios medienos apskaitoje nefigūruoja, 

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. gegužę

4 lentelė. neišvengiami likvidinės medienos nuostoliai, patiriami kirtimo, transportavimo ir 
sandėliavimo metu

Medžių rūšis

Veiksniai, mažinantys prekinės medienos išeigą

kirtimas*1 transportavimas*2 sandėliavimas*3 nuodžiūvis sandėliuojant*4 iš viso

procentai stiebų tūrio
Pušis 1,7 0,1 0,1 0,2 2,1
Eglė 1,7 0,1 0,1 0,1 2,0
Beržas 1,7 0,2 0,1 0,3 2,3
Juodalksnis 1,7 0,3 0,2 0,3 2,5
Drebulė 1,7 0,3 0,2 0,3 2,5
Baltalksnis 1,7 0,5 0,2 0,3 2,7
Ąžuolas 1,7 0,2 0,2 0,3 2,4
uosis 1,7 0,3 0,2 0,3 2,5
Iš viso 1,7 0,2 0,1 0,2 2,2

*1apibendrinant medienos nuostolius, susidarančius kirtimo metu, pagrindu priimti medienos 
nuostoliai plynuose kirtimuose, „C“ trofotopo augavietėse, kaip vidutiniai. 

*2 Transportavimo metu susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskaičiuoti 
į nuostolius nuo viso stiebų tūrio, priimant pakrovimo į medvežę biržėje, iškrovimo iš medvežės 
kelkraštyje ir pakrovimo į medvežę kelkraštyje technologiją bei atsižvelgiant į kiekvienos medžių 
rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį.

*3 sandėliavimo kelkraštyje susidarantys malkinės ir smulkios medienos nuostoliai perskai-
čiuoti į nuostolius nuo stiebų tūrio, imant vidutinį biržės plotą 1,6-2,5 ha ir atsižvelgiant į kiekvienos 
medžių rūšies smulkios ir malkinės medienos kiekį.

*4apibendrinti nuostoliai dėl nuodžiūvio perskaičiuoti, atsižvelgiant į tai, jog balandžio – spalio 
mėn. mediena gali būti laikoma sandėlyje iki 3 mėn., vidutiniškai – 2 mėn.

esamai situacijai taisyti. nuosekliai žings-
nis po žingsnio formulavo užsakomuosius 
mokslinius tyrimus ir objektyviai vertino 
jų rezultatus. aptartųjų tyrimų pagrin-
du buvo parengti atitinkami normatyvai, 
kurie kelis kartus buvo svarstyti įvairiose 
ekspertų komisijose ir jiems pritarta. 

Belieka palinkėti, kad šie normatyvai, 
kurių projektai buvo pristatyti 2010 m. 
kovo 24 d. lietuvos žemės ūkio universi-
tete vykusiame moksliniame –praktinia-
me seminare „nenukirsto miško ir apva-
liosios medienos matavimas: problemos 
ir technologijos“ greičiau įgytų teisinį 
pagrindą, tuo užkirsdami kelią įvairioms 
spekuliacijoms.

Doc. dr. EDMunDas PEtRausKas
LŽŪu Miškotvarkos katedros vedėjas

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

Indeksas    
2010 m. 

sausis=100

Iš viso 2010 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³

Pušies pjautinieji rąstai 140 100 140
Eglės pjautinieji rąstai 157 98.1 158
Ąžuolo pjautinieji rąstai 356 99.4 367
uosio pjautinieji rąstai 140 95.9 145
Drebulės pjautinieji rąstai 104 103 102
Beržo pjautinieji rąstai 138 95.8 142
Juodalksnio pjautinieji rąstai 120 96 123
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 113 98.3 114
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 88 102.3 86
Eglės popiermedžiai 81 103.8 79
Pušies popiermedžiai 82 110.8 78
Beržo popiermedžiai 95 104.4 92
Drebulės popiermedžiai 62 100 63
uosio popiermedžiai 97 99 94
Plokščių mediena (spygliuočių) 53 110.4 51
Plokščių mediena (lapuočių) 51 108.5 49
Malkinė mediena 65 106.6 64
Iš viso apvaliosios medienos 103 110.9 99
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.
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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

Laistymo įranga:
• lašelinis vamzdis
• kapiliarinė įranga
• diskiniai filtrai
• smėlio filtrai

MaIDIna, uaB
P. Lukšio g. 7, Lt08221 Vilnius
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Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos karpotojo beržo rinktinių medžių palikuonių 2008 m. serijos 
eksperimentinai želdiniai dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijoje
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latviai apžiūrėjo pagal 2008 m. bendrų 
mokslinių tyrimų sutartį tarp latvijos 
valstybinio miškų tyrimo instituto „si-
lava“ ir lietuvos miškų instituto 2008 
m. dubravos, Veisiejų ir šilutės miškų 
urėdijose įveistus bendrus karpotojo 
beržo eksperimentinius želdinius. Kiti 
šios serijos želdiniai yra įveisti latvi-
joje – prie rezeknės ir liepojos. šio 
projekto ir eksperimentinių želdinių 
tikslai yra dvejopi: 

palyginti skirtingos kilmės lietu-
vos, latvijos ir lenkijos karpotojo ber-
žo populiacijų rinktinių medžių pali-
kuonių šeimų augimą;

palyginti skirtingų sodmenų tipų 
(konteinerizuotų ir atvirų šaknų, pusės 
metų, vienmečių ir dvimečių sodinu-
kų) prigijimą, augimą ir stiebų bei me-
dienos kokybę. 

pirmojo tyrimų tikslo iniciatoriai 
buvo tuometinis lietuvos miškų institu-
tas ir Miško genetinių išteklių, sėklų ir 

Susitikime –
dėmesys selekcinių beržynų veisimui

sodmenų tarnyba, kurios, įgyvendinda-
mos 2003 m. aplinkos ministro patvir-
tintą ilgalaikę lietuvos miško genetinių 
išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros 
programą, kasmet įvairiuose lietuvos 
kilmės rajonuose veisia serijas selekci-
nių bandomųjų želdinių. Jie skirti įvai-
riomis aplinkos sąlygomis išbandyti 
lietuvos bei kaimyninių šalių rinktinių 
medžių palikuonis ir pagal kompleksą 
požymių atrinkti tinkamiausius antros 
kartos miško sėklinėms plantacijoms 
veisti bei selekcijai lietuvoje plėtoti. 
2008 m. serijos karpotojo beržo bando-
muosiuose želdiniuose dubravos, Vei-
siejų ir šilutės miškų urėdijose, kurių 
kiekvieno plotas 2–2,5 ha, bandomos 
33 iš lietuvos ir 99 iš lenkijos rinktinių 
(pliusinių) medžių palikuonių šeimos.

antrojo tikslo iniciatoriai – latvijos 
kolegos. Bendrovės „latvijos Finieris“ 
specialistų atlikta ilgalaikė strateginė 
analizė ir prognozės parodė, kad, esant 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute, Dubravos, Veisiejų bei Šilutės miškų urėdijose pavasarį lankėsi grupė 
miškininkų iš Latvijos – „Latvijas Valsts Meži“ (Latvijos valstybiniai miškai) padalinio „sėklos ir augalai“ direktorius G. Grandans, 
Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto „silava“ mokslininkas dr. K. Liepinš, „Latvijas Finieris“ kompanijos valdybos pirminin
kas Z. Bacans ir kiti.

dabartiniams fanerą latvijoje ir lietu-
voje gaminančios bendrovės „latvijas 
Finieris“ gamybos tempams, latvijoje 
ir lietuvoje po 3–4 dešimtmečių gali 
pristigti beržo žaliavos. Bendradarbiau-
jant bendrovėms „latvijas Finieris“ ir 
„latvijas Valsts Meži“ su latvijos vals-
tybiniu miškų tyrimo institutu „silava“ 
pradėta plati beržo selekcijos, daigynų 
plėtros ir želdymo programa. Jos eigoje 
latvijos kolegos labai daug nuveikė: at-
rinkta apie 700 rinktinių medžių, įveis-
ta per 30 ha beržo bandomųjų želdinių, 
įkurta antros kartos sėklinė plantacija 
šiltnamyje, įsteigti modernūs daigynai, 
kuriuose panaudojant pažangiausias 
technologijas šiltnamiuose auginami 
ypač kokybiški selekcinio beržo sod-
menys su uždara šaknų sistema. Bend-
rovė „latvijas Finieris“, galvodama apie 
galimą beržo medienos trūkumą atei-
tyje, suinteresuota plėsti kokybiškų ir 
sparčiai augančių sodmenų auginimą 
ir beržo želdinių veisimą ir lietuvoje. 
latviai pateikė jų šalyje selekcionuoto 
beržo skirtingo tipo sodmenis išban-
dyti lietuvos sąlygomis bei palyginti su 
mūsų naudojamais beržo sodmenimis. 
latvijos ir lietuvos specialistai 2008 m. 
ir 2009 m. atliko ištisinius matavimus 
visuose trijuose eksperimentiniuose 
želdiniuose lietuvoje ir dvejuose žel-
diniuose latvijoje. Tyrimų rezultatai 
paskelbti latvijos spaudoje. 

šiemet aptarta skirtingų sodme-
nų tipų ir skirtingos genetinės kilmės 
sodinukų augimo eiga. po dvejų metų 
ypač įspūdingų rezultatų (187–206 cm 
vidutinio aukščio ir 90,3–98,3 proc. 
išsilaikymą) 3-uose bandomuosiuose 
želdiniuose lietuvoje pasiekė latvijos 
valstybinių miškų kompanijos ,,podi-
ni“ daigyne išauginti 1,5 metų (0,5+1) 
latviški selekciniai sodinukai. Jie buvo 
pasėti vasarą, tuoj surinkus sėklas, į ma-
žus HiKO V 50 ss 50 cm3 konteineriu-
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o lenkiškos kilmės – 87–137 cm. Žy-
miai geriau augo tik dubravos eMM 
urėdijos beržo sėklinės plantacijos 
sodinukai (2+0) – skirtinguose ekspe-
rimentiniuose želdiniuose jie pasiekė 
116–160 cm vidutinį aukštį. šios plan-
tacijos medeliai augtų dar sparčiau, jei 
sodmenys būtų buvę išauginti kon-
teineriuose su uždara šaknų sistema 
ir būtų buvę tinkamų dydžių. po pir-
mųjų ir antrųjų auginimo metų atlikti 
matavimai rodo, kad skirtumai (pro-
centais) pagal augimą nesumažėja.

susitikimo dalyviai, išanalizavę lie-
tuvos ir latvijos eksperimentinių žel-

2008 m. serijos Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos karpotojo beržo rinktinių medžių palikuonių 
želdiniai Veisiejų miškų urėdijoje: kairėje – bandymų variantas iš Latvijos valstybinių miškų 
kompanijos Podini daigyne išaugintų 1,5 metų (0,5+1) selekcinių sodinukų, dešinėje – iš 
dubravos EMMU beržo sėklinės plantacijos 2-ejų metų (2+0) sėjinukų

diskusija apie aukštos selekcinės ir biologinės-tech-
ninės kokybės beržo sodmenų naudojimą, iš kairės: 
„Latvijas Valsts Meži“ (Latvijos valstybiniai miškai) 
padalinio „Sėklos ir augalai“ direktorius G. Grandans, 
dubravos miškų urėdas K. šakūnas, dr. V. Suchockas, 
Latvijos valstybinio miškų tyrimo instituto „Silava“ 
mokslininkas dr. K. Liepinš, Valstybinės miškų 
tarnybos skyriaus vedėjas K. Česnavičius
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dinių auginimo rezultatus, priėjo prie 
nuomonės, kad našūs ir kokybiški 
miškai išaugs, kai juos veisime iš se-
lekcinių, gerų biologinių – techninių 
rodiklių sodmenų. Tikimės, kad, sek-
dama latvijos pavyzdžiu, mūsų valsty-
binių miškų vadovybė neatidėliotinai 
imsis reikiamų priemonių selekcijai ir 
selekcinei sėklininkystei plėtoti ir dai-
gynams modernizuoti lietuvoje.

Dr. (HP) aLFas PLIŪRa
Lietuvos agrarinių ir miško mokslų 

centro Miškų institutas
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kus šiltnamyje, kitą pavasarį persodinti 
į atvirą daigyną. Kiek prasčiau augo so-
dinukai iš „latvijas Finieris“ bendrovės 
,,Zabaki“ daigyne Roottrainers Sherwo-
od konteineriuose (175 cm3) užaugin-
tų 1-erių metų sėjinukų – jie pasiekė 
121–182 cm aukštį. neblogai augo ir 
sodinukai iš „latvijas Finieris“ Zabaki 
daigyne Lannek Plantek 35F kontei-
neriuose (275 cm3) užaugintų 1-erių 
metų sėjinukų – jie pasiekė 127–164 
cm aukštį. latvijos valstybinių miškų 
kompanijos strenči daigyne HiKO V 
120 ss (120 cm3) išauginti pusės metų 
selekciniai sodinukai bandomuosiuose 
želdiniuose lietuvoje per 2-ejus metus 
pasiekė 127–145 cm vidutinį aukštį. 

