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Rugpjūčio 5 d. druskininkų miškų urėdijos 
mokymo ir informacijos centre – muziejuje 
„Girios aidas“ vyko vienas iš Muzikų rėmi-
mo fondo organizuojamų koncertų ciklo 
„Vasara su M. K. Čiurlioniu“ renginys. 
konferenciją vedė muzikologė prof. Z. kel-
mickaitė, dalyvavo viešnios iš Japonijos ir 
lenkijos , kurorto svečiai, miškininkai.

Rugpjūčio 8 naktį praūžusi audra prelimi-
nariais duomenimis šalies valstybiniuose 
miškuose išvertė ir išlaužė daugiau nei 
400 tūkst. kub. m medienos (plačiau – 
4 p.). Patirtus nuostolius valstybinių miškų 
valdytojai ir privačių miškų savininkai gali 
sumažinti pasinaudoję Es parama. Para-
mos galima tikėtis, kai miškas pripažįsta-
mas pažeistu stichinės nelaimės. Parama 
teikiama, jei dėl abiotinių veiksnių (vėjo, 
sausros, sniego, lijundros, potvynio ar kt.), 
taip pat gaisrų, ligų ir miško kenkėjų sunai-
kinta, labai pažeista ar džiūsta ne mažiau 
kaip 50 proc. medžių. Pažeisto miško plo-
tas turi būti ne mažesnis nei 0,5 ha.

Rugpjūčio 11 d. Generalinė miškų urėdija 
Prienų miškų urėdijos Verknės girininki-
joje suorganizavo neeilinį išvažiuoja-
mąjį pasitarimą, kuriame aptarta esama 
situacija šalies valstybiniuose miškuose po 
praūžusios audros, preliminariai įvertinti 
miškams padaryti nuostoliai bei numatytos 
pagrindinės gairės vėjavartoms, vėjalau-
žoms likviduoti. Posėdyje dalyvavo lietuvos 
respublikos seimo aplinkos apsaugos ko-
miteto pirmininkas J. Šimėnas, šio komiteto 
narys miškininkas J. urbonavičius, Genera-
linės miškų urėdijos prie aplinkos ministe-
rijos generalinis miškų urėdas B. sakalaus-
kas, generalinio miškų urėdo pavaduoto-
jas G. visalga, Gmu vyriausiasis patarėjas 
a. vancevičius, valstybinės miškų tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas P. Zolubas, dau-
giausia nuostolių patyrusių miškų urėdijų 

vadovai bei gretimai esančių urėdijų miškų 
urėdai, žiniasklaidos atstovai.

Rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybė posėdyje aptarė audros padari-
nių mastą bei jo likvidavimo eigą.

Rugpjūčio 12 d. lr aplinkos ministro įsaky-
mu nr.696 laikinai pakeistos Miško sani-
tarinės apsaugos taisyklės. (norint gauti 
leidimą plyniems sanitariniams kirtimams 
didesniame negu 1 ha plote numatyto kirsti 
ploto apžiūroje neturi dalyvauti valstybinės 
miškų tarnybos įgaliotas specialistas (miško 
sanitarinės apsaugos taisyklių 38.3 p.); jei-
gu kirtimas numatomas vėjo pažeistuose 
medynuose – nereikalingas medžių būklės 
įvertinimo žiniaraštis (miško sanitarinės ap-
saugos taisyklių 39 p.)

Rugpjūčio 12 d. Radviliškio miškų urėdi-
joje organizuotas pasitarimas, kuriame 
aptarta netikrojo eglinio skydamario 
ir juodligę sukeliančio pelėsinio grybo 
morfologija, ekologija bei kovos priemo-
nės. Pasitarime dalyvavo valstybinės miškų 
tarnybos miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vyriausiasis specialistas s. mikalaus-
kas. apžiūrėti labiausiai pažeisti Pašušvio 
girininkijos užpelkių miško plotai.

Rugpjūčio 13 d. komisija, peržiūrėjusi ant-
žeminės gaisrų stebėjimo sistemos, įreng-
tos Veisiejų miškų urėdijoje pirmojo eta-
po – veisiejų stebėjimo bokšte ir Centrinio 
stebėjimo pulto įrenginio atitikimą techni-
niam projektui ir sąlygoms, įvertinusi, kaip ši 
sistema veikia realiai, pripažino, kad Antže-
minė automatinė miško gaisrų stebėjimo 
sistema tinkama naudoti.

Rugpjūčio 17 d. Valkininkų miškų urė-
dijoje apsilankęs žemės ūkio ministras 
k. starkevičius, pavaduojantis aplinkos 
ministrą, kartu su generaliniu miškų urė-

du B. sakalausku įvertino škvalo padary-
tus nuostolius, stebėjo vykstančius audros 
padarinių likvidavimo darbus. valkininkų 
miškų urėdijoje išlaužta ir išversta per 90 
tūkst. ktm medienos. Šiai urėdijai sudoroti 
stichijos padarinius talkina vilniaus, Jurbar-
ko ir Šalčininkų miškų urėdijos. Žemės ūkio 
ministras domėjosi, kaip vykdomi darbai, 
darbų sauga, apžiūrėjo biologinės įvairovės 
išsaugojimui paliekamus medžius.

Rugpjūčio 18 d. Naujienų agentūroje ELTA 
įvyko spaudos konferencija, kurioje daly-
vavo generalinis miškų urėdas B. sakalaus-
kas, rsT generalinio direktoriaus pavaduoto-
jas ir elektros tinklo direktorius v. Žukauskas, 
varėnos meras v. mikalauskas, Žemės ūkio 
ministerijos atstovas v. rekevičius. aptarti 
per audrą padarytos žalos mastai, tarnybos 
išvardino atliekamus darbus, informavo apie 
siūlymus tobulinti kai kuriuos įstatymus. 
B. sakalauskas sakė, kad trečdalis išverstų 
medynų yra jaunuolynai, tačiau praradimai 
dėl prieaugio dar nepaskaičiuoti. Europos 
sąjungos struktūrinių fondų parama bus su-
teikiama miškų atkūrimui. valstybinių miškų 
sistemos medelynai gali užauginti reikiamą 
kiekį sodmenų ir privačių miškų atkūrimui. 