Mūsų miškininkų gėdai, prasčiau-
siai išliko (52,3–77,7 proc.) ir pras-
čiausiai augo medeliai iš 2-jų metų 
amžiaus (2+0) sėjinukų, išaugintų 
lietuvoje šiltnamyje atvira šaknų sis-
tema. lietuviškos kilmės sodinukai 
3-se bandomuosiuose želdiniuose pa-
siekė tik 103–149 cm vidutinį aukštį, 

2008 m. pavasarį Veisiejų miškų urėdijos Krosnos girininkijoje 2,5 ha plote įveisti įvairių 
Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos karpotojo beržo populiacijų bandomieji želdiniai. Atvykę 
latvių miškininkai Valdis Makovskis, Kaspars Liepins, Guntis Grandans, Ženis Bacons 
džiaugėsi, kad latviški beržai ženkliai aplenkė kitų šalių beržus. Svečius lydėjo Lietuvos 
miškų instituto mokslininkai Virgilijus Baliuckas, Alfas Pliūra, juos priėmė Krosnos 
girininkijos girininkas Saulius Kancevičius ir urėdijos vyriausiasis miškininkas 
rimas tumosa 

SKELBIMAS 

Prarastą keturkampį valstybinio 
miškų pareigūno spaudą , 

numeris 37/18, 
išduotą Vį Mažeikių miškų urėdijos 

Mažeikių girininkijos eiguliui 
Liudvikui Kulikauskui, 
laikyti negaliojančiu.
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 prie buvusio Miškų ūkio ministerijos 
pastato Vilniuje, gedimino prospek-
te 56, kur dabar įsikūrusi lr seimo 
kontrolierių įstaiga, susirinko gausus 
miškininkų senjorų būrelis. ir ne tik 
Vilniuje gyvenančių: iš radviliškio at-
vyko buvęs valdybos viršininkas stepas 
Mykolaitis, kitąmet švęsiantis 90-metį, 
iš Kauno – buvęs ministras prof. alber-
tas Vasiliauskas ir vėliau, jau Trakuose 
prisidėjęs buvęs ministro pavaduotojas 
algirdas Brukas, iš Trakų – buvęs mi-
nistro pavaduotojas Vincentas Verbyla, 
einantis 92-uosius, iš nemenčinės – ki-
tas buvęs ministras rimantas Klimas. 
dauguma senjorų gyvena sostinėje, 
tad ir atvykimas jiems buvo papras-
tesnis. Tarp buvusių kolegų matėme ir 
visiems pažįstamą prof. edvardą guda-

vičių, atvykusį kartu su žmona regina, 
taip pat miškininke senjora. nuoširdūs 
pasisveikinimai, trumpi prisiminimai 
nepastebimai sutirpdė rinkimuisi skir-
tą pusvalandį. 

atminimui – nuotrauka ant minis-
terijos pastato laiptų ir praeivio repli-
ka „Tik neleiskite privatizuoti lietuvos 
miškų“...

dar pusvalandis kelionės, ir susiti-
kimo dalyvius jau priima Trakų miškų 
urėdija.

įžanginės kalbos pradžioje Zdis-
lovas Truskauskas senjorams perda-
vė pirmojo nepriklausomos lietuvos 
miškų ministro prof. Vaidoto antanai-
čio sveikinimus bei pristatė šalies miš-
kų ūkio 20-ies metų kelio pagrindinius 
akcentus. prisiminė Miškų ūkio minis-

terijos panaikinimą (1996 m. lapkritį) 
ir kitas miškų sistemos valdymo peri-
petijas; miškų ūkių gamybinių susivie-
nijimų panaikinimą bei gamybinius 
reikalus: atsisakymą medienos perdir-
bimo įmonių, Miškingumo didinimo, 
Ąžuolynų įveisimo, Medelynų plėtros 
ir modernizavimo programų rengimą 
ir vykdymą, naujų technologijų įdie-
gimą miško ruošoje, valstybinių miš-
kų įregistravimą nekilnojamojo turto 
registre; pateikė valstybinių ir privačių 
miškų statistikos duomenis.

Trakų miškų urėdas Vygantas Mier-
kis trumpai pristatė miškų urėdijos veik-
lą, akcentuodamas miškų atkūrimo ir 
rekreacijos darbo linkmes, su kuriomis 
susitikimo dalyviai buvo supažindin-
ti natūroje. Jis papasakojo, kad miškų 

Miškų ūkio ministeriją 
prisiminus

„Maloniai kviečiame dalyvauti šių metų birželio 9 d. organizuojamame buvusios Miškų ūkio ministerijos darbuotojų senjorų susi
tikime. susitikimo dalyviai vyks į trakų miškų urėdijos miškus pasidalinti mintimis apie miškų istorijos tėkmę, apžvelgs nepriklau
somos Lietuvos miškų ūkio kūrimą bei svarbiausius nuveiktus darbus, susipažins su trakų miškų urėdijos miškais ir darbais“. tokius 
kvietimus šį birželį gavo per 30 buvusios Miškų ūkio ministerijos darbuotojų, kuriuos į susitikimą pakvietė generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas Zdislovas truskauskas ir trakų miškų urėdas, Miškų urėdų gamybinio susirinkimo valdybos pirmininkas Vy
gantas Mierkis, abu buvę šios ministerijos (tuomet dar jauni) darbuotojai. tačiau susitikime jie dalyvavo tik kaip jo organizatoriai, 
o senjorai – tai nebedirbantys, iš Miškų ūkio ministerijos į užtarnautą poilsį išėję buvę jos specialistai.

Prie buvusios Miškų ūkio ministerijos pastato – pirmoje eilėje: dr. Vincentas Verbyla, Vytautas Kučinskas, rimantas Klimas, Vincas Červokas, 
Violeta Marčiulionienė, zdislovas truskauskas, rimantas Prakapavičius, Jonas šatkus, Esfira Alpernienė, regina Gudavičienė, prof. Edvardas 
Gudavičius, Stepas Mykolaitis, antroje eilėje: prof. Albertas Vasiliauskas, Emanuelis Kičas, Jonas šatkus, Valdemaras Kuusas, zigmas Pavalkis, 
Janina damkauskienė, teresė trakanavičienė, Jonas Simaitis, Stasys Bartaševičius, Vygantas Mierkis, trečioje eilėje: Julius Aukštaitis, Vytautas 
Vinciūnas, Vytautas Vitaitis, Alfonsas Kuskys
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urėdijos medelynas, kaip atskiras pa-
dalinys, įkurtas 2006 m. dabar jo plo-
tas 25 ha, iš jų 17,5 ha auginami miš-
ko sodmenys. Visa teritorija aptverta, 
įrengti keliai, iškastas 0,7 ha tvenkinys, 
įrengta stacionari laistymo sistema. 
2007 m. baigtas statyti angaras mede-
lyno technikai laikyti, kuriame įrengtos 
ir administracinės – buitinės medelyno 
patalpos, sandėlis ir sėklų stratifika-
vimo patalpa. Vienu metu atvirame 
grunte auginama apie 4 mln. sėjinukų 
ir apie 1,5 mln. sodinukų. šių sodmenų 
užtenka urėdijos bei jos administruoja-
moje teritorijoje esančių privačių miš-
kų ir žemių savininkų poreikiams.

Miškininkai senjorai, priešingai nei 
dažnas visuomenės narys, miške tik 
poilsiaujantis, supranta, kad brandus 
miškas turi būti kertamas, o mediena 
panaudota žmogaus reikmėms tenkin-
ti. pasidomėjus miško ruoša, susitiki-
mo dalyviai buvo nuvežti į biržę, kur 
brandų eglyną kirto prieš trejus metus 
urėdijos įsigyta medkirtė – medvežė 
Valmet 801. Kaip papasakojo vyriausia-
sis inžinierius romaldas Virganavičius, 
medkirtė negesinama veikia 6 dienas 
per savaitę. Ja dirba 3 operatoriai. per 
pamainą nukertama ir išvežama nuo 
60 iki 100 m 3 medienos, taigi per parą 
ji pajėgi pagaminti iki 300 m3. Trumpai 
šnektelėję su operatoriumi, miškinin-
kai įsitikino, jog ši mašina ne tik naši, 
bet ir komfortiška joje dirbančiam 
žmogui. „už patogumą reikia mokėti,“ 
– supratingai sakė Valdemaras Kuusas, 
jam pritarė buvęs Miško eksploatavimo 
skyriaus viršininkas Jonas simaitis ir 
vėlesnis viršininkas Jonas šatkus.

Trakų miškai, kuriuose pagal rū-
šinę sudėtį auga net 61 proc. pušynų, 
gausiai lankomi žmonių. Miškų urė-
dija lankytojams priimti skiria daug 

dėmesio. atnaujinamos ir įrengiamos 
naujos atokvėpio vietos, poilsiavietės, 
informaciniai stendai. rekonstruo-
ta poilsiavietė prie gamtos paminklo 
„Velnio duobė“, įrengtas apžvalgos ta-
kas žmonėms su negalia, poilsiavietės 
su originaliais miško baldais Trakų, 
rūdiškių, aukštadvario girininkijose, 
pažintinis miško takas su poilsiaviete 
lentvario girininkijoje, Varnikų bota-
ninio zoologinio draustinio pažintinis 
takas. pastarajame susitikimo dalyviai 
pasidžiaugė lygiu mediniu taku, infor-
matyviais stendais. 

aplankę miško medelyną, susipaži-
nę su medkirtės – medvežės darbu (di-
džioji dauguma senjorų ją matė pirmą 
kartą), pasigėrėję pažintinio tako in-
formatyvumu, vakarodami medelyno 
poilsinėje prie tvenkinio miškininkai 
dalinosi prisiminimais. Vincentas Ver-
byla kitam susitikimui siūlė senjorams, 
gavus kvietimus iš anksto, paruošti 
daugiau minčių apie dabarties aktuali-
jas, stepas Mykolaitis apgailestavo, kad 
dabartinė miškininkų šeima ne tokia 
vieninga, kaip jo darbo metu, nors ir 
materialinė bazė, ir sąlygos dirbti da-
bar nepalyginamai geresnės. Jis išsakė 
rūpestį dėl siekių privatizuoti valstybi-
nius miškus ir išreiškė viltį, kad esmi-
niais momentais susitelkdami lietuvos 
žmonės, tarp jų – ir miškininkai, neleis 
to padaryti. 

Karštą aktualiją pateikė rimantas 
Klimas, tą dieną buvęs lr seime, kur 
svarstytos saugomų teritorijų įstatymo 
pataisos, švelninančios apsaugos re-
žimą. Jis sakė, kad šalies Konstitucija 
draudžia priimti įstatymus, pažeidžian-
čius piliečių interesus, todėl vylėsi, kad 
bus pakoreguotas ir Miškų įstatymas, 
neleidžiantis keisti miško žemės paskir-

ties. Zdislovas Truskauskas į tai atsakė, 
jog šalies pilietis yra ir tas, kuris netu-
ri miško, žemės ar paežerės. galimybę 
naudotis šiais gamtos turtais privalu 
užtikrinti visiems piliečiams, o ne tik 
privatiems savininkams – pagrindinis 
šalies įstatymas gina visų šalies piliečių 
interesus. 

diskusija vyko draugiškai, išreikšti 
savo nuomonę galėjo kiekvienas. Vėliau 
r. Klimas išsitraukė lūpinę armonikėlę 
ir liaudies dainos melodija užliejo bir-
želio pievą pamiškėje. dainą užtraukė 
ir muzikanto mintims pritariantieji, 
ir oponentai. Vakarą vainikavo Vin-
co červoko pacituota filosofo mintis 
„Tauta – be praeities, tauta – be atei-
ties.“ Bet renginys buvo ne tik duoklė 
praeičiai ir žmonėms, kurių sodintais ir 
puoselėtais miškais dabar naudojamės: 
jis buvo naudingas ir kultūringos dis-
kusijos bei rūpesčio dėl miškų ateities 
prasme. Tikėtina, kad šis susitikimas – 
naujos tradicijos pradžia.

JŪRatė REČIŪnIEnė

Apie nepriklausomos Lietuvos miškų ūkį pasakoja generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas z. truskauskas

Varnikų pažintinį taką pristato trakų miškų urėdas V. Mierkis
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Virš šiaulių miškų urėdijos rėkyvos gi-
rininkijos miškų gegužės 27 d. priešpie-
čiais pasirodė karinis sraigtasparnis su 
kabančia vandens talpa. išpylęs vandenį 
jis pakibo virš rėkyvos ežero pasisemti 
kitą porciją ir suko naują ratą. 

...aB ,,rėkyva“ durpių įmonės eks-
ploatuojamame durpyne nuo numestos 
nuorūkos ėmė smilkti durpės. įsiplieskęs 
gaisras pastebėtas kitos dienos ryte, kai 
pučiant stiprokam pietvakarių vėjui ugnis 
persimetė į greta esantį šiaulių miškų 
urėdijos rėkyvos girininkijos 83 miško 
kvartalą, kuriame vyrauja 30–70 metų 
degūs pušynai. plintantį gaisrą bandyta 
lokalizuoti parankinėmis gesinimo prie-
monėmis, bet ugnis persimetė į medžių 
viršūnes. degė 3 ha durpyno ir 7 ha miš-
ko. pelkėtoje gaisravietėje nėra jokių pri-
važiavimo kelių, todėl gesintojai priėmė 
sprendimą gaisro lokalizavimui kviesti ka-
rinių orų pajėgų gelbėjimo sraigtasparnį... 
iš oro pilant vandenį gaisro plitimas su-
stabdytas. laimei, tai buvo tik mokomųjų 
taktinių miško gaisrų gesinimo pratybų 
rėkyvos durpyne scenarijus.

šiaulių apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos iniciatyva rėkyvos gi-
rininkijoje organizuotos bendros moko-
mosios durpynų ir miško gaisrų gesinimo 
pratybos. Jose dalyvavo šiaulių apskri-
ties priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, 
Kelmės ir šiaulių rajonų savivaldybių 
ugniagesių komandos, aB ,,rėkyva“, 
šiaulių miškų urėdijos (pagrindinė miš-
ko gaisrų gesinimo 7 žmonių komanda) 
pajėgos, Krašto apsaugos savanorių ir 
didžiosios kunigaikštienės Birutės mo-
torizuotų pėstininkų bataliono jungtinis 
būrys, lietuvos kariuomenės gelbėjimo 
eskadrilės sraigtasparnio įgula, ,,šiaulių 

Virš rėkyvos miškų – 
,,lietus“ iš sraigtasparnio

jachtklubas“ gelbėtojų ekipažas su miško 
gaisrų gesinimui ežero pakrantėse pri-
taikytu greitaeigiu kateriu, Bendrojo pa-
galbos centro šiaulių skyriaus atstovai. 
pratyboms vadovavo šiaulių apskrities 
pgV viršininko pavaduotojas Kęstutis 
Baltronis, sudarytas jungtinis štabas, į 
kurio sudėtį įėjo visų minėtų formuočių 
atstovai. štabas įkurtas šiaulių apskrities 
pgV specialiame konteineryje, kuris ap-
rūpintas nepriklausomu elektros energi-
jos šaltiniu, ryšių ir orgtechnikos prie-
monėmis, buitine įranga. priimti štabo 
sprendimai iki visų rūšių formuočių 
buvo perduodami štabo darbe dalyvau-
jančių atstovų ryšių priemonėmis. šiau-
lių rajono savivaldybės administracijos, 
radviliškio pgT, šiaulių apskrities pgV 
Civilinės saugos skyriaus, šiaulių miškų 
urėdijos atsakingi pareigūnai stebėjo 
pratybų vyksmą, kuriame dalyvavo apie 
100 žmonių. 

...pagal pratybų scenarijų rėkyvos 
girininkijos 83 kv. 2006 m. buvusioje 
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gaisravietėje sukurti 3 laužai. imitacinio 
gaisro gesinti pasitelkti kariškiai padėjo 
apie visą gaisravietės plotą pakloti van-
dens tiekimo žarnas. šiaulių jachtklubo 
gelbėjimo kateriu į gaisravietę atplukdy-
ta šiaulių miškų urėdijos priešgaisrinė 
komanda su gaisrų gesinimo įranga. 
iškviesta gelbėjimo sraigtasparnio įgula 
dirbo labai profesionaliai – beveik 1 m 
tikslumu pylė vandenį ant gaisro židinių. 
lokalizavus gaisro plitimą miške, ugnis 
baigta slopinti bendromis ugniagesių, 
miškininkų, durpininkų, kariškių pajė-
gomis, panaudojant rėkyvos ežero van-
denį, tiekiamą mobilios pgV siurblinės. 
durpininkai gaisro gesinimui taip pat 
naudojo specialų traktorių su prikabi-
nama vikšrine vandens talpa, miškinin-
kai – 2 nešiojamas motopompas. 

pratybų vadovas ir štabas gerai įver-
tino įvairių tarnybų gebėjimus miško 
gaisro metu orientuotis vietovėje, ko-
ordinuoti veiksmus, patikrinti ryšio 
priemones ir jų galimybes. pažymėtas 
šiaulių miškų urėdijos miškininkų pa-
sirengimas miško gaisrų gesinimui, 
apsirūpinimas miško gaisrų gesinimo 
įranga, pratybose dalyvavusios koman-
dos profesionalumas, patikimas radijo 
ryšys tarp urėdijos darbuotojų bei pgV 
padalinių. 

pratybos baigtos tą pačią dieną prie 
karių lauko virtuvės, besistiprinant ka-
reiviška koše. ir dar visų laukė ,,links-
mas“ darbas – susirinkti ir supakuoti 
atsivežtą priešgaisrinį inventorių...

JuoZas Daunys 
Šiaulių miškų urėdijos miško želdinimo 

ir apsaugos inžinierius
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į dubravos eMM urėdiją atvyko lietuvos 
universitetų botanikos sodų asociacijos 
(luBsa), kuriai priklauso ir dubravos ar-
boretumas, nariai. luBsa šiuo metu vie-
nija 7-ias įstaigas, išsidėsčiusias įvairiuose 
lietuvos regionuose. asociacijos misi-
ja – gausinti ir puoselėti augalų išteklius, 
plėtoti akademinę, mokslinę tiriamąją 
ir švietėjišką veiklą, kurti sąlygas visuo-
menės rekreacinių ir kultūrinių poreikių 
tenkinimui. Miškų urėdas Kęstutis šakū-
nas ir jo pavaduotojas gediminas Kazlovas 
svečius supažindino su miškininkų veik la. 
gamtamokslinėms organizacijoms ak-
tualius klausimus aptarė luBsa prezi-
dentė, Klaipėdos universiteto botanikos 
sodo direktorė rūta Žadeikienė, Vilniaus 
universiteto botanikos sodo direktorius 
dr. a. skridaila, Kauno Vytauto didžiojo 
universiteto botanikos sodo direktorė hab.
dr. prof. Vida Mildažienė, dubravos arbo-
retumo viršininkė dr. Valerija Baronienė. 
jaunų botanikų grupė iš šiaulių universi-
teto botanikos sodo. apsvarstyta luBsa 
bendradarbiavimo su lietuvos valstybi-
nių parkų ir rezervatų asociacija sutartis 

ir planuojami darbai, daugiafunkcių gam-
tamokslinių institucijų profesijų aprašai ir 
kiti klausimai. 

daugelis svečių dubravos urėdijoje 
ir arboretume lankėsi pirmą kartą, o visų 
girionių parko ir dubravos arboretumo 
takelių išvaikščiojęs lig šiol nebuvo nė 
vienas. Tad trijų valandų ekskursija ne-
prailgo. arboretumo vadovė V. Baronienė 
supažindino su parko ir arboretumo isto-
rija ir veikla, gausiomis augalų kolekcijo-
mis, parodė gražiausius kampelius ir re-
čiausius augalus. po to dubravos eMMu 
miškų urėdo pavaduotojas g. Kazlovas 

susirinkusius palydėjo į dubravos rezer-
vatinę apyrubę, kur, puolami pavasariš-
kai alkanų uodų, svečiai ne tik teoriškai 
sužinojo apie saugomą natūralią aukšta-
pelkę ir kitas miško biogeocenozes, bet 
ir praktiškai basomis kojomis patikrino 
pelkės vandens temperatūrą. O po ilgos 
ir įtemptos dienos visiems buvo malonu 
pailsėti ir neformaliai pabendrauti miško 
poilsiavietėje, paragauti klaipėdietiškos 
žuvies, vilnietiško pyrago ir dubravietiš-
kos kopūstienės. 

Dr. VaLERIJa BaRonIEnė
Dubravos arboretumo viršininkė

dubravos miškų objektai 
atviri visuomenei

Botanikos sodų vadovus sužavėjo arboretumas

Antropologė Birutė Galdikas domėjosi Lietuvos miškais ir gamtosauga
dubravos eMM urėdijoje gegužės pabai-
goje lankėsi lietuvių kilmės pasaulinio 
garso antropologė, gamtosaugininkė, žy-
miausia orangutangų tyrinėtoja, fizinės 
antropologijos ir biologijos daktarė Bi-
rutė galdikas. Ji jau kelis dešimtmečius 
indonezijoje, Borneo džiunglėse tyrinė-
ja orangutangus, kuriems dėl žmogaus 
veiklos gresia išnykimas. Mokslininkė 
beveik kasmet kelioms dienoms atvyksta 
į lietuvą. šiųmečio vizito tikslai – visuo-
menei skirta paskaita apie orangutangus 
ir Birutės galdikas ąžuolyno įkūrimas. 

Vieta ąžuolynui pasirinkta Kauno 
Vdu botanikos sode. gegužės 24 d. čia 
pasodintas pirmasis simbolinis ąžuoliu-
kas, išaugintas dubravos eMM urėdijos 
medelyne, kurį atvežė dubravos arbore-
tumo viršininkė Valerija Baronienė. ne-
paisant įtempto viešnios darbo grafiko, ji 
išreiškė pageidavimą susipažinti su miš-
kininkų veikla bei dubravos arboretu-
mu. gegužės 25-ąją mokslininkė apžiū-
rėjo dubravos arboretumo augalų kolek-
cijas, žydinčių rododendrų „džiungles“, 

Botanikai – Girionių parke

domėjosi lietuvos miškais, gamtosaugi-
ne veikla. Jos užrašų knygelė pasipildė 
medžių lietuviškų pavadinimų sąrašu, o 
fotoalbumas – ąžuolų, liepų, klevų, beržų 
nuotraukomis. 

lietuvoje 2008 m. įkurtas B. galdikas 
tarptautinis gamtosaugos labdaros ir pa-
ramos fondas propaguos šios garsios lie-
tuvių kilmės mokslininkės antropologės 
veiklą gamtosaugos srityje, supažindins 

lietuvos žmones su pasaulinės aplinko-
saugos problemomis, rems gabius stu-
dentus, siekiančius gilinti antropologijos 
mokslo teorines žinias ir praktinį patyri-
mą, suteikiant galimybę išvykti stažuotis 
į indoneziją.

Vytautas RIBIKausKas
Dubravos EMM urėdijos 

ryšių su visuomene specialistas

dubravos miškininkai su svečiais
Viešnia B. Galdikas 
domisi arboretumu
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Gerai, kai sutampa 

darbas ir pomėgiai

Klajodamas gražiais, poilsiavimui patraukliais, miško gė-
rybių gausiais švenčionėlių miškų urėdijos, labanoro regi-
oninio parko miškais lankytojas, priėjęs peršokšnos, Cirk-
liškio pažintinius takus, kitą rekreacinį objektą ir stende 
perskaitęs trumpą ir aiškų jo pristatymą, žinoma, nė ne-
žinos, jog ši informacija – tai urėdijos darbuotojos Onutės 
gylienės darbas.

„Mėgau šią veiklą, kaip ir darbą su vaikais“, – sako mo-
teris. Bet atėjus sunkmečiui, kai urėdijose buvo mažinami 
etatai, prieš pusantrų metų jai teko pereiti į girininko pa-
vaduotojos pareigas. „Kai sužinojau, kad dirbsiu Januliškio 
girininkijoje pas girininką Kęstutį grašį, iš karto sutikau,“ – 
prisimena Onutė.

Januliškio girininkija, kurioje vyrauja pusamžiai pušynai, 
mažiau – eglynai, beveik pusantro tūkstančio hektarų užima 
girutiškio gamtinis rezervatas, įrašytas į pasaulinį projektą ir 
esantis naTura 2000 svarbi teritorija. Ji unikali natūraliais 
gamtiniais kompleksais, kurie nebuvo intensyviai naudojami 
žemės ir miškų ūkyje. girininkijos teritorijoje yra 3 telmolo-
giniai draustiniai bei peršokšnų hidrografinio ir peršokšnos 
kraštovaizdžio draustinių dalys. 

Kažkada Januliškio kaime buvo parkas, iš kurio dabar 
likusios tik alyvos ir eilėmis sodinti sibiriniai maumedžiai. 
Tie maumedžiai unikalūs savo amžiumi: paskaičiavus per 
1982 m. nulaužto maumedžio amžių, paaiškėjo, kad tuo 
metu jam buvo 140 metų!

savo krašto istorija domisi Januliškio girininkas Kęstutis 
grašys ir visa jo šeima, renka medžiagą, ją sistemina ir jau 
daug įdomių dalykų yra sužinoję ir kitiems paskelbę. nesve-
tima tokia veikla ir Onutei, dar iš darbo labanoro regioni-
niame parke laikų turinčiai veiklos su visuomene įgūdžių. 

Tačiau ne vien gamtosauga ir istorija užsiima Januliškio 
miškų prižiūrėtojai. girininkijoje yra gaisrų sekimo bokš-
tas, organizuojamas budėjimas, stebimi itin degūs urėdijos 
miškai. 

Januliškio girininkijoje per metus visais kirtimais išker-
tama apie 11 tūkst. kub. m medienos, ir Onutei, rėžiant bir-
žes, atleidžiant medieną tenka dalyvauti kartu su kitais giri-
ninkijos darbuotojais (be jos ir girininko, yra du eiguliai). 
„greit pripratau, girininkijos kolektyvas priėmė draugiškai. 
Miškai nešlapi, guminių batų neprireikia, tik praėjusią gilią 
ir šaltą žiemą įsigijau veltinius: gamybos sniegas nesustab-
dė. Tiesa, išdirbiai sunkiom gamtos sąlygom vyrams buvo 

švenčionėlių m. u. Januliškio girininko pavaduotoja Onutė Gylienė

Cirk liškio gamtiniame pažintiniame take Miškininkai aktyviai bendrauja su jaunaisiais miško bičiuliais
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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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dirbo mokytoja, o nuo 1999 m. – la-
banoro regioniniame parke, kuris tuo 
metu priklausė švenčionėlių miškų 
urėdijai. nuo tada ji ir dirba su miški-
ninkais. 

Kaip tikra gamtininkė, ji mėgsta 
įvairiais augalais ir ypač gėlėmis puoš-
ti savo namų aplinką. erdviame gylių 
sodybos kieme skoningai tai vienur, tai 
kitur įvairiom spalvom žybsi jos ran-
komis sodintos gėlės, kai kur – mažos 
kompozicijos iš sausų medžių dalių. 
Viskas skoninga ir tik tai, ko riekia. ne-
nuostabu, kad bendraudama su jaunai-
siais miško bičiuliais (šios veiklos neat-
sisako ir dirbdama girininko pavaduo-
toja), ji daug ko išmoko vaikus, daug, 
kaip pati sako, gauna peno ir iš jų. O 
juk ir savo du sūnūs ir dukra išauginti, 
ir vyro mama namuose globojama. 

pabendravusi su Onute gyliene jau 
ne vieną ir ne du kartus, jos pavyzdžiu 
tvirtinu liaudies išmintį – norintis vi-
sur suspėja.

 JŪRatė REČIŪnIEnė

naujos 

pareigos

sumažėję,“ – pasakoja Ona, o aš, žiūrė-
dama į gražia uniforma vilkinčią, pu-
siau aukštakulnius avinčią elegantišką 
miškininkę tikrai įsivaizduoju ją žiemą 
su eiguliais miške, kaip visada geros 
nuotaikos, darbščią ir, kaip sakė šven-
čionėlių miškų urėdo pavaduotojas si-
gitas švereika, iki smulkmenų stropią. 
Tokiai, kaip Onutė, viskas tinka, ji visur 
sava ir jai visur gerai. 

prieš Kalėdas jai iš Januliškio teks 
išeiti: grįš iš tėvystės atostogų alvydas 
guntys, kurio vietoje ji dabar dirba...

„į visus reikalus Onutė žiūri ne-
šališkai, griežtai laikosi įstatymų. Kai 

urėdijoje buvo įvestas ekologo etatas, 
jai buvo perduoti visi su saugomomis 
teritorijomis susiję reikalai. Vėliau – 
ir ryšiai su visuomene, jaunųjų miško 
bičiulių veiklos koordinavimas. šiam 
bare darbas man labai palengvėjo,“ – 
pasakoja s. švereika.

gimė Onutė ignalinos rajono ro-
pėnos kaime prieš 50 metų pirmąjį va-
saros mėnesį. gal dėl to ji visada tokia 
saulėta, birželio gyvenimui pasitikta. 
Tėvams nusipirkus namą kitoje vieto-
je, jie atsidūrė gretimame kaime gyve-
nusių žymiojo česlovo Kudabos tėvų 
kaimynystėje. Onutės mama ir jo tėvas 
kartu dirbo, tad ir Onutei nusišypso-
jo laimė susipažinti su pranu Kudaba, 
šviesia, apsiskaičiusia asmenybe, turė-
jusia įtakos jai renkantis profesiją. iš 
kaimyno skaityti mėgstanti mergaitė 
gaudavo knygų ir šiaip maloniai su juo 
pabendraudavo. 