Rugpjūčio 18 d. Generalinio miškų urėdo B. 
sakalausko įsakymu nr. 1B-258  miškų urė-
dai įpareigoti pavesti valstybinių miškų 
pareigūnams konsultuoti privačių miškų 
savininkus visomis darbo dienomis ir šią 
informaciją paskelbti vietinėje spaudoje bei 
miškų urėdijos internetiniame tinklapyje.

Rugpjūčio 19 d. Varėnos miškų urėdijo-
je lankėsi miškų departamento direktorius 
v. vaičiūnas ir generalinis miškų urėdas 
B. sakalauskas. Jie įvertino, kaip vyksta vėja-
laužų ir vėjavartų likvidavimo darbai labiau-
siai nukentėjusioje Glūko girininkijoje. ap-
tarti darbų saugos klausimai, dirbant ypač 
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pavojingomis sąlygomis. Patikslintas darbo 
jėgos poreikis, akcentuotas biologinės įvai-
rovės reikalavimų užtikrinimas.

Rugpjūčio 19 d. Generalinėje miškų urė-
dijoje susitikimo su medienos perdirbėjų 
asociacijos direktoriumi J. Zimnicku, kuria-
me dalyvavo generalinis miškų urėdas B. sa-
kalauskas bei jo pavaduotojas G. visalga, ap-
tarta vėjavartų ir vėjalaužų likvidavimo eiga 
valstybiniuose miškuose, diskutuota apie 
apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo 
sutarčių vykdymą šiuo metu bei siūlymai to-
bulinti šios medienos pirkimo – pardavimo 
taisykles.  

Rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių miškų urėdi-
joje labiausiai nuo vėtros nukentėjusiuo-
se miškų plotuose lankėsi aplinkos vicemi-
nistras r. kalvaitis ir generalinio miškų urė-
do pavaduotojas G. visalga, domėjosi, kaip 
vyksta vėtros padarinių likvidavimo darbai.

Rugpjūčio 21 d.  Prienuose ir Varėnoje 
vyko lietuvos miško savininkų asociaci-
jos organizuotos konsultacinės sueigos 
nukentėjusiems nuo audros miškų savi-
ninkams. Jose dalyvavo apie 200 savinin-
kų ir jų šeimų narių. su nukentėjusiaisiais 
susitiko žemės ūkio viceministras m. ku-
klierius, Prienų miškų urėdas r. Judickas, 
jo pavaduotojas J. koklevičius, Prienų r. vi-
cemeras l. sakalavičius, lmsa pirmininkas 
a. Gaižutis, alytaus raad Prienų agentūros, 
„Ginalo“, „Bionovus“, „liforė“ įmonių atsto-
vai. r. Judickas informavo, kad urėdijos te-
ritorijoje škvalas suniokojo apie 44-50 tūkst. 
ktm valstybiniuose ir apie 60 tūkst. ktm pri-
vačiuose miškuose. vėjavartos valstybiniuo-
se urėdijos miškuose intensyviai tvarkomos. 
miškų urėdija savininkams galės kitąmet pa-
dėti paruošti sodinimui kirtavietes, parduoti 

sodmenų iš urėdijos medelyno. „Bionovus“ 
gamybos direktorius n. narbutas supažin-
dino su bendrovės reikalavimais perkamai 
žaliavai, kainomis, kontaktine informacija, 
informavo, kad parduodant medieną bioku-
ro gamybai nereikia mokėti 15 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčio. aktualia informacija 
pasidalino alytaus raad miškų kontrolės 
skyriaus vyr. specialistas r. Jackus.

Rugpjūčio 25 d. Briuselyje vyko Europos 
Komisijos Nuolatinio miškų ūkio komi-
teto darbo grupės „Medienos ir medie-
nos gaminių viešieji pirkimai“ posėdis. 
iš lietuvos jame dalyvavo miškų departa-
mento miškų ūkio plėtros skyriaus vyriau-
siasis specialistas G. Jasinevičius.

Rugpjūčio 25 d. Generalinė miškų urėdija 
kartu su Švenčionėlių miškų urėdija Šven-
čionyse organizavo pasitarimą „Škva lo 
padarinių šalinimo miškuose aplin-
kosauginiai aspektai“. Jame dalyvavo 
aplinkos ministerijos, valstybinės miškų 
tarnybos, valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos, vilniaus regiono aplinkos apsau-
gos departamento, labiausiai nuo škvalo 
nukentėjusių 9-nių miškų urėdijų, lietuvos 
aplinkosauginių nevyriausybinių organi-
zacijų koalicijos, lietuvos gamtos fondo, 
Baltijos aplinkos forumo, lietuvos žaliųjų 
judėjimo, lietuvos ornitologų draugijos ir 
kitų suinteresuotų organizacijų atstovai.

* aplinkos ministerijos miškų departamen-
to miškininkystės skyriaus vedėjas Stanis-
lovas Žebrauskas už ilgametį ir neprie-
kaištingą darbą miškų sistemoje pagerbtas 
aplinkos ministro G. kazlausko padėka ir 
Generalinės miškų urėdijos pasižymėjimo 
ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“. 

Valstybinio miško sektoriaus pajamos, išlaidos ir mokesčiai į valstybės biudžetą 2004 (2005) m.