Baigusi vidurinę, kurioje besimoky-
dama ir susidomėjo gamta, pasirinko 
biologijos studijas Vilniaus universi-
tete, po kurių net dviejose mokyklose 

šaltiniuotosios Peršokšnos vanduo skaidrus ir 
net vasarą šaltas

Ignalinos miškų urėdijoje:
aLFREDas aŠKELėnas, g. 1963 m., bai
gęs 1987 m. LŽŪa Miškų ūkio fakultetą, 
laimėjęs konkursą, 2010 m. gegužės 26 d. 

paskirtas šios miškų urėdijos miškų urėdu. 
Prieš tai dirbo šioje miškų urėdijoje Vaiš
niūnų girininkijos girininku.
stanIsLoVas KasPERaVIČIus, g. 1955 
m., baigęs 2006 m. LŽŪu, 2010 m. birželio 1 
d. paskirtas Vaišniūnų girininkijos girininku. 
anksčiau dirbo šioje miškų urėdijoje buvu
sios Kazitiškio girininkijos girininku. 

šalčininkų miškų urėdijoje:
RaMŪnas LuKoŠEVIČIus, g. 1976 m., bai
gęs 2002 m. LŽŪu Miškų fakultete miški
ninkystės magistrantūros studijas, laimėjęs 
konkursą, 2010 m. gegužės 26 d. paskirtas 
šios miškų urėdijos miškų urėdu. Prieš tai 
dirbo šioje miškų urėdijoje miškų urėdo 
pavaduotoju.
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rEKOnStrUOJAMA GIrAItIšKIų POILSIAVIEtė
pasinaudodama es paramos lėšomis, prienų miškų urėdija 
šių metų pavasarį pradėjo įgyvendinti projektą „rekreacinės 
infrastruktūros įrengimas giraitiškių poilsiavietėje“. 

,,projekto vertė – apie 120 tūkst. litų: 90 proc. lėšų bus kom-
pensuojama iš es paramos fondų, 10 proc. iš urėdijos lėšų“, – 
sako prienų miškų urėdo pavaduotojas Jonas Koklevičius.

pagal Juozo Križinausko architektūros ir dizaino indi-
vidualios įmonės parengtą projektą numatyta prieniečių 
pamėgtoje giraitiškių poilsiavietėje prie nemuno pastatyti 
naujus informacinius ženklus, stalus ir suolus, įrengti au-
tomobilių stovėjimo aikštelę, laiptelius šlaite nemuno link, 

VėL tyČInIS PAdEGIMAS?..
pernai Kazlų rūdos mokomosios miškų urėdijos miškuose 
buvo padegtos 2 poilsiavietės, viena sudegė nepataisomai. 

...Tradiciškai po savaitgalio, gegužės 24 d. apžiūrėda-
mas girininkijos miškuose įrengtų pavėsinių būklę, šališ-
kių girininkijos girininkas antanas nickus buvo šokiruo-

Miškininkai stato, 
,,barbarai“ degina...
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Statomi nauji baldai Giraitiškių poilsiavietėje

skulptūrinę kompoziciją „nemuno žuvys“ su amfiteatru ir 
laužaviete. Taip pat bus pastatyta sportinė įranga, lauko tua-
letas. čia buvusią rekreacinę įrangą įveikė laikas ir nedraus-
mingi poilsiautojai. 

pagrindinius rekonstrukcijos darbus atlieka uaB „Hi-
drosta“, o subrangovas Všį „prienų drožėjai“ gamina reika-
lingus medžio dirbinius, drožinius. 

urėdijos miškininkai tikisi, kad iki rugsėjo pradžios po-
ilsiavietės rekonstrukcija bus užbaigta. Bet kartu ir neramu, 
ar visi lankytojai tinkamai naudosis šia dovana – neseniai 
įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje jau matosi palikti 
nekultūringumo pėdsakai.

stasė asIPaVIČIEnė
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,,Apuokynė“ prieš padegimą Ir po gaisro

tas – vienoje iš gražesnių pavėsinių „apuokynė“ styrojo 
degėsių krūva. 

galima tik spėlioti, kas tai padarė. Miške lyg poligone 
jaučiasi keturratininkai, savo automobilių galingumą miš-
ko keliais demonstruoja jaunimas. Tramdyti tokius vairuo-
tojus reikėtų ir miško keliuose. 

REDas RutKausKas



MūsŲ giriOs / 2010 / 06 27

lietuvos Žemės ūkio universitete birželio 
pradžioje uaB Haglöf pažymėjo dešim-
ties metų veiklos sukaktį. renginio metu 
įmonės direktorius audrius smilgius 
bei pagrindinės Haglöf Company Group 
kompanijos atstovai – prezidentas stefan 
Haglöf ir pardavimų direktorius Jonas 
Wikmer papasakojo apie firmos Haglöf 
įkūrimo istoriją, pasiekimus bei pristatė 
naujausius gaminius.

dukterinė įmonė uaB Haglöf lietu-
voje įsteigta 2000 metais. Kaip teigė jos 
direktorius miškininkas audrius smil-
gius, užsiimti miško bei medienos tūrio 
matavimo prietaisų prekyba jį paskati-
no prof. andrius Kuliešis, tuo metu va-
dovavęs Miškotvarkos institutui ir gerai 
žinojęs apie švedijoje veikiančios žino-
mos firmos Haglöf produkciją. lietuvoje 
tada kaip tik trūko kokybiškų matavi-
mo prietaisų. susidarė palanki terpė to-
kiam verslui pradėti. aišku, kaip visada, 
pradžia nebuvo lengva, juolab, kad visą 
darbą nuo pradžių iki galo teko daryti 
vienam (a. smilgius ir iki šiol dirba vie-
nas, samdosi tik finansininkę). Tačiau iš 
lėto pardavimai didėjo – prietaisus jau 
didesniais kiekiais įsigijo miškų urėdijos, 

dešimt metų 
Lietuvos rinkoje

Miškotvarkos institutas, mokymo bei 
mokslo institucijos, privačios bendrovės, 
privatūs asmenys. didėjo ir Haglöf Com-
pany Group savininkų pasitikėjimas. po 
įsitvirtinimo lietuvos rinkoje uaB Ha-
glöf ėmė atstovauti švedijos kompanijai 
Baltarusijoje, ukrainoje, rusijoje bei ki-
tose postsovietinėse valstybėse.

švedijos kompanija Haglöf įkurta 
1943 metais. Miško bei medienos tūrio 
matavimo prietaisų gamyba – tai šeimy-
ninis Haglöf giminės verslas. dabartinis 
kompanijos prezidentas yra ketvirtos 
kartos šeimos palikuonis, o pačioje įmo-
nėje irgi dirba nemažai giminaičių. 

pirmasis įmonės gaminys – amžiaus 
grąžtas, kuris ištobulintas gaminamas iki 
mūsų dienų. Tokių grąžtų ir dabar eks-
portuojama pakankamai daug, bet, kaip 
juokavo J. Wikmer, jų kiekis neviršija į už-
sienį parduodamų švediškų degtukų skai-
čiaus. laikui bėgant gamyba didėjo, imta 
gaminti sudėtingus, didelio tikslumo, pa-
tvarumu ir kokybe išsiskiriančius miško 
tūrio matavimo prietaisus. plėtėsi parda-
vimų geografija. dabar Haglöf kompa-
nija turi atstovus 70-yje šalių, o gaminiai 
parduodami visuose pasaulio žemynuose 
(apie 100 šalių), net ir nedidelio miškin-
gumo šalyse. Firma 1981 m. įsteigė filialą 
JaV Haglöf Inc. 

Kadangi miškininkystės mokslas šve-
dijoje labai vertinamas, o miškininkai yra 
ypač geri profesionalai ir reiklūs klientai, 
todėl įmonė didžiausią dėmesį skiria 
naujų, pažangių technologijų diegimui 
gamyboje bei produkcijos kokybei.

Kompanijos atstovai didžiuojasi, kad 
jų firma yra pasaulio lyderė tarp panašių 
prietaisų gamintojų.

J. Wikmer demonstruoja naujausią prietaisą ultragarsinį – 
lazerinį skersmens matuoklį

Pristatymo metu (iš kairės) Jonas Wikmer, 
Audrius Smilgius ir Stefan Haglöf
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Kompanijos Haglöf pagrindinis biu-
ras yra centinėje švedijos dalyje långsele 
mieste. čia bazuojasi ir mokslinės labo-
ratorijos bei gamybiniai korpusai, ku-
riuose surenkami ir išbandomi prietaisai. 
nuo 2009 metų veikia mokymo centras, 
kuriame vyksta mokymo kursai, organi-
zuojami seminarai.

pagrindinę Haglöf Company Group 
kompanijos produkciją sudaro mechani-
niai ir elektroniniai miško ir medienos 
tūrio matavimo prietaisai. Mechaniniai 
prietaisai – tai žerglės, tolimačiai, amžiaus 
grąžtai, o elektroniniai – ultragarsiniai toli-
mačiai-aukštimačiai, lazeriniai tolimačiai-
aukštimačiai, kombinuotieji ultragarsi-
niai – lazeriniai skersmens matuokliai bei 
elektroninės žerglės. elektroninėms ma-
tavimo priemonėms kompanija kuria ir 
originalią programinę įrangą.

✳ ✳ ✳
uaB Haglöf direktorius audrius smil-
gius – žinomas lietuvos orientaci-
nio sporto atstovas. Jis daug prisideda 
prie šios sporto šakos populiarinimo 
tarp miškininkų, kasmet organizuoja 
išvykas į miškų žinybos darbuotojų eu-
ropos orientacinio sporto čempionatus. 
a. smilgio vadovaujama lietuvos orien-
ta cininkų komanda įvairiose rung-
tyse kasmet užima garbingas vietas 
šių prestižinių varžybų metu. išvykas 
į europos čempionatus nuolat remia 
lietuvos miškininkų sąjunga, miškų 
urėdijos. 

lietuvos miškininkų orientacinio 
sporto čempionatą šiemet numatoma 
surengti rugsėjį šakių miškų urėdijos 
lekėčių girininkijos teritorijoje.

RIMonDas VasILIausKas
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seminare akcentuota, kad privatūs miškai turi didelę įtaką ben-
drai miškų būklei Kelmės rajone, kur valstybiniai miškai užima 
44 proc. miškų ploto, privatūs – 40 proc. ir 16 proc. miškų rezer-
vuota nuosavybės atstatymui. Kelmės rajono miškuose vyrauja 
eglynai (jų daugiau kaip 38 proc.), beržynai (20 proc.), pušynai 
(17 proc.), baltalksnynai (8 proc.), drebulynai (3 proc.). 

šiaulių raad Miškų kontrolės skyriaus vedėjas robertas 
paulauskas informavo, kad pastaruoju metu daugelio miško 
savininkų plynai iškirstose kirtavietėse atkurtas miškas dėl 
nepriežiūros virsta menkaverčių medžių rūšių ir krūmų są-
žalynais. didėja drebulynų (su puviniu) ir baltalksnynų plo-
tai, kurie ateityje gali tikti tik technologinių skiedrų ir malkų 
gamybai. Jeigu privačiuose miškuose situacija nesikeis, atei-
tyje minkštųjų lapuočių medžių rūšys po truputį išstums spy-
gliuočius, o tai gali turėti neigiamų pasekmių bendrai šiaulių 
regiono miškų ekosistemai ir ekonomikai.

šią prielaidą r. paulauskas pagrindė Kelmės rajone 2002–
2004 m. plynų kirtimų kirtavietėse įveistų miško želdinių 
būklės įvertinimo faktais. per 3-ejus metus šiame rajone ply-
nais kirtimais iškirsta 634 ha privačių miškų. patikrinus 97,5 
ha (15 proc.) atkurtų kirtaviečių, nustatyta, kad 40,4 ha (41 
proc.) miško želdinių būklė yra patenkinama, želdinių prie-
žiūros darbai vykdyti arba jie dar nereikalingi ir 57,1 ha (59 
proc.) miško želdinių būklė yra bloga. pagrindinė priežastis – 
laiku neiškirsti spygliuočių želdinius stelbiantys medeliai ir 
krūmai bei nevykdyta želdinių apsauga nuo žvėrių. dvylikai 
miško savininkų surašyti privalomi nurodymai. Jie įpareigoti 
iki nustatytos datos atlikti želdinių priežiūros darbus. Ketu-
riems miško savininkams, nevykdžiusiems nurodymų, pa-
skirtos administracinės baudos.

Šiaulių RaaD Miškų kontrolės skyrius, siekdamas geriau organizuoti privačių miškų savininkų švietimą ir mokymą bei atkreipti 
miško savininkų didesnį dėmesį į miško želdinių priežiūrą, balandžio 30 d. Kelmės rajono miško savininkams organizavo praktinį 
seminarą miško želdinių priežiūros klausimais. Panašaus pobūdžio seminarus miško savininkams Miškų kontrolės skyrius organi
zuoja jau ketvirtus metus. Jie vyko Šiauliuose, telšiuose, Mažeikiuose, šiemet – Kelmėje. Šio seminaro reikalingumą lėmė prastė
janti želdinių būklė privačiuose miškuose. 

Atkreiptas dėmesys 
į miško želdinių priežiūrą

Kalbėta ir apie bendras privačių miškų atkūrimo prob-
lemas. aplinkos ministrui 2008 m. patvirtinus naujus, libera-
lesnius Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatus, privačių miškų 
atkūrimas ženkliai ,,pagerėjo” visame šiaulių regione, kadangi 
paskirose augavietėse drebulės ir beržai buvo įteisinti kaip tiks-
linės medžių rūšys. Tai žinodami, vis mažiau miško savininkų 
plynai iškirstose kirtavietėse atkuria miškus dirbtiniu būdu. 
Konstatuota, kad daugiau kaip 60 proc. plynų kirtaviečių palie-
kama atželti. ne tik miškų kontrolės pareigūnams turėtų rūpėti, 
kokių rūšių sudėties, kokio produktyvumo ir našumo medynus 
turėsime po kelių dešimtmečių privačiuose miškuose. 

pasidžiaugta, kad Kelmės rajone, lyginant su kitais, dau-
giausia įveista naujų miškų žemės ūkiui netinkamuose plo-
tuose: 2009 m.– 324,7 ha, o nuo 2006 m. iš viso – 848,3 ha. 
Tai rodo, kad sėkmingai įsisavinama es parama naujiems 
miškams įveisti, ženkliai prisidedama, įgyvendinant šalies 
miškingumo didinimo programą.

seminare miško savininkams suteiktos konsultacijos žel-
dinių priežiūros klausimais. šiaulių raad Miškų kontrolės 
skyriaus vyriausiasis specialistas raimondas šiukšteris supa-
žindino su pagrindiniais miško želdinių priežiūros darbais, 
jų tikslais ir rezultatais; paaiškino, kad želdinių ir žėlinių 
priežiūra susideda iš darbų visumos, kuri ženkliai pagerina 
pasodintų medelių ir savaiminukų augimą. šie darbai miškų 
savininkams privalomi, nes tai reglamentuoja Miškų įstaty-
mo 15 str. 2 d. ir 5 d., privačių miškų tvarkymo ir naudojimo 
nuostatų 28 p. ir 31.7 p. bei Miškų atkūrimo ir įveisimo nuo-
statų 2 p. ir 20 p. reikalavimai. informuota, kokios želdinių 
apsaugos priemonės yra efektyviausios ir dažniausiai nau-
dojamos praktikoje ir kas miško savininkų laukia, jei minėtų 
darbų nevykdys. Apie tytuvėnų miškų urėdijos miškininkų galimas teikti miško darbų 

paslaugas miško savininkams, miško želdinių priežiūrą informuoja 
seminare dalyvavęs Kelmės girininkijos girininkas Egidijus Želvys 
(priekyje antras iš dešinės)

demonstruojami miško želdinių priežiūrai skirti 
,,Husqvarna“ motorpjūkliai
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šiaulių raad Miškų kontrolės skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas Kazimieras gedvilas miško savininkus supažindino 
su Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos pakeitimais; ak-
centuota, kad miško įveisimo, priežiūros ir apsaugos išmokos 
padidintos beveik 30 proc. Miško priežiūros ir apsaugos išmo-
kos bus mokamos ir už miškų ūkio paskirties žemėje esančio-
se žemės ūkio naudmenose įveistą mišką, jei šios naudmenos 
atitinka geros agrarinės būklės reikalavimus. pagrindinis rei-
kalavimas – miškas turi būti įveistas ne vėliau nei prieš 2-ejus 
metus nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Miško savininkams kilo daug klausimų dėl infrastruktū-
ros objektų įrengimo iV gr. ūkiniuose miškuose, dėl kertinių 
miško buveinių inventorizavimo. paaiškinta, kad rekreacinės 
paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir gerini-
mas es išmokomis remiamas ii B, iii, ir iV grupių miškuo-
se. Miško valda turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, 
bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise arba gali 
būti nuo paramos sutarties pasirašymo ne trumpesniam kaip 
10 metų laikotarpiui iš privačių asmenų nuomojama, valdo-
ma panaudos ar kitais įstatymų numatytais pagrindais. 

savininkai informuoti apie padidintas miškų aplinkosau-
gos išmokas bei išmokas už pagrindinių miško kirtimų ne-
vykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse (KMB) 
iki 963 lt/ha (prieš tai buvo 587 lt/ha); už neplynus kirtimus 
vietoj galimų plynų iki 483 lt/ha (buvusi išmoka – 293 lt/
ha). Tačiau kertinė miško buveinė turi būti ne mažesnė kaip 
0,5 ha. Miško savininkai taip pat informuoti, kad ateityje nu-
matoma atsisakyti reikalavimo pateikti raad išduodamą pa-
žymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo KMB paskutiniais 
paramos gavimo metais; kad vykdant neplyną kirtimą vietoj 
plynojo, nereikės tikslinti miškotvarkos projekto. Tokiu atveju 
nebereikės pateikti ir pažymos iš raad, kad vietoj neplynojo 
kirtimo galėjo būti vykdomas ir plynasis kirtimas. paraiška 
turės būti teikiama seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos regis-
trų centro įregistravimo vietą. Kasmet reikės deklaruoti miš-
ko plotą tiesioginių išmokų surinkimo laikotarpiu. 

padidintos ,,natura 2000“ išmokos už ūkinės veiklos miš-
kuose sustabdymą. Vienkartinė išmoka už papildomų augan-
čių medžių bioįvairovei palikimą vykdant plynus kirtimus 
padidinta iki 759 lt/ha (prieš tai buvo 142 lt/ha). Kasmetinė 
išmoka už pagrindinių miško kirtimų uždraudimą padidinta 
iki 963 lt/ha (buvo 618lt/ha), už plynų kirtimų uždraudimą – 
iki 483 lt/ha (buvo 325 lt/ha), už sausuolių palikimą, kai juos 
draudžiama kirsti, – iki 185 lt/ha (buvo 169 lt/ha). 

Tytuvėnų miškų urėdijos vyr. miškininkas Valdas gasiū-
nas informavo apie urėdijos teikiamas paslaugas miškų savi-
ninkams, miško medelyne užauginamus sodmenis miškams 
atkurti ir įveisti. Jis akcentavo, kad miškų savininkai galėtų ak-
tyviau naudotis ir miškų urėdijų teikiamomis paslaugomis miš-
kų priežiūrai – pasirašyti tipines sutartis, patvirtintas aplinkos 
ministerijos, kuriomis miškų urėdija įsipareigotų: užtikrinti 
riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą; 
vykdytų darbus, susijusius su sanitarine, priešgaisrine apsauga, 

miškų atkūrimu, prižiūrėtų sausinimo sistemas; gesintų gais-
rus, pastebėjus savavališką kirtimą, imtųsi priemonių išaiškinti 
pažeidėjus. Tai ypač pravartu būtų toliau nuo miško valdos gy-
venantiems savininkams. deja, ši paslauga tarp privačių miško 
savininkų kol kas nėra populiari. 

„Husgvarnos“ prekybos atstovas supažindino susirin-
kusiuosius su miško želdinių priežiūrai skirtais naujausiais 
pjūk lais, papasakojo apie eksploatavimo išlaidas, asortimentą, 
suteikė galimybę pjūklus išbandyti miške, įsitikinti kiekvieno 
privalumais. Tytuvėnų miškų urėdijos miškuose parinktuo-
se objektuose savininkai galėjo akivaizdžiai įsitikinti, kokią 
praktinę naudą duoda laiku atlikti miško želdinių priežiūros 
darbai ir kaip atrodo miškas, kai šie darbai nevykdyti. 

šiaulių raad Miškų kontrolės skyrius šia tema planuoja 
mokymus miško savininkams pratęsti ir šių metų iV ketvirtį, 
skelbti konkursą „geriausiai miško želdinius prižiūrintis miš-
ko savininkas šiaulių regione“. 

seminare dalyvavęs Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Valentinas poz-
nanskas trumpai apžvelgė miško želdinių būklę privačiuose 
miškuose šalies mastu; apibendrindamas pažymėjo, kad to-
kie seminarai miškų savininkams aktualiais klausimais turėtų 
būti organizuojami visuose raad-uose. Valstybinę miškų 
kontrolę vykdantys pareigūnai turi užsiimti ne vien kontro-
le, bet ir miško savininkų konsultavimu, mokymu. šie darbai 
2010 m. yra numatyti kaip prioritetiniai. 

Šiaulių RaaD Miškų kontrolės skyriaus inf. 

Pasimokyti miško jaunuolynų ugdymo reikėtų 
iš miškų urėdijų pavyzdžių
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įsitvirtinimo 
tarp miško mašinų gamintojų keturiasdešimtmetis

Ponsse Oyj yra vienas iš didžiausių pa-
saulyje miško mašinų gamintojų. Ponsse 
gamina miško kirtimo ir išvežimo ma-
šinas guminiais ratais, pritaikytas sor-
timentinės medienos gamybos techno-
logijai. iš mažos įmonės Ponsse išaugo į 
didelę kompaniją, turinčią atstovybes be-
veik 40 šalių. šiais metais ponsse švenčia 
keturiadešimties metų veiklos jubiliejų. 
nuo tada, kai ji buvo įkurta, ši suomių 
bendrovė valdoma tų pačių savininkų, o 
jos veikla vykdoma, vadovaujantis vienos 
šeimos verslo vertybėmis. Visos Ponsse 
mašinos ir jų dalys gaminamos suomijoje 
(Vieremä). administracija įsikūrusi toje 
pačioje vietoje, kaip ir prieš 40 metų. 

ILGA SOrtIMEntInėS MEdIEnOS 
GAMyBOS MAšInų PLėtrOS 
IStOrIJA
įmonės įkūrėjas ir direktorių valdybos 
pirmininkas einari Vidgrén gimė mažoje 
ūkininko šeimoje šiaurės savo regione. 
Vos 14-os metų (1957 m.) jis ėmė dirbti 
medienos ruošos darbininku. savo kar-
jerą e. Vidgrén pradėjo turėdamas tik 
rankinį pjūklą, o būdamas 27-erių metų 
jau pats įdarbino 25 miško darbininkus. 
galiausiai jis tapo vienu iš sėkmingiau-
sių miško techniką gaminančių versli-
ninkų suomijoje. prie to vedė sunkus ir 
ilgas kelias. 

šešiasdešimtųjų metų pabaigoje einari 
Vidgrén susidūrė su medienos gamy-
bos technikos kokybės problemomis. Tai 
paskatino jį vietos kaimo dirbtuvėse su-

šiame regione sukūrė daug darbo vietų.
aštuntajame dešimtmetyje įvyko lūžis 

Ponsse miško mašinų gamyboje. Kompa-
nija 1983 m. pristatė naujos kartos medve-
žę S15, kurios dėka ji tapo labiau žinomu 
gamintoju tarp konkurentų ir pirkėjų. 
Medvežės S15 važiuoklės gamybai buvo 
naudojamos aliumininės detalės, todėl ji 
buvo daug lengvesnė nei kitų gamintojų 
tos pačios klasės medvežės. Kitas svarbus 
etapas Ponsse istorijoje – pirmosios kirti-
mų galvutės H520 sukūrimas. naujai su-
konstruota kirtimo galvutė davė pradžią 
medkirčių gamybai 1986 metais. 

Ponsse gaminiai 1994 metais buvo 
įvertinti suomijos kokybės apdovanoji-
mu. Tais pačiais metais kompanija Ponsse 
tapo pirmuoju pasaulyje isO 9001 serti-
fikuotu miško mašinų gamintoju. Toks 
įvertinimas leido dar labiau sustiprinti 
Ponsse pozicijas tarp konkurentų. plėsda-
ma gaminių asortimentą 1990 m. Ponsse 
kompanija rinkai ėmė tiekti miško maši-
nas su pažangia medienos matavimo ir 
informacijos sistema Ponsse Opti. 

Kompanijos Ponsse akcijos įtrauktos į 
Helsinkio vertybinių popierių biržos pre-
kybos sąrašus, įkurtos dukterinės įmonės 
švedijoje, JaV, prancūzijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje.

Ponsse jau keletą dešimtmečių sėk-
mingai plečia miško technikos pardavi-
mus beveik visuose žemynuose. Ponsse 
jau pagamino per 7000 aplinkos neter-
šiančių miško kirtimo mašinų, jos ma-
šinos labai vertinamos pasaulyje, todėl 
pastoviai laikosi tarp pirmaujančių. 

dabartinės Ponsse gamyklos patalpos 
užima beveik trijų hektarų plotą. Ponsse 
grupę sudaro pagrindinė bendrovė Pons-
se Oyj ir filialai švedijoje, norvegijoje, 
prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, JaV, 
Brazilijoje, rusijoje, Honkonge, Kinijoje, 
urugvajuje. Be to, suomijoje (seinäjoki) 
epeC Oy gamina integruojamas miško 
mašinų valdymo sistemas.

Ponsse gamina sortimentinės medie-
nos gamybai pritaikytas miško mašinas 
ir joms skirtas informacines sistemas. 
Miško mašinų asortimentą sudaro: penki 
medkirčių, aštuoni medvežių modeliai, 
kombinuotos miško kirtimo ir ištrau-
kimo mašinos, dešimt kirtimo galvučių 
modelių, informacinės sistemos bei įvai-
rūs kranai. 

konstruoti patvarią mašiną medienai iš 
miško traukti – medvežę. pavadino ją 
savo šuns vardu Ponsse. pirmą kartą šią 
mašiną panaudojo Tehdaspuu miestelio 
miško ruošos įmonė. po metų ši įmonė 
užsakė daugiau tokių medvežių. Tai pa-
skatino e. Vidgrén pradėti miško mašinų 
gamybą Vieremä kaimelyje. neturėda-
mas pakankamai lėšų gamybos plėtrai, 
jaunasis verslininkas kreipėsi į Vieremä 
savivaldybę, prašydamas padėti su inves-
ticijomis. savivaldybės taryba balsų dau-
guma nusprendė suteikti paskolą mašinų 
gamintojui einari Vidgrén. įkūrus Ponsse 
Oy įmonę, 1970 m. buvo pastatyta miško 
mašinų gamykla. pirmoji serijinės gamy-
bos medienos ruošos mašina buvo paZ 
medvežė. nepaisant pradžios nesėkmių, 
finansinių sunkumų, įmonė plėtėsi bei 

įmonės įkūrėjas E. Vidgrén su anūkais Ponsse 
miško technikos demonstravimo metu 2007 m.

Ponsse Paz 1970 m. pradėta gaminti 
serijiniu būdu
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bus įmontuoti Hid (xenon) darbiniai ži-
bintai ir usB radijo imtuvas.

Minėdama savo veiklos keturiasde-
šimtmetį, Ponsse kompanija organizuoja 
daug renginių bei miško mašinų pri-
statymų įvairiose pasaulio regionuose. 
Ponsse kaip niekad aktyviai šiemet daly-
vaus įvairiose specializuotose mugėse bei 
paro dose visame pasaulyje. 

rugsėjo 2–4 d. Jämsänkoski mieste 
vyks FinnMETKO paroda, kurioje savo 
techniką demonstruos ir kompanija Pons-
se, todėl visus drauge kviečiame dalyvauti 
jubiliejiniuose renginiuose. 