Šalis
valst. miškų 
plotas, mln. 

ha

Pajamos išlaidos Pelnas Įmokos į valstybės biudžetą už valstybinio 
miško naudojimą 

iš viso, mln. 
eurų 1 ha, eurų iš viso, mln. 

eurų 1 ha, eurų iš viso, mln. 
eurų 1 ha, eurų iš viso, mln. 

eurų Pajamų % 1 ha, eurų

čekija 1.34 205.10 153.06 188.52 140.69 16.58 12.37 0 0.00 0.00
saksonija 1.93 40.00 20.73 100.00 51.81 -60.00 -31.09 -60.00 -150.00 -31.09
latvija 1.47 94.03 63.97 70.09 47.68 23.94 16.29 16.37 17.41 11.14
suomija 3.50 241.00 68.86 174.00 49.71 67.00 19.14 27.00 11.20 7.71
Škotija 0.46 69.57 150.26 105.02 226.82 -35.45 -76.69 -35.45 -50.96 -76.69
Švedija 3.40 679.80 199.94 640.10 188.26 39.70 11.68 21.00 3.09 6.18
lietuva 1.05 108.80 103.50 98.20 93.40 10.60 10.08 7.12 6.5 6.78

 
Generalinėje miškų urėdijoje lankėsi „Bloomberg news“ repor-
teriai. Po viešo apžvalgos paskelbimo buvo atlikta detali audito 
analizė ir nustatyta, kad valstybinių miškų sektoriaus rodikliai yra 
pirmaujantys pagal valstybinio turto grąžą respublikoje. Taip pat 
buvo palyginta Švedijos („aB sveaskog“ ir „swedish forest agency“) 
ir latvijos („latvijas valsts meži“; „valsts meža dienests“) valstybinių 
miškų sektoriaus pagrindiniai miškininkavimo skirtumai, funkcijų 
pasiskirstymo vykdymas, valstybinių miškų pelningumo ir kitų ro-

diklių dinamika per dešimtmetį. Taip pat buvo aptarta ir kitų Euro-
pos šalių miškininkavimo praktika.
iš valstybės biudžeto dotuojami šių valstybių miškų sektoriai: 
  saksonija – 60 mln. eurų, 
  Švedija – apie 40 mln. eurų, 
  Škotija – per 35 mln. eurų, 
  latvija – apie 10 mln. eurų, 
  lietuva – nedotuojama, papildo biudžetą.

diskusijos metu aptartos ataskaitoje paminėtos tam tikros pastabos dėl valstybinių miškų sektoriaus tobulinimo, pasiūlymai dėl efek-
tyvesnio jo valdymo ir ateities gairės dėl optimizavimo. Taip pat pažymėta, kad nuo 1998 m. sėkmingai vykdomas palaipsnis lietuvos 
valstybinių miškų ūkio optimizavimas.  Gmu inf.

* Šiais metais į LŽŪU Miškų ir ekologijos 
fakulteto miškininkystės studijų progra-
mą pageidavo stoti 594 abiturientai, iš jų 
104 miškininkystę nurodė pirmuoju prio-
ritetu. Priimti 64 studentai į nuolatines 
(dienines) ir 26 į ištęstines (neakivaizdi-
nes) studijas. 10 studentų gaus valstybės 
finansavimą, kiti studijuos savo lėšomis. 
Į valstybės finansuojamas miškininkystės 
magistrantūros vietas priimta 20 studentų. 
Į miškų ir ekologijos fakulteto taikomosios 
ekologijos studijų programą pageidavo 
stoti 502 abiturientai, iš jų 70 minėtą pro-
gramą nurodė pirmuoju prioritetu. Priim-
ta 59 studentai į nuolatines (dienines) ir 
19 į ištęstines (neakivaizdines) studijas. 
19 studentų gaus valstybės finansavimą. Į 
valstybės finansuojamas taikomosios eko-
logijos magistrantūros vietas priimta 21 
studentas. 

* Danijoje vykusiame Europos miškinin-
kų orientacinio sporto čempionate (EFol 
2010) dalyvavo 18-os šalių miškininkai. lie-
tuvai atstovavo 17 šio sporto entuziastų, ku-
rie iškovojo 20 medalių. 
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Ekstremalus išbandymas 
šalies miškų šeimininkams

NETiKėTAS VėTRoS SMŪGiS 
nuo birželio pabaigos į šalį atslinkę mūsų geografiniam regionui 
neįprasti karščiai su liūtimis (liepos mėn. vidutinė temperatūra 
siekė 21,50 C, arba 5 laipsniais daugiau už vidutinę daugiametę), 
rugpjūčio 8-osios vidurnaktį sukėlė siautulingą vėtrą, kurios 
momentiniai gūsiai vietomis Dzūkijoje, kaune ir jo apylinkėse 
įgavo didelę griaunančią galią. Vidurnaktį iš miegų prikeltiems 
žmonėms stichijos šėlsmas kėlė šoką: trankėsi žaibai, virto, 
lūžo medžiai, elektros tinklų, ryšių linijų stulpai, dingo elektra, 
mobiliojo telefono ryšys, lėkė stogų danga, reklaminiai skydai, 
griuvo šiltnamiai, tvoros, virtėliai užrėmė trobų duris. 

Ryte vaizdas kaune, ypač Petrašiūnų priemiestyje atrodė 
kaip po bombardavimo: draikėsi nutraukti elektros tinklų lai-
dai, išvirtę, nulaužti medžiai kiemuose sulankstė, suniokojo au-
tomobilius, užtvėrė gatves, kiemus. Vėtros gūsiai kaip degtukus 
išlaužė Pažaislio, Petrašiūnų šilų pušis, apniokojo senąjį miesto 
Ąžuolyną, zoologijos, Botanikos sodų senmedžius, griūvantys 
medžiai apgadino šančių bei Petrašiūnų kapinėse paminklus, 

kryžius. alytaus rajone apniokotos Pivašiūnų kapinės. Varėnos 
rajone škvalas nusiaubė beveik visą Sarapiniškių kaimą – apie 60 
sodybų, o visoje šalyje buvo apgadinti 424 gyvenamieji namai ir 
pastatai. Varėnos rajono miškuose prie Varėnio ir titno ežerų 
bei Prienų rajone kaimo sodyboje prie Verknės upės griūvantys 
medžiai užmušė palapinėse nakvojusius tris poilsiautojus, ke-
lis traumavo, o šiaulių rajone vėtros užversta karvių melžimo 
aikštelė mirtinai sužalojo žemės ūkio bendrovės darbininkę. 
Dėl užgriuvusių medžių žmonės negalėjo išvažiuoti iš namų, 
poilsiautojai – iš miškų, prisišaukti pagalbos. Gelbėtojams talki-
no miškų urėdijų miškininkai. Pavyzdžiui, gelbėtojų pjūkluose 
išsekus benzinui, vaduoti prie Guostaus ežero palapinėse po-
ilsiavusių apie 200 žmonių geranoriškai ėmėsi Prienų urėdijos 
medkirčiai. 