Ponsse internetinėje svetainėje mūsų 
klientus ir partnerius prašome papasakoti 
istorijas (nuotykius) susijusius su Ponsse, 
siųsti nuotraukas, komentarus ir dalyvauti 
konkurse. Kiekvieną mėnesį kompanijos 
tinklapyje bus skelbiami laimėtojai.

daugiau informacijos apie renginius 
ir mūsų gaminius galite rasti atnaujintoje 
internetinėje svetainėje www.ponsse.com.

Jos asortimente ne tik mašinos, skir-
tos plyniems kirtimams, bet ir technika, 
reikalinga vykdant ugdomuosius kir-
timus, kertant energetines plantacijas. 
Ponsse kompanija taip pat gamina miško 
techniką, galinčią dirbti ypač sudėtin-
gomis sąlygomis, pavyzdžiui, stačiuose 
šlaituose, esant minkštam dirvožemiui ar 
gausiam sniegui. 

Jubiliejiniais metais Ponsse pateiks dar 
daugiau naujų gaminių, pademonstruos 
jų veikimo principus. įvairių pristatymų 
metu bus galima pamatyti naujas aštuonių 
ratų miško kirtimo mašinas Ponsse Fox ir 
Ponsse Ergo 8W, kraną Ponsse C22 ir kirti-
mo galvutę Ponsse H6. Jau pristatyta naujoji 
Ponsse Buffalo medvežė su ADS sistema. 

įSIPArEIGOJIMAI 
KLIEntUI Ir MIšKUI
įmonės Ponsse vertybės ir darbo meto-
dai grindžiami pagrindiniais kompani-
jos įkūrėjo einari Vidgrén verslo princi-
pais. diegiant bet kokias naujoves Ponsse 
būtinai atsižvelgia į vartotojų poreikius 
bei reikalavimus, todėl kompanija savo 
klientams teikia optimalius sprendimus, 
kad miško darbai būtų vykdomi kuo 
efektyviau. Ponsse turi ilgametę patirtį 
gaminant sortimentinės medienos ga-
mybai pritaikytas miško mašinas ir siū-
lo geriausią produkciją palankiausiomis 
sąlygomis net ekonominės krizės laiko-
tarpiu.

JUBILIEJAUS AtMOSFErOJE 
Jubiliejiniame logotipe pavaizduota pir-
moji serijinei gamybai skirta Ponsse med-
vežė – Ponsse PAZ. Toks logotipas bus ant 
kiekvienos šiais metais pagamintos Pons-
se miško mašinos. Ta proga kiekvienam 
pirkėjui nemokamai į mašiną papildomai 

Ponsse LIEtUVOJE
Kompanijos Ponsse miško mašinos lie-
tuvos rinkoje pasirodė nuo 2006 metų. 
šios firmos mechanizmai pamažu tampa 
vis populiaresni tarp šalies medkirčių. 
Oficialus Ponsse miško technikos atsto-
vas lietuvoje uaB Konekesko Lietuva 
ne tik prekiauja moderniomis Ponsse 
medkirtėmis, medvežėmis bei kitais šio 
gamintojo mechanizmais, bet užtikrina 
kokybišką jų aptarnavimą bei servisą, 
organizuoja operatorių apmokymus. Kli-
entų patogumui įkurti keturi aptarnavi-
mo centrai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
panevėžyje. „iškilusias problemas sten-
giamės spręsti operatyviai aprūpindami 
atsarginėmis dalimis, konsultuodami, 
remontuodami techniką mūsų servisuo-
se ar tiesiog miške“, – tvirtina Konekesko 
Lietuva departamento direktorius gied-
rius Cicėnas, atsakingas už miško techni-
kos pardavimus.

Kompanijos pasididžiavimas – dešimtratė medvežė Ponsse Buffalo 10W
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Žo dis 
skai ty to jui

...filijos, ...fobijos, ...filai, ...fobai. Vos prieš keletą metų net in
telektualų pokalbiuose šie naujadarai buvo retenybė. 
o dabar! Kiekviena pamiškės bobutė sudegtų iš sarmatos, 
jeigu, sutikus kaimynę, aptarinėdama p... gaidžio įtaką vištų 
dėslumui ir p... Kubiliaus vyriausybės politiką, pamirštų pa
sišnekėti ir apie prakeiktus ...filus, ir apie savo tvirtas fobines 
nuostatas.
Beje. Lengvas testas. o ką jūs pagalvojote perskaitę frazes: 
,,p... gaidžio“ ir ,,p... Kubiliaus“? aš, tai rašydamas, turėjau 
galvoje: ,,patrakėlio gaidžio“ ir ,,pono Kubiliaus“.
Paklausite, ką tai turi bendro su gamta? Ryšys tiesus, kaip 
styga. Jeigu apie tolerantiškus žmonių santykius, be filijų ir 
fobijų dar bent šnekama, tai žmonių ir gamtos santykiuose 
tos pačios filijos ir fobijos yra tapusios beveik absoliutais.
Vaizdelis iš natūros. Mėgaudamasis birželio vidurio nakties 
trumpumu, nuo pat aušros iki vėlyvo ryto braidžiojau po 
pamiškių pievas, naršiau kirtavietes, ieškojau savo nesibai
giančių svajonių laimikio – auksinio ožio. neradau. tačiau 
nuotaikos tai nė kiek nesugadino. nuo rasos šlapias iki ausų 
iš žolių džiunglių išnyru į paežerę ir palabinu nedidelę, so
lidžiai atrodančią kompaniją, lendančią iš palapinių. Pažinę 
manyje medžiotoją (ką čia pasislėpsi – apranga, šautuvas) 
dori ir aktyvūs (tai gerbtina) ,,mamaliafilai“ (verčiu: žvėrelių 
mylėtojai – žinoma gerąja to žodžio prasme) kartu su labas 
rytas išreiškia ir nusistebėjimą mano kruvinu pomėgiu.
Kadangi laimikio ant pečių neturėjau, rankos nebuvo kruvi
nos, užsimezgė pokalbis ir kalba pakrypo nuo mano smerk
tinos filijos medžioklei šios vasaros naujo topo ,,entomofo
bijos“ (verčiu – vabzdžių nemeilės) link. Pasirodo, mano nau
jieji pažįstami yra giliai įsitikinę, kad Dievulis sukūrė tobulą 
gamtą, prileidęs į ją ,,bembių“ (stirniukų, elniukų, briedžiukų 
ir t.t.), bet padarė lemtingą klaidą, paleidęs į pasaulį ir vabz
džius.
Jau važiuodamas namo, įsijungiau radijo imtuvą, ir gerą 
pusvalandį klausiau solidaus radijo populiarios laidos apie 
,,netikėtą“ šios vasaros vabzdžių invaziją į Lietuvą. Žurnalis
tai, specialistai ir aktyvūs klausytojai su pavydėtinu entuzi
azmu klausinėjo, atsakinėjo ir dalinosi patirtimi, kaip reikia 
naikinti tuos ,,brudus“ vabzdžius: skruzdėles, vapsvas, širšes, 
kurklius, uodus, muses ir kitus baisius kenkėjus, per klaidą 
Dievo paleistus ant mūsų galvų.
Kažin kur galvoje dūzgė paklydėlė mintelė: o ,,entomofilų“ 
(vabzdžių mylėtojų, žinoma, gerąja prasme) ar būna ir, ką jie 
apie tai galvoja.
na, o straipsniai šį kartą – svajojantiems apie auksinį ožį ir 
medžioklės tradicijų puoselėjimą. 

EuGEnIJus tIJuŠas

pastarųjų metų medžioklės trofėjų parodų ir apžiūrų rezultatai 
rodo, kad stirninų medžioklėse galima tikėtis pačių puikiausių 
trofėjų.

neabejoju, kad panašių įspūdingų trofėjų turėtume kur kas 
daugiau, jeigu taptų populiaresnės stirninų viliojimo medžiok-
lės vasarą. 

Žinoma, tokių trofėjų niekas ant lėkštutės medžiotojams ne-
atneša. Bet pačiam vidurvasary būna laikas, kai ir atsargiausi 
stirninai gali prarasti budrumą. Tai rujos metas. Tereikia mokė-
ti juo pasinaudoti.

nuo liepos vidurio bene dažniausiai Vokietijos medžiotojų 
vartojamas terminas – „lapų medžioklė“. Taip, taip ne lapių, o 
„lapų“. Taip pažodžiui galima išversti vokišką stirninų medžiok-
lės rujos metu pavadinimą. Bet kuo čia dėtas lapas? – paklausite. 
Mat suspaudę lapą tarp lūpų, vokiečių medžiotojai geba mėg-
džioti rujos metu stirninų skleidžiamus garsus. dar nedaugeliui 
mūsų medžiotojų tie garsai ir toks medžiojimo būdas žinomi.

Trumpas šios medžioklės apibūdinimas galėtų būti toks: 
rujos metu stirninai aktyviai reaguoja į patelių ir net jauniklių 
skleidžiamus garsus, todėl mokant juos pamėgdžioti, galima 
prisivilioti medžiojamą stirniną.

Būtų gerai, jei užtektų vien šio fakto žinojimo. Tačiau stirni-
nų viliojimą rujos metu drąsiai galima priskirti prie „aukštojo 
medžioklinio pilotažo“, todėl natūralu, kad kyla aibė klausimų: 
kada? kur? kaip? kas lemia sėkmę? paprasčiausias būdas rasti 
atsakymus būtų medžioklinės literatūros studijavimas. deja, 
lietuviškai tokios literatūros dar neturime. Todėl šiame straips-
nelyje pamėginsiu bent trumpai šį tą patarti būsimiesiems stir-
ninų viliotojams.

Kada? liepos antra – rugpjūčio pirma pusė. Maždaug tokiu 
laiku rujoja stirnos. Tačiau pasitaiko, kad jau ir pirmoje liepos 
pusėje pavyksta prisivilioti ožį. Vis dėlto didžiausios sėkmės 
galima tikėtis liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. aktyves-
nis medžiotojas per keletą metų nesunkiai pastebės, kad rujos 
pradžia ir jos aktyvumas nėra pastovus dalykas. Tam įtakos gali 
turėti net keletas veiksnių: tų metų klimato ir mitybos sąlygos, 
stirnų tankumas, patinų ir patelių, gyvenančių medžioklės plo-
tuose, skaičiaus santykis. įgyta patirtis padeda susiorientuoti, 
kada verta aktyviai pradėti vilioti stirninus. na, o apibendrinta 
kitų kraštų medžiotojų ir sukaupta sava patirtis leidžia tvirtin-
ti, kad sėkmingiausias viliojimo metas – rujos pabaiga, tai yra 
rugpjūčio pirma savaitė, kai dar vis aktyvūs stirninai neberanda 
rujojančių stirnų. Tada jie ,,kimba“ lengviausiai.

Kur? stirnų gausa daugelyje plotų gali garantuoti sėkmę vi-
liojant bet kurioje pamiškėje ar pakrūmėje. Tačiau atsitiktinai 
pasirinkus vietą, nedaug šansų sulaukti tikrai „rimto“ ožio. Taip 
medžiojant dažniausiai pakliūva jauni, nepatyrę žvėrys, kuriuos 
seniai gena iš geriausių rujos vietų. Tikri medžiotojai jau birželį 
pradeda dairytis, kur tinkamiausios vietos stirninų medžioklei. 
Žinoma, geriausias patarėjas – asmeninė patirtis ir ankstesnių 
metų stebėjimai, kur ir kokie stirninai laikėsi. šie žvėrys gana 
konservatyvūs ir metų metus užima tas pačias rujos teritorijas. 
Todėl ožio auginimas iki trofėjinės brandos nėra vien medžio-

Kaip 
prisivilioti stirniną
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tojų pasakos. Bet ir pradedantys medžiotojai, susipažindami 
su medžioklės plotais, nesunkiai gali atskirti vietas, kur laikosi 
stirninai.

Visą vasarą jie žymi užsiimtą teritoriją – trina ragais liau-
nus medelius ir krūmus, kapsto kanopomis žemę. ypač mėgsta 
apdrožti mažas pušeles, jei jų nėra, tinka ir berželiai, alksniai, 
karklai. stipriausi žvėrys dažniausiai pasirenka nuošalesnes ir 
ramesnes vietas, kur vešli žolė sudaro puikias slėpimosi ir mi-
tybos sąlygas. idealios teritorijos stirninams – šviesios plynos 
kirtavietės, antrais trečiais metais po kirtimo užželiančios vešlia 
augalija. ir nors tokiose vietose medžioti tikrai nelengva, bet 
galbūt kaip tik ten jūsų ir laukia svajonių trofėjus.

Kaip? Jau minėta, kad stirninai viliojami mėgdžiojant pate-
lių ir jauniklių skleidžiamus garsus. daugeliui mūsų medžiotojų 
žinomas tik vienas garsas – ožio lojimas (beje, ne tik ožio, bet 
ir ožkos). Tačiau stirnos turi ir kitokių garsų, neįpratusiai ausiai  
panašesnių į  paukščių negu žvėrių balsus. nuo pat vasaros pra-
džios galima išgirsti plonytį stirniukų pypsėjimą. Juo mažyliai 
praneša motinai apie savo buvimo vietą. rujos metu panašius, 
tik žemesnius garsus ima skleisti ir pačios stirnos. Kuo stirna 
vyresnė, tuo jos pypsėjimas žemesnis. ypač žemu tonu pyps 
kergimuisi pasirengusi stirna. retai, bet galima išgirsti labai ne-
tikėtą, žviegimą primenantį garsą, kuriuo ir jaunikliai, ir patelės 
reaguoja į netikėtą pavojų. Tai – žviegimas iš baimės.

rujos metu visi garsai domina stirninus, mat, jais vadovau-
damiesi jie tikisi rasti poravimosi partnerę. Belieka tik mokėti 
juos pamėgdžioti. Tai nėra labai sunku. pasiklausius įrašų, gali-
ma bandyti išgauti juos tarp lūpų arba pirštų suspaudus papras-
čiausią lapą. užduotį dar labiau palengvina vilbynės. ir mūsų 
parduotuvėse jau galima jų įsigyti. įvairiausių modelių vilbynių 
stirninams vilioti galima rasti, ne tik lankantis Vokietijoje, bet ir 
lenkijoje, čekijoje, slovakijoje, austrijoje.

nepatyrusiems medžiotojams geriausia pradėti nuo pypsė-
jimo, kurį nesunku pamėgdžioti medine dūdelę primenančia 
vilbyne. Tai – taikūs garsai, tad net netiksliai pamėgdžiodami 
žvėrių neišgąsdinsite. pamėginkite įsitikinti, ar jūsų mėgdžio-
jami garsai yra tikslūs, stebėdami jau matomo žvėries reakciją, 
nes, norėdami išsivilioti krūmuose ar aukštose žolėse pasislė-
pusį stirniną, turite būti tikri, kad šnekate jam suprantama 
kalba (be abejo, idealu, kai galite pasitreniruoti klausydamiesi 
garso įrašo).