lietuvoje kaimo vietovėse per 22 tūkst. vartotojų buvo likę 
be elektros (vien kauno ir alytaus rajonuose apie 14 tūkst.), kai 
kurios kaimo gyvenvietės – be vandentiekio. Varėnos rajone 
nutrauktos antžeminės telefono linijos. Be elektros neveikiant 
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Dubravos girioje

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas ir generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas su miškininkais aptaria vėtros padarinių 
likvidavimo eigą Trakų miškų urėdijoje

Neeilinis GMU pasitarimas Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijoje
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televizijai, radijui, internetui, žmonėms ekstremalioje situacijoje 
stigo informacijos. kelias paras ekstremaliomis sąlygomis dirbo 
avarinės kelininkų, energetikų, ryšininkų ir gelbėjimo tarnybos. 
atokiems kaimams elektra buvo pajungta tik per savaitę. Ben-
dra audros padaryta ekonominė žala preliminariai vertinama 21 
mln. litų. Ją iki šiol dar tikslina draudimo bendrovės, energeti-
kai, kelininkai, miškininkai, miškų ir sodybų savininkai. 

nuo audros ypač nukentėjusiame kaune ir Dzūkijoje rug-
pjūčio 10 d. lankėsi šalies Prezidentė D. Grybauskaitė ir finansų 
ministrė I. šimonytė. kaune buvo organizuota 3 dienų visuoti-
nė miestelėnų, kariškių talka valyti medžiais užversto miesto, 
talkininkams atiduota sudorotų virtėlių mediena. nuo rugpjū-
čio 16 d. nukentėjusiuose regionuose tvarkyti išverstų, nulaužtų 
medžių siųsti bedarbiai, darbams finansuoti skirta 0,4 mln. litų 
ES parama.   

ŠALiES MiŠKUoSE SUNioKoTA 
APiE 887 TŪKST. KTM MEDiENoS 
Rugpjūčio 11 d. lR Seimo aplinkos apsaugos komiteto, Gene-
ralinės miškų urėdijos vadovybė lankėsi trakų, Prienų, Varėnos 
miškų urėdijų miškuose. trakų miškų urėdijos onuškio giri-
ninkijoje stebėta, kaip medkirte-medveže tvarkomas išvartytas 
miškas, o Prienų miškų urėdijos Verknės girininkijoje vyko 
išvažiuojamasis GMu pasitarimas, taip pat apžiūrėti audros 
padariniai. „Dabartinėje situacijoje negali egzistuoti jokios ri-
bos tarp miškų urėdijų, yra bendra nelaimė, todėl ją likviduo-
ti reikia sutelktai ir organizuotai”, – pabrėžė generalinis miškų 
urėdas B. Sakalauskas. lR Seimo aplinkos apsaugos komiteto 

pirmininko J. šimėno pastebėjimu, tvarkant vėtros padarinius, 
susidarys daugiau medienos atliekų, todėl reikėtų įrengti bioku-
ro trumpalaikio laikymo sandėlius, aikšteles. 

Įvertinti Dzūkijoje suniokotų miškų mastą į sraigtasparnį 
sėdo lR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. ši-
mėnas, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Varėnos rajo-
no meras V. Mikalauskas ir miškų urėdas P. Celevičius. Sraigtas-
parniu apskristi labiausiai pažeistus Dzūkijos miškų masyvus 
buvo sudaryta galimybė ir žiniasklaidos atstovams. Skridusieji 
sakė, kad kai kurie miškai vietomis iškloti kilometrais, lyg per 
juos būtų praūžęs krintantis meteoritas. 

Rugpjūčio 12 d. generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas ap-
žiūrėjo audros padarinius kaišiadorių, Dubravos, kauno miš-
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valiosios medienos pirkimo – pardavimo 
sutartis su apvaliosios medienos pirkėjais;

– medienos ruošos darbus išverstuo-
se bei išlaužtuose medynuose pradėti 
nuo rugpjūčio 16 d.;

– sudarant naujas apvaliosios medie-
nos pirkimo – pardavimo bei medienos 
ruošos paslaugų sutartis, vadovautis lR 
Miškų įstatymo 18 str. 3 dalimi bei pako-
reguoti galiojančias sutartis įstatymų nu-
statyta tvarka, atsižvelgiant į jų vykdymo 
galimybes;

– informuoti vietos gyventojus apie 
esamus ir galimus pavojus vėjavartų ir 
vėjalaužų vietose bei bendradarbiauti 
su vietos savivaldos institucijomis dėl 
piliečių lankymosi pavojingose vietose 
uždraudimo;

– laikantis sanitarinės apsaugos ir dar-
bų saugos reikalavimų, pateikti tvirtinti 
Generalinei miškų urėdijai suderintus 
technologinius priemonių planus: kvarta-
lų (sklypų) numerius, kirtimo, medienos 
ištraukimo, kirtavietės valymo būdus, 
tarpinių sandėlių bei pakrovimo aikštelių 
vietas bei kitą svarbią informaciją;

– numatyti 2011 m. miškų kirtimo 
fonde kompensuoti ir perduoti apvalią-
ją medieną nenukirstu mišku urėdijoms 
girininkijose, besiribojančiose su miškų 
urėdijų, kurios įsigijo ir sutvarkė vėjavar-
tas ir vėjalaužas nenukirstu mišku 2010 
m., girininkijomis.