įsikūrę viliojimo vietoje, 10-15 minučių palaukite, kol vis-
kas nurims. Tada pradėkite nuo paprasčiausio garso – jauniklio 
pypsėjimo. Vėliau pabandykite jaunos patelės, dar vėliau – rujo-
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jančios patelės pypsėjimą. Jeigu sugebate, išmėginkite ir baimės 
žviegimą. Tik šiuo atveju reikia būti labai atidžiam, nes tas gar-
sas žvėrims sukelia didelį stresą ir ožys, netikėtai iššokęs, gali vėl 
staiga nerti į priedangą.

Visus garsus reikia leisti serijomis po 5–6 skiemenis kiekvie-
noje. pauzė tarp kiekvieno pypsėjimo ar žviegimo trunka tik, 
kol įkvepiate oro, kad vėl galėtumėte išpūsti garsą. paleidę 2–3 
serijas (tarp jų darykite 1–2 minučių pertraukas), dešimt minu-
čių nutilkite ir atidžiai dairykitės. Jei stirninas nepasirodė, tokiu 
pat būdu paleiskite kitą garsą. Jei išmėginę visus garsus, nesu-
laukėte sėkmės, galite pabandyti pakeisti viliojimo vietą. Jau-
niklio pypsėjimas sklinda maždaug 100, patelės pypsėjimas – 
200–400, jauniklio ar patelės žviegimas – iki 600 metrų.

Kas lemia sėkmę? Be abejo, patirtis, kuriai įgyti tereikia 
noro.

Rujos laikas ir intensyvumas. didesnės sėkmės galima tikėtis 
antroje rujos pusėje, kada patinai dar labai aktyvūs, o dauguma 
patelių jau būna susikergusios ir rujoje nebedalyvauja.

Oro sąlygos. geriausias laikas vilioti, kai nusistovi ramūs, šil-
ti orai. Oro permainos, stiprus vėjas, ilgalaikiai lietūs, atšalimas, 
dideli karščiai labai mažina rujojančių žvėrių aktyvumą.

Viliojimo laikas. per patį rujos įkarštį galima sėkmingai vi-
lioti net dieną. Tradiciškai medžiodami vėlai vakare sulauksite 
mažesnės sėkmės, nes tuo metu rujos aktyvumas būna sumažė-
jęs. labai tinkamas laikas viliojimui – ankstus rytas.

Viliojimo vieta. net ir esant palankioms visoms kitoms są-
lygoms, nesėkmingai pasirinkta vieta gali sugadinti medžioklę. 
Būtina, atsižvelgus į vėjo kryptį, pasirinkti tokią poziciją, iš ku-
rios stirnino pasirodymas būtų nesunkiai pastebimas, o jūs kuo 
ilgiau liktumėte nepastebėtas (čia itin svarbu, kad jūsų apranga 
susilietų su aplinka).

Medžiotojo sumanumas. Medžiojant ypač atsargų ožį, gali-
ma panaudoti stirnos imitaciją. ant iš anksto įrengtos kartelės 
nuošaliau nuo medžiotojo padžiaunamas atsineštas išdirbtas 
vasarinis stirnino kailis. Jį įtarusis stirninas kurį laiką laikys 
ta stirna, kurios garsus jis mano girdįs. galima išmėginti ir 
medžioklę dviese, kai vienas medžiotojas rūpinasi tik vilioji-
mu, o kitas, visą laiką pasirengęs šūviui, laukia pasirodančio 
stirnino.

Stirnų populiacijos būklė. Jūsų pastangos duos kur kas pras-
tesnius vaisius, jeigu stirnų tankumas plotuose bus labai mažas 
arba patelių skaičius gerokai viršys patinų skaičių.

EuGEnIJus tIJuŠas
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Aš, tapdamas medžiotoju, pasižadu: 
puoselėti ir turtinti mūsų krašto gamtą, jos gyvūniją;
visur ir visada vadovautis šiuolaikinės medžioklės devizu: kas 

negloboja, tas nemedžioja; 
gerbti ir gausinti lietuviškas medžioklės tradicijas ir papro-

čius; 
niekada nepadaryti gėdos medžiotojų bendruomenei;
gerbti medžiotojo vardą.
Tepadeda man šiuos pažadus įvykdyti medžioklės deivė Me-

deina ir medžiotojų globėjas šventasis Hubertas.

Jau trečius metus tokie priesaikos žodžiai žiemos pabaigoje 
ir vasaros pradžioje suskamba lietuvos istorinėje širdyje – Tra-
kų pilyje, jos didžiojoje menėje. Tai Vilniaus medžiotojų drau-
gijos sukurta ir sėkmingai puoselėjama tradicija pagerbti savo 
naujus narius.

pusketvirto mėnesio kantriai lankę Vilniaus medžiotojų 
draugijos organizuojamus medžiotojų  rengimo kursus, kuriuo-
se, be Jūsų nuolankaus tarno, paskaitas skaitė dr. rimantas Ba-
leišis, dr. egidijus Bukelskis, Vilniaus medžiotojų draugijos pir-
mininkas algis petrauskas, žurnalo ,,Medžiotojas ir medžiok lė“ 
vyr. redaktorius Vytautas Klovas, Muitinės departamento  vyr. 
kinologas Vytautas Tamošiūnas, nemenčinės miškų urėdijos 
vyr. inžinierius Vytautas steponėnas, sėkmingai išlaikę 70 klau-
simų kompiuterinį egzaminų testą (nuo šių metų liepos 1 d. taip 
medžiotojo egzaminą laikys ne tik vilniečiai, bet ir kitų lietuvos 
regionų gyventojai, sumanę tapti medžiotojais), šviežiai iškepti 
Vilniaus medžiotojų draugijos nariai medžiotojo bilietą ir lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nario ženklelį gauna bei 
garbingai nešioti medžiotojo vardą priesaiką duoda išskirtinėje 
lietuvos kraštui, valstybei, žmonėms, istorijai vietoje.

EuGEnIJus tIJuŠas

taip gimsta 
tradicijos

naujieji medžiotojai renkasi į trakų pilies vidinį kiemą

Medžiotojo bilietas – jau rankose

Priesaika

Kultūrų skirtumai. Medžiokliniai ragai trakų pilies kieme sukėlė 
šurmulį: lietuviai pasimetė, o greta buvę lenkai, vokiečiai, ispanai puolė 
klausinėti – ką čia darys medžiotojai?
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pavažiavęs ketvertą kilometrų iš Kapčia-
miesčio gardino link sustojau pasidai-
ryti po Kapčiamiesčio mišką. išgirdau 
malonų pasveikinimą. Mūsų pasienio 
užkardos vadas majoras Benius Talan-
dis su pavaduotoju paklausė, ar aš nebi-
jąs čia vaikščioti. Mane tai šiek tiek nu-
stebino: čia gi mano vaikščiota keletas 
dešimt mečių ir niekada nekilo mintis 
ko nors bijoti. 

pasieniečiai papasakojo, kad netolie-
se turi būti lūšies lizdas. pavasarį jie čia 
matė bėgantį lūšiuką, o gegužės 18 d., 
važiuodami miško keliu, pamatė ir lūšį, 

panevėžio miškų urėdijos pašilių stumb-
ryno bandos genetiniam paveldui, svei-
katingumui pagerinti miškininkai bando 
esamą stumbrų kaimenę sukryžminti su 
stumbrais, atvežtais iš kitų šalių. prieš 
kelerius metus buvo atsigabenta jų iš 
čekijos, bet norimų rezultatų negauta. 
čekų stumbrams nebuvo atlikti kraujo 
ir genetiniai tyrimai, todėl paaiškėjo, kad 
tai kaukazinio porūšio stumbrų palikuo-
nys. pašilių stumbrynas po 3 metų juos 
pardavė. pasak panevėžio miškų urėdo 

Pašilių stumbryne – 
du naujakuriai iš Lenkijos

daugirdo lukoševičiaus, pernai parda-
vę 6 mišrūnus ir pasilikę tik europinius 
stumbrus, urėdijos miškininkai pradėjo 
domėtis bandos atnaujinimu. Tarpinin-
kaujant aplinkos ministerijai, generali-
nei miškų urėdijai, kreiptasi į lenkijos ir 
Baltarusijos miškininkus. pernai rudenį 
keistis keliais stumbrais geranoriškai suti-
ko jų augintojai lenkijoje. Tik mainai dėl 
įvairių biurokratinių procedūrų užtruko: 
pažymėtiems stumbrams buvo atliekami 
kraujo tyrimai, vėliau reikėjo gauti įvai-
riausių leidimų jų įvežimui. gegužę įvy-
ko stumbrų mainai tarp panevėžio miš-
kų urėdijos pašilių stumbryno ir lenki-
jos niepolomico miškų urėdijos. į pa-
šilių stumbryną buvo atgabentas 5-erių 
metų patinas ir trimetė patelė, o į lenki-

ją išvežtas 3 metų patinas ir dvimetė pa-
telė. Mainai žvėrimis urėdijoms kainavo 
tik tyrimų bei transportavimo išlaidas. 
panevėžio miškų urėdijos miškininkai 
tikisi, kad jaunų europinių stumbrų pa-
likuonys iš lenkijos įneš bandoje sveika-
tingumo, gyvybingumo. pašilių stumb-
ryne vyriausiam stumbrui jau 18 metų. 
sudarius dvi stumbrų bandas, atvežtinis 
5-erių metų patinas galės tapti vienos ban-
dos dominuojančiu reproduktoriumi. 

gegužę išleisti iš dėžių lenkiški stumb-
rai kurį laiką buvo laikomi atskirame ap-
tvare. stebėta, kaip jie aklimatizuojasi 
naujoje aplinkoje, kad vėliau galėtų pri-
sidėti prie 15 senbuvių bandos. 

laisvėje ganosi per 50 stumbrų.

Panevėžio m. u. inf.

slėpininga Dzūkijos šilų gyventoja
kuri ketino pereiti kelią. Jiems sustojus, 
lūšis atsitūpė ir ėmė laukti, kada kariškiai 
nuvažiuos. Tuo metu jie atsidarė langą ir 
nufotografavo žvėrį. 

panašiai buvo nutikę ir man 1966 m. 
gretimame neviedžio miške. Tuomet va-
žiuojant motociklu lūšis stengėsi perbėg-
ti kelią, bet motociklas buvo greitesnis ir 
mes laimingai išsiskyrėme. spėju, kai lū-
šis grįžta pas vaikus, ji praranda atsargu-
mą, o gal tai tik atsitiktiniai sutapimai.

Vytautas staCEVIČIus
„Palauksiu, kol kelias bus laisvas“
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Pašilių stumbryno šeimininkai Panevėžio 
miškų urėdas d. Lukoševičius (kairėje) 
ir stumbrininkas jėgeris r. Pakšys džiugiai 
nusiteikę stebi stumbrų iš Lenkijos iškrovimą
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„Po ilgos kelionės pavargau“...
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Kiekvienos tautos folklorinėje kultū-
roje užkoduotas išskirtinumo, atpa-
žinimo ir būsimo išlikimo pagrindas. 
ypač tai tapo aktualu šiuo laikmečiu, 
kai vis labiau įsibėgėja visuotinis kos-
mopolitizmas ir  kultūrinė asimilia-
cija. Vilniaus miškų urėdijos folkloro 
ansamblis ,,nalšia“ reprezentuoja 
šalies miškininkus kaip lietuvių kultū-
ros skleidėjus visoje lietuvoje, užsienio 
lietuvių tautinėse bendrijose bei užsie-
nio šalyse. ansambliečiai kviečiami ir 
laukiami įvairiuose miškininkų susi-
būrimuose, aktyviai dalyvauja visuose 
lietuvos folkloro renginiuose.

gegužės 20 d. ,,nalšia“ nuošir-
džiai visus kvietė į Vilniuje, Belmonto 
pramogų ir poilsio centro Karolio de 
Vimo pokylių salę, kur surengė nau-

Folkloro ansamblio ,,nALšIA“ 

naujas prisistatymas

jausios kompaktinės plokštelės „..ar 
prisimeni šią melodiją?“ pristatymo 
koncertą. Kartu su ,,nalšia“ muzika-
vo romansų atlikėja liuba nazarenko 
ir pianistas rytas lingė.

pilnut pilnutėlė žiūrovų salė nuo-
širdžiai dėkojo Vilniaus miškų urėdijos 

folkloro ansamblio ,,nalšia“ daini-
ninkams už puikų pasirodymą, papro-
čių ir tradicijų puoselėjimą bei savito 
stiliaus išsaugojimą, džiaugėsi suteikta 
galimybe visa tai betarpiškai išgyventi. 

IEVa RaGausKaItė
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simonas daukantas veikaluose „darbai 
senųjų lietuvių ir žemaičių“ ir „Būdas se-
novės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, apra-
šydamas senąjį kalendorių, pirmąjį metų 
mėnesį vadina sijkiu. Taip pat rašoma ir 
pirmuosiuose l. ivinskio metskaitliuose. 
Sijkis minimas ir XVi–XiX a. žodynuo-
se, XiX a. kalendoriuose jis žymi dvyliktą 
mėnesį. dabar šis žodis verčiamas siekiu 
(tai paskutinis mėnuo, žymintis pasiektą 
metų pabaigą. Jei tai buvo pirmasis metų 
mėnuo, jį galima aiškinti kaip siekį su-
laukti naujų metų pabaigos). 