Miškų urėdams buvo pavesta skubiai 
teikti pasiūlymus nukentėjusioms nuo au-
dros miškų urėdijoms dėl medienos ruo-
šos paslaugų teikimo. Pirmiausia tai pri-
valėjo padaryti savas medkirtes turinčios 
miškų urėdijos bei miškų urėdijos, kuriose 
medienos ruošos paslaugas teikia rangos 
įmonės savomis medkirtėmis. Rugpjūčio 
13 d. generalinio miškų urėdo įsakymu 
sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta:

kų urėdijose. Patikslintais duomenimis 
(rugpjūčio 26 d.), valstybiniuose miš-
kuose vėtra išvertė ir išlaužė per 424,7 
tūkst. m3 medžių. Daugiausiai žalos pa-
gal medienos tūrį padaryta: Valkininkų 
(91 tūkst. m3), Dubravos (70 tūkst. m3), 
Varėnos (68 tūkst. m3), švenčionėlių (62 
tūkst. m3), Prienų (45,6 tūkst. m3), kai-
šiadorių (30 tūkst. m3), alytaus (20,8 
tūkst. m3), trakų (13 tūkst. m3), kauno 
(12 tūkst. m3), Ignalinos (8 tūkst. m3), 
ukmergės, Druskininkų (po 3 tūkst. m3) 
urėdijų miškams. Pažeista apie 29 480 ha 
miškų, iš jų daugiausiai Varėnos (14 040 
ha), Dubravos (4 674 ha), trakų (3 700 
ha), Valkininkų (2 910 ha), Prienų (1 690 
ha), alytaus (640 ha), kaišiadorių, kau-
no (po 500 ha), Druskininkų (340 ha). 
Valkininkų miškų urėdijos Vėžionių giri-
ninkijoje pažeisti beveik visi miškai (teks 
iškirsti apie 50 tūkst. m3 medžių). Smar-
kiai nukentėjo ir žilinų (8 tūkst. m3), Val-
kininkų (7 tūkst. m3), Versekos (4 tūkst. 
m3) girininkijų miškai. Varėnos miškų 
urėdijoje labiausiai nukentėjo Glūko gi-
rininkijos miškai – išlaužta ir išversta 
apie 20 tūkst. m3 medienos. švenčionėlių 
miškų urėdijoje labiau nukentėjusiuose 
adutiškio ir antanų girininkijų miškuo-
se plynais sanitariniais kirtimais reikia 
iškirsti apie 130 ha miško. kaišiadorių 
miškų urėdijoje, anot gyventojų atrodę 
nepajudinama siena, nuo vėtros gūsių 
kaip smilgos linko ir lūžo prie kauno 
marių bei Rumšiškių, kruonio, žaslių ir 
kitose seniūnijose esantys miškai. 

Prienų urėdijoje šis škvalas – jau 
ant ras: liepos 23 d. kilusi vėtra paklo-
jo apie 6 000 m3 medžių. šalies miškų 
stabilumą bandė ir rugpjūčio 23-iosios 
naktį įvairiuose regionuose nevienodos 
galios kilusi vėtra, laimei, nepadariusi 
didesnės žalos.     

Valstybiniams miškams vasaros vė-
trų padaryta žala dėl sugadintos medie-
nos preliminariai vertinama apie 17-20 
mln. litų. Ją dar padidins suniokotų miš-
kų valymo, atkūrimo darbai. 

nors šalyje dėl rugpjūčio 8-osios 
audros padarinių likvidavimo nebuvo 
paskelbta ekstremali situacija, realiai 
įvertinus jos pasekmes miškuose tai ga-
lima traktuoti kaip ekstremalų įvykį. Pa-
vyzdžiui, Dubravos EMM urėdijoje teks 
iškirsti beveik 1,5 metų miško kirtimo 
normą. Metų kirtimo normą teks kirsti 
Valkininkų, Varėnos miškų urėdijoms. 

Panašūs nuostoliai skaičiuojami ir pri-
vačiuose miškuose, kur apytikriais duome-
nimis teks iškirsti apie 462,3 tūkst. m3 su-
niokotos medienos. taigi rugpjūčio vėtros 
šalies miškuose paklojo, suniokojo beveik 
1 mln. ktm įvairaus amžiaus medžių. 

SUTELKToS PAJėGoS LiKViDUoTi 
AUDRoS PADARiNiUS 
VALSTyBiNiUoSE MiŠKUoSE 
Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas 
rugpjūčio 12 d. įsakymu įpareigojo visas 
šalies miškų urėdijas skubiai parengti ir 
suderinti priemonių planus audros pada-
riniams likviduoti. Miškų urėdijos įpa-
reigotos:

– organizuoti išverstų ir išlaužtų 
medynų pardavimą kaimyninėms miš-
kų urėdijoms nenukirstu mišku, vado-
vaujantis nenukirsto valstybinio miško 
skyrimo ir pardavimo taisyklėmis (pa-
tvirtintomis Vyriausybės 2001 m. spalio 
31 d. nutarimu nr. 1286);

– organizuoti medienos ruošos pas-
laugų pirkimą iš rangovinių medienos 
ruošos įmonių;

– sudarius medienos ruošos paslaugų 
teikimo sutartis, siekiant įvykdyti sutarti-
nius įsipareigojimus, pasirašyti trišales ap-

Vėtrų suniokota sodyba Kaišiadorių rajone
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– organizuoti miškų urėdijų metinių 
veiklos planų rodiklių patikslinimą;

– tvirtinti 2010 m. miškų urėdijų vė-
javartų ir vėjalaužų sutvarkymo priemo-
nių planus;

– sudaryti stichinės nelaimės padari-
nių šalinimo tikrinimo grafikus ir, vykdant 
padarinių šalinimo patikrinimus, įvertinti 
vykdomų veiksmų operatyvumą.

Generalinė miškų urėdija kreipėsi į 
gyventojus, miško savininkus  nepikt-
naudžiauti susidariusia padėtimi miš-
kuose, nesiimti neteisėtų miško valymo 
darbų: neturint rajonų aplinkos apsaugos 
agentūrų išduotų leidimų, nekirsti nu-
lūžusių medžių, o tik tuos, kurie trukdo 
automobilių ir pėsčiųjų judėjimui. Rug-
pjūčio 8–14 d. miškų urėdijos šalino už-
virtusius medžius nuo svarbesnių kelių 
bei elektros trasų. 

kol nebus likviduoti audros padari-
niai, numatyta privaloma tvarka nutrauk-
ti pagrindinius ir einamuosius kirtimus 
ne tik nukentėjusiose miškų urėdijose, 
bet ir kaimyninėse, kad operatyviai gali-
ma būtų permesti tų urėdijų miško tech-
niką bei miško ruošos rangovų brigadas į 
pažeistus miškus. 

nuo rugpjūčio 16 d. pradėtas organi-
zuoti škvalo pažeistų valstybinių miškų 
tvarkymas: dirbo 25 medkirtės, 55 med-
vežės bei 580 miško pjovėjų. Pavyzdžiui, 
tauragės miškų urėdija jau rugpjūčio 13 d. 
išsiuntė vikšrinę medkirtę new Holland į 
Dubravos EMM urėdiją. Į pažeistus regi-
onus savo medkirtes atsiuntė ir Jurbarko, 
telšių, kretingos urėdijos. Pasitelkta apie 
15 rangos įmonių miško kirtimo mašinų. 
Miškų urėdai buvo įpareigoti apgyven-
dinti atvykusius talkininkus iš kitų urė-
dijų, medienos ruošos paslaugų teikėjus. 
„Metėme visas pajėgas, kad kuo greičiau 
nuo vėjavartų ir vėjalaužų būtų išvalyti 

miškai, – sakė kaišiadorių miškų urėdas 
Stasys truskauskas. – tačiau ne visur įma-
noma dirbti sparčiai: pirmiausia reikia iš-
sivalyti miško kelius, kurie užversti vienas 
ant kito sugriuvusiais medžiais, nuolau-
žomis”. Pasak miškų urėdo S. truskausko, 
kaišiadorių miškuose prie vėtros pada-
rinių likvidavimo rugpjūtį dirbo per 100 
miško darbininkų, 20 įvairių miško kirti-
mo ir išvežimo mašinų. Į pagalbą su sava 
technika atvyko Jonavos bei ukmergės 
urėdijų miško darbininkai, su kuriais su-
daryta rangos darbų sutartis. 

Iki rugpjūčio 26 d. valstybiniuose miš-
kuose buvo sutvarkyta 1754 ha medynų, 
juose iškirsta apie 54 tūkst. m3 medienos.  

tikimasi, kad audros išverstus ir iš-
laužtus medynus valstybiniuose miškuo-
se pagrindiniais kirtimais pavyks iškirsti 
iki šių metų spalio 15 d., tarpiniais kirti-
mais – iki lapkričio 15 d., pavienių me-
džių iškirtimą baigti iki gruodžio 31 d. 

Deja, kol kas sunku sutelkti vėtros pa-
darinių likvidavimo pajėgas privačiuose 
miškuose, ypač mažose valdose. Dauge-
liui miško savininkų-ūkininkų pirmiau 
rūpi sudoroti žemės ūkio metų derlių, 
pasirengti rudens sėjai. 

GAMToSAUGiNiNKAi 
SiŪLo NETVARKyTi
kai kurie nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų asociacijos atstovai ragina 
miškininkus dalį vėjalaužų palikti netvar-
kytų, nes jos esą padės išsaugoti biologinę 
įvairovę. Prieš visų vėjavartų tvarkymą 
pasisakė ir kai kurie Ekologijos instituto 
mokslininkai, kurių nuomone, vėjavartos 
sudaro sąlygas gyvuoti naudingoms au-
galų ir su jais susijusių vabzdžių, paukščių 
ir kitų organizmų rūšims, patręšia miško 
dirvožemį. kiti būgštavo, kad neįteisinus 
teisės aktais žalių virtėlių, lūžėlių kirtimą 

draustiniuose, kitose saugomose terito-
rijose, skubant gali būti iškirsta ir sveikų 
medžių, padaryta žala gamtai. 

šiuos aplinkosaugininkų siūlymus 
miškininkai aptarė Generalinės miškų 
urėdijos ir švenčionėlių miškų urėdijos 
rugpjūčio 25 d. švenčionyse organizuo-
tame pasitarime.  

DiDŽiAUSi MiŠKų PAKENKiMAi 
NUo VėTRų LiETUVoJE
1967 m. lapkritį žemaitijos miškuose 
viesulas išvertė ir išlaužė per 3 mln. m3 
medžių. Vėjavartas pavyko likviduoti tik 
per 3-ejus metus. 

1993 m. sausio 12 d. viesulas žemaitijos 
miškuose išvertė apie 700 tūkst. m3 medžių. 
Eglynus dar labiau išretino po šių vėjavartų 
kilęs masinis kinivarpų antplūdis. 

1999 m. pabaigoje uraganas ,,anatoli-
jus“ suniokojo apie 350 tūkst. m3 medžių. 
ypač nukentėjo kuršių nerijos nP miš-
kai, kuriuos sutvarkyti padėjo kretingos 
miškų urėdija. 

2005 m. pradžioje uraganas ,,Ervi-
nas“ privertė miškuose apie 600 tūkst. m3 
medžių. labiausiai nukentėjo Mažeikių, 
Joniškio, telšių, kuršėnų, šiaulių miškų 
urėdijų miškai.

mG inf.

rimondo vasiliausko, vyTauTo riBikausko, 
Jono GriGaliūno, mariJono BErnoTavičiaus, 
Jono Turčinsko nuotraukos

išsaugotas pilkapis (Kaišiadorių m. u.) 