Siekį verčiant žemaitiškai (ie virsta ei) 
išeina seikis. Jei tai susiję su seikėjimu, t. y. 
matavimu, galimas žodis saikas. ir dabar 
sakoma: „saiką reikia žinoti“, „Kiek me-
telių atseikėjo“. 

labiausiai tikėtina, kad senovėje nauji 
metai prasidėdavo kovo mėnesį lygiadie-
niu (kovo 21 d.), kai susilygina dienos ir 
nakties ilgumas. Kol Julijus Cezaris savo 
valdymo laikotarpiu šios datos nepakei-
tė sausio pirmąja, romoje naujieji metai 
prasidėdavo Marsui skirtu mėnesiu (lot. 
Martius). ne atsitiktinumas, kad Kovas ir 
Marsas abiejose mitologijose priskiriamas 
karo dievams. Kovo 1-oji, kaip naujųjų 
metų pradžia, kai kuriose Vakarų europos 
valstybėse buvo iki Viii a., ang lijoje – iki 
Vii a. vidurio, rusijoje – iki XV a.

gali būti, kad panaikinus tryliktą mė-
nesį, 1586 m. įvedus lietuvos didžiojoje 
Kunigaikštystėje grigaliaus kalendorių 
ir perkėlus naujųjų metų dieną į sausio 
1-ąją, Sijkis išsaugojo paskutinio mėnesio 
statusą. nevienoda krikščionybės pradžia 
ir įsigalėjimo laikas lietuvoje ir Žemaiti-
joje, vėliau vykusi grigaliaus ir augusto 
kalendorių kaita, priklausomai nuo to, 
kieno valdžioje atsidurdavo kraštas, išju-
dino iš savo vietų ir kitus metų pabaigos 
mėnesius. gruodžio su sausiu, siekiu, 
kaitaliojimą pastebi Juozas Karaciejus, 
tikslindamas Mažvydo „Katekizmo“ iš-
leidimo datą: „rankraštiniame XVii a. 
žodyne „lexicon lithvanicum“, kuriame 
pateikiami ne iš lotynų kalbos pasiskolin-
ti, bet vokiški mėnesių pavadinimai, sau-
sis vartojamas gruodžiui pavadinti: Chris-
tmonath – sausis11, o F. Pretorijaus žodyne 
randame: Christ=Monat. Decembr – Sie-
kis, io, ir December – Sausis, io M.12. Be 
to, sausis reikšme gruodis užfiksuotas d. 
Kleino gramatikoje (p. 61), vadinamajame 

Kalendorius – 

paslaptis slepiantis metskaitlis

Krauzės žodyne (p. 625), p. ruigio (p. 92) 
ir K. g. Milkaus (p. 120, 130) žodynuose. 
Todėl reikia manyti, kad minėtuose šal-
tiniuose paliudyta senesnė tradicija, o ne 
atvirkščiai, nes sunku patikėti, jog Mažo-
sios lietuvos lietuviai XVi – XViii a. būtų 
pradėję mėnesius vadinti naujai, juo labiau 
kad sausis reikšme gruodis užfiksuotas net 
XiX a. išleistuose g. H. F. nesselmanno ir 
F. Kuršaičio žodynuose.“

l. ivinskis savo kalendoriuje „Metu 
skajtlus ukiniszkas ant metu Wieszpaties 
1846“ sijkio neatsisako, čia jis baigia me-
tus. neužmirštas ir šilinis mėnuo, čia jis 
pateiktas kaip alternatyva rugsėjui.

dabartiniame kalendoriuje galima 
pastebėti esant grupavimą su išimtimis į 
keturis sezonus: pavasario paukščiams – 
kovas, balandis, gegužė; vasaros augme-
nijai – birželis, liepa, (ir lapkritis); ru-
dens sezoniniams darbams – rugpjūtis, 
rugsėjis, spalis; žiemos vandens būviui – 
gruodis, sausis. Vienintelis vasaris nepri-
skiriamas nė vienai grupei. yra daug tei-
giančių, kad tai prasmingas pavadinimas, 
nes tai paskutinis žiemos mėnuo, prime-
nantis apie artėjantį šiltąjį metų laiką, 
nors lauke dažnai dar žiema. Blogiausia 
tai, kad į senąjį mėnulio kalendoriaus pa-
likimą – mėnesių pavadinimus - įterptas 
saulės kalendoriaus vasaros sezono vy-

nuoširdžiai užjaučiame Veisiejų miškų urėdą zenių Želionį, mirus žmonai.

Biržų miškų urėdijos kolektyvas, ,,Mūsų girių“ redakcija

dėKOJAME
Jūsų buvo labai daug – užjautusių, padėjusių, paguodusių. 

Jūsų nuoširdi atjauta teikia mums jėgų, dvasinės stiprybės ir ramybės. 
Už tai, kad neapsakomo skausmo valandą nelikome vieni, 

nuoširdžiai dėkojame visiems pagerbusiems ir išlydėjusiems 
į negrįžtamą kelionę mylimą žmoną, mamą ramutę Želionienę.

Zenius Želionis, dukra simona, sūnus sandras

gruodis
sausis
Vaseris
(sijkis)

Birželis
liepa
šilinis

Kovas
Balandis
gegužė
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rugsėjis
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riškosios lyties vasario vardas. ivinskio 
metskaitliai šį mėnesį vadina vaseriu 
(-io). galimas mėnesio pavadinimo pa-
siskolinimas iš lietuvininkų ir kildini-
mas iš vokiško žodžio Wasser – vanduo, 
kurį vėliau sulietuvinus atsirado vasario 
mėnuo. šis mėnuo patenka ir į Zodiako 
ženklo Vandenio (01.21-02.19) intervalą, 
kuris vokiškai vadinamas Gewässer. To-
kiu atveju visi žiemos mėnesiai priskiria-
mi vandeniui, jo būviui šaltuoju sezonu 
gamtoje apibūdinti. gruodis – sušalusi 
žemė gabalais (gruodas). sausis – visur 
sausa, kai viskas užšąla. Vaseris – vėl iš 
ledo tirpstantis vanduo. 

įtarimų kelia ir lapkritis. ši mėnesį 
lapai mūsų krašte jau nukritę. lenkiškai, 
čekiškai, ukrainietiškai šis mėnuo vadi-
namas vienodai – listopad. galbūt šiam 
pietinių slavų įvardytam mėnesiui atsi-
radus mūsų kalendoriuje, buvo išstum-
tas iš rudeninių mėnesių šilo (-ų, -inis) 
mėnuo, kuris žymėdavo šilojų – šilinio 
viržio (Calluna vulgaris) – žydėjimą.

Kalendorius sudarytas taip, kad no-
rint atskleisti visas jo paslaptis, reikalin-
gos kalbų tyrinėtojų, istorikų, gamtinin-
kų, etnografų, mitologų, astronomų ir 
kitų specialistų žinios. 

Visgi galime didžiuotis, kad mūsų 
metskaitlis nenaudoja mėnesių pavadi-
nimų, skirtų svetimiems dievams (Janu-
arius (ang. January) – mėnuo, pavadintas 
dievo Januso garbei), neatitinkančių žy-
mimo mėnesio eilės tvarkos (pvz., gruo-
dis – dvyliktas mėnuo (ang. december; 
„decem“ lotyniškai – dešimtas) ir skirtų 
senovės svetimų kraštų imperatoriams 
(pvz., August, pavadintas Cezario augus-
to garbei). 

VyGanDas KunGys
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Birželis
Vėl išaugau batus ir sermėgą,
Net ir kelnės vėl tapo per trumpos.
Paprašysiu vėl bebrą – kirtėją,
Kad išdrožtų man ąžuolo klumpes.

Nes, prie eglės aukštos atsistojęs,
Šiandien noriu gyventi ir augti,
Žemės kraujas vėl srūva per kojas,
Teka gyslomis į dangų aukštą.

Danguje – žalia eglės viršūnė.
Ji siūruoja ir debesis gaudo,
Ir su vėjais – padangės klajūnais –
Meiliai šnabždas, vaivorykštę audžia... 

Dar aukščiau pasistiebsiu, paaugsiu – 
Vėjams jos atiduot negaliu...
Ir šią naktį nuo Joninių laužo 
Nusivesiu paparčių taku...

PROSTA SPORINNI

liepąSvei ki na me 
gi mu sius

Su 30-uo ju gim ta die niu
Liepos 5 d. šią su kak tį pa žy mintį Vilniaus 
miš kų urė di jos Kalvelių gi ri nin ki jos gi ri
nin ko pa va duo to ją VaLDĄ taMuLEVI
ČIų, 10 d. – Kai šia do rių miš kų urė di jos 
Palomenės gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va
duo to ją KęstutĮ KuBICKĄ, 11 d. – tel šių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky
bos ir tech ni nio pa da li nio miško pjovėją 
toMĄ LELIuGĄ, 28 d. – alytaus miš kų 
urė di jos Punios gi ri nin ki jos ei gu lę DoVI
Lę KEnIKIEnę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Liepos 8 d. šią su kak tį pa žy min tį Kretin
gos miš kų urė di jos me de ly no trak to ri
nin ką VIDMantĄ PauLausKĄ, ukmer
gės miš kų urė di jos užulėnio ir Šešuolių 
gi ri nin ki jos miško darbininkus VytautĄ 
VILČInsKĄ, VaCLoVĄ KLEVIČIų, 17 d. – 
Ša kių miš kų urė di jos sutkų gi ri nin ki jos 
traktorininką aLGIMantĄ soLĄ, 29 d. – 
ukmergės miš kų urė di jos Šešuolių gi ri
nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją VIDMan
tĄ VasKELĄ, 30 d. – ukmergės miš kų urė
di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech
ni nio pa da li nio miško vai ruo to ją aRVyDĄ 
GoDLIausKĄ. 

Birželio 5 d. šią su kak tį pa žy mėjusį Kazlų 
Rūdos mokomosios miškų urėdijos no
vos girininkijos girininką HEnRIKĄ Mos
tausKĮ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy mintį aly
taus miš kų urė di jos Dzirmiškių gi ri nin
ki jos ei gu lį MaRIJonĄ MatuLEVIČIų, 2 
d. – ukmergės miš kų urė di jos me de ly no 
trak to ri nin ką GEDIMInĄ MEDutĮ, 3 d. – 
Varėnos miš kų urė di jos Perlojos gi ri nin ki
jos miš ko dar bi nin ką VytĄ aLEKnEVIČIų, 
5 d. – Marijampolės RaaD Šakių rajono 
aplinkos apsaugos agentūros vyriau
siąjį specialistą aLGIRDĄ DIČPInIGaItĮ, 
7 d. – Ša kių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li
nio traktorininką VytautĄ oBELIEnIų, 
11 d. – Vei sie jų miš kų urė di jos Vei sie jų 
gi ri nin ki jos eigulį aRŪnĄ tuRČInaVIČIų, 
12 d. – Vei sie jų miš kų urė di jos vyriausiąjį 
miš ki nin ką RIMĄ tuMosĄ, 12 d. – Rokiš
kio miš kų urė di jos Kamajų girininkijos gi
ri nin ką sIGItĄ MaRKEVIČIų, 16 d. – LMsa 
valdybos narį, marijampolietį miškininką 

VIDMantĄ JusĄ, Švenčionėlių miš kų urė
di jos medelyno prižiūrėtojąbrigadininką 
RIMantĄ naLIVaIKĄ, 19 d. – Ša kių miš kų 
urė di jos sutkų gi ri nin ki jos miš ko dar bi
nin ką KęstutĮ sutKų, 23 d. – Pa ne vė žio 
miš kų urė di jos naujamiesčio gi ri nin ki jos 
eigulį EIMutĮ oKsĄ, 24 d. – Jo na vos miš
kų urė di jos bu hal te ręsandėlininkę KRIs
tInĄ VėBRIEnę, 28 d. – Kuršėnų miš kų 
urė di jos vy riau si ą ją bu hal te rę aLDonĄ 
VaItKEVIČIEnę, Pakruojo miš kų urė di jos 
Rozalimo gi ri nin ki jos pagalbinį darbinin
ką EDMunDĄ BaLnIonĮ, 30 d. – Valki
ninkų miš kų urė di jos Valkininkų gi ri nin
ki jos miško pjovėją stasĮ staDaLnyKĄ, 
31 d. – tau ra gės miš kų urė di jos Ringių 
gi ri nin ki jos miš ko pjovėją BRonIsLoVĄ 
VaIČĮ.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Liepos 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Kauno 
miš kų urė di jos Raudondvario gi ri nin ki jos 
ei gu lį RoMĄ naRuŠEVIČIų, 4 d. – Prie nų 
miš kų urė di jos vai ruo to ją VytautĄ PEt
RĄ PėstInInKĄ, 5 d. – aplinkos ministe
rijos Miškų departamento Miškininkystės 
skyriaus vedėją stanIsLoVĄ ŽEBRaus
KĄ, 9 d. – Jurbarko miš kų urė di jos valytoją 
Zanę MaRtIŠIEnę, 11 d. – Marijampolės 
miš kų urė di jos medienos ruo šos, pre ky
bos ir tech ni nio pa da li nio valytoją GEnę 
VyŠnIausKIEnę, 12 d. – Dubravos EMM 
urė di jos medelyno darbininkę DaLIĄ Va
LaItIEnę, 17 d. – Kretingos miš kų urė di
jos me de ly no darbininkę JaDVyGĄ Da
CIEnę, 23 d. – Druskininkų miš kų urė di jos 
Musteikos gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo
to ją ŽyDRę aVERKIEnę, 30 d. – Kauno 
miš kų urė di jos miš kot var kos ir miš ko žel
di ni mo inžinierių JonĄ BaBRausKĄ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Liepos 6 d. šią su kak tį pa žy min čią bu vu
sią Varėnos miš kų urė di jos Dainavos gi ri
nin ki jos eigulę VanDĄ KuDaRausKIEnę, 
10 d. – bu vu sį tel šių miš kų urė di jos me
dien ve žio vai ruo to ją PEtRĄ PoVILĄ KI
sIELĮ, 30 d. – buvusį il ga me tį Švenčionė
lių miš kų urė di jos urėdą PRanĄ IVoŠKĄ. 

Liepos 28 d. su kan ka 75eri bu vu siam 
il ga mečiui Pakruojo miš kų urė di jos Ro
zalimo gi ri nin ki jos gi ri nin kui antanuI 
LaMPICKuI.



Beribė birželio žaluma ir grožis
Loreta Adomavičienė