Miškų tvarkymo darbai Kaišiadorių miškuose
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Netikrojo eglinio skydamario pažeidimai 
miškų urėdijose

miškų
urėdijos

Pažeidimų kategorijos*
viso

1 2 3

anykščių 92 47.9 0.7 140.6

Biržų 249.6 157.9 39 446.5

druskininkų 3.3 12.5 15.8

dubravos 110.8 81 85.6 277.4

ignalinos 15.4 13.9 29.3

Jonavos 120.5 65 4.2 189.7

Jurbarko 918 184.7 187.3 1290

kauno 176.3 13.7 190

kazlų rūdos 71.4 72 60.7 204.1

kėdainių 326.6 4.7 331.3

kupiškio 45.5 44.3 89.8

kuršėnų 6.9 166.4 21.3 194.6

marijampolės 27.5 27.5

mažeikių 204.2 67.9 272.1

nemenčinės 7.3 9.5 16.8

Pakruojo 110.5 9.2 0.5 120.2

Panevežio 47.4 131.2 32.4 211

radviliškio 45.8 44.655 0.005 90.46

raseinių 8.1 24.06 6.2 38.36

rokiškio 132.9 258.4 12 403.3

Šakių 321.8 110.6 6.1 438.5

Šalčininkų 50.9 31.7 82.6

Šiaulių 124.3 182.5 51.1 357.9

Šilutės 20.8 21.5 42.3

Švenčionėlių 4.5 5.1 11.2 20.8

Tauragės 50.1 50.1

Tytuvėnų 93.7 146.2 15.9 255.8

Trakų 20.2 54.2 74.4

ukmergės 62.9 9.8 12 84.7

utenos 23.7 32.6 5.1 61.4

valkininkų 22.2 3.8 26

veisiejų 49.8 21.6 1.2 72.6

vilniaus 6.5 6.5

Zarasų 62.4 56.2 3.5 122.1

viso 3627.3 2091.215 556.005 6274.52

* Pažeidimo kategorija:
1 – šviežiai užpulti eglynai – ant šakelių yra 
skydamarių (pūslelių), spygliai žali, be suodligės 
požymių, prieaugis normalus;
2 – 2009 m. užpulti eglynai, juose yra senų 
skydamarių pūslelių, spygliai su suodligės 
požymiais, sumažėjęs prieaugis (trumpi ūgliai);
3 – 2009 m. ir anksčiau užpulti eglynai, kuriuose 
yra džiūstančių eglių su skydamarių ir suodligės 
požymiais bei liemenų kenkėjų užpultų eglių.

NETiKRoJo EGLiNio SKyDAMARio 
iŠPLiTiMAS iR ŽALA 
Valstybinės miškų tarnybos Miškų sani-
tarinės apsaugos skyriaus vedėjas Virgi-
lijus Vasiliauskas pranešime ,,netikrojo 
eglinio skydamario paplitimas, biolo-
gija, taikytinos priemonės“ informavo, 
kad šis miško kenkėjas iki pastarojo 
meto būdavo pastebimas ar gausiau iš-
plisdavo tik ant dekoratyvinių medžių ir 
krūmų – įvairių nevietinių eglės rūšių, 
tujų, kadagių. Iki 2009 m. lietuvos miš-
kuose šio kenkėjo žala nebuvo fiksuota. 
Bet kai kuriose Europos šalyse apie šių 
skydamarių žalą eglynams imta kalbė-
ti jau prieš kelerius metus. Pavyzdžiui, 
po 2003–2004 m. sausrų nuo netikrojo 
eglinio skydamario pakenkimų 2005 m. 
ėmė džiūti eglynai Vokietijoje, Reino 
upės slėnyje. šiemet gegužę lenkijoje, 
augustavo vaivadijoje organizuotas pa-
sitarimas dėl skydamarių sukeltos egly-
nų džiūties. 

Skydamarių nusilpnintus įvairiaam-
žius eglynus vėliau apninka spygliuočių 
medžių liemenų kenkėjai (žievėgraužis 
tipografas, eglinis poligrafas ir kiti), taip 
sukeldami viso medyno džiūtį.

Miško sanitarinės apsaugos specia-
listai nuo 2009 m. pastebėjo netikrojo 
eglinio skydamario pagausėjimą vi-
durio lietuvos eglynuose, ypač au-
gančiuose drėgnose augavietėse. nuo 

Kaip gelbėti 
skydamarių puolamus eglynus

valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistų iniciatyva birželio pabaigoje Jurbarko miškų urėdijoje sureng-
tas pasitarimas, kuriame kartu su aplinkos ministerijos miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos, valstybinės miškų tarnybos, 
lŽūu, kmai kolegijos, raad-ų bei miškų urėdijų miškų apsaugos specialistais aptartas netikrojo eglinio skydamario (Physokermes piceae 
Schrank.) išplitimas šalies miškuose, jų sukeliama eglynų džiūtis, taikytinos kenkėjų židinių likvidavimo ir prevencijos priemonės.
skydamarių invazijos kol kas nejuntama tik kretingos, rietavo, alytaus ir varėnos miškuose.

2009 m. pradžios sanitariniais kirti-
mais teko iškirsti apie 40 ha skydama-
rių pažeistų eglynų Jonavos (apie 20 
ha), kazlų Rūdos (11,95 ha), kaišiado-
rių (4,7 ha), Dubravos (3,1 ha) bei Vei-
siejų, Valkininkų ir kitose miškų urė-
dijose. Dubravos, kazlų Rūdos, kaišia-
dorių miškų urėdijose teko taikyti ply-
nus sanitarinius kirtimus. kitose miškų 
urė dijose atlikus ,,atsargius“ rinktinius 
sanitarinius kirtimus, po metų tuose 
pačiuose plotuose teko kirsti dar kartą. 
Jonavos miškų urėdijoje šiemet plynai 
reikia kirsti apie 15 ha nudžiūvusių 
eglynų. Daliai pažeistų eglių ataugo 
trumpesni spygliai ir ūgliai. 

Po 2010 m. šaltos žiemos išryškėjo 
šių kenkėjų išplitimas ir kitų lietuvos 
regionų miškuose. todėl birželį miškų 
urėdijų miškininkai buvo įpareigoti at-
likti eglynų ir eglės želdinių žvalgymą. 
Paaiškėjo, kad skydamariai aptikti 38-ių 
urėdijų miškuose, išplitę apie 6 275 ha 
eglynų: 556 ha jų jau džiūsta, 2 091 ha 
– skursta, 3 627 ha naujai užpulti (žr. 
lentelę). Jurbarko miškų urėdijos kai 
kuriose girininkijose skydamariai bir-
želį buvo apnikę 1290 ha eglynų. 

Valstybinės miškų tarnybos Miškų 
sanitarinės apsaugos skyriaus specia-
listai prognozuoja, kad šiemet miškų 
urėdijose gali tekti imtis plynų sanita-
rinių kirtimų žymiai didesniame plote, 

likviduojant skydamarių židinius bei 
tvarkant jų pažeistus eglynus. 

Panevėžio ir kai kuriose kitose miš-
kų urėdijose šie kenkėjai užpuolė ir 
eglių sėklines plantacijas. 

Skydamario patelių skydeliais aplipę eglės ūgliai Lervos ant spyglių
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gelsta ir trumpėja eglaičių spygliai bei 
ūgliai, juos taip pat užpuola suodgry-
bis. Stipriai pažeisti medeliai dažniau-
siai turi tik paskutiniųjų metų sutrum-
pėjusius spyglius. nusilpę spyg liai žie-
mą apšąla. 

V. Vasiliauskas ir kiti miško sanitari-
nės apsaugos specialistai patarė urėdijų 
miškininkams pirmiausia žvalgyti šalia 
pelkių, durpynų, taip pat numelioruo-
tose ar skurdžiose a, b trofotopo auga-
vietėse augančius įvairaus amžiaus egly-
nus. Dažnai netikrasis eglinis skyda-
maris išplinta tankiuose eglynuose, ant 
eglių, augančių pušynų antrame arde 
bei užstelbtų eglių, skurdaus pomiš-
kio. želdiniuose, jaunuolynuose reikėtų 

damarių pažeisti eglių spygliai įgauna 
tamsesnę spalvą, nes ant jų kaupiasi 
išskyros, išplinta suodligę sukeliantis 
pelėsinis grybas Apiosporium piniphi
lum (suodgrybis), stabdantis medžio 
fotosintezės ir kvėpavimo procesus. Dėl 
šių procesų sutrikdymo eglės nepasi-
ruošia žiemai ir kenčia nuo vadinamos 
,,žiemos sausros“. Jos apsilpsta, skursta, 
mažėja prieaugis, retėja laja, nuo vir-
šūnės ir šoninių šakučių pradeda kristi 
spygliai, vėliau džiūtis apima visą medį. 
tai sudaro sąlygas išplisti spyglius, šakas 
parazituojantiems grybams (Rhizospha
era kalkhoffii).

Skydamariams kenkiant kelerius me-
tus iš eilės, želdiniuose, jaunuolynuose 

Į Ką REiKėTų ATKREiPTi DėMESĮ, 
VyKDANT EGLyNų ŽVALGyTUVES
Pranešime V. Vasiliauskas atkreipė pa-
sitarimo dalyvių dėmesį į tai, iš kokių 
požymių galima pažinti skydamarius, 
jų apniktus eglynus ar paskirus mede-
lius želdiniuose, jaunuolynuose. Birželį 
skyd amario patelė po savo skydeliu iš-
augina apie 3 000 kiaušinėlių. Iš jų iki 
liepos vidurio išsiritusios akimi neįžiū-
rimos lervutės aplimpa spyglius, pum-
purus, ūgliukus, maitinasi jų sultimis. 
Vėjas lervutes, kaip dulkes, gali per-
nešti ant kitų eglių. Spalį lervutės pir-
mą kartą neriasi, dar kurį laiką čiulpia 
sultis, o vėliau žiemoja tarp pumpurų 
žvynelių. lervutės yra rausvai gelsvos, 
0,5–0,7 mm dydžio (2 pav.). Didžioji 
dalis peržiemojusių lervučių pavasarį 
maitinasi ant pumpurų žvynelių, ten dar 
kartą neriasi (išsinėrusios tampa rudos) 
ir balandį virsta rutuliškomis patelėmis. 
Suaugusios patelės apsaugotos lygiu, ru-
tulišku, rusvu 3–6 mm skersmens bliz-
gančiu skydu. Mažesnė lervučių dalis 
pavasarį prisisiurbia spyglių apatinėje 
pusėje ir gegužę virsta pronimfomis (jų 
skydelis balkšvas, padengtas vaškuotais 
plaušeliais). Gegužės pabaigoje iš šių 
pronimfų išsivyto patinėliai. Jie spar-
nuoti, 1 mm dydžio, sutinkami retai. 
Skydamarių generacija – vienmetė. 

Jų maitinimosi vietose eglių spygliai 
pasidengia išskyromis – saldžiu lipčiu-
mi, kuris pritraukia skruzdes, vapsvas, 
net bites. tai vienas iš vizualių požymių 
vykdant kenkėjų žvalgybą. Pribręstan-
čiuose ir brandžiuose eglynuose sky-

Nudžiūvusios eglės

Kalvelių girininkijoje nuspręsta nedelsiant kirsti pažeistus eglynus

Apie pažeistus eglynus informuoja Kalvelių 
girininkijos girininkė irena Petrošienė (centre)
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Pasak lžūu prof. algimanto žiogo, 
klimato kaita skatina įvairių šilumamė-
gių kenkėjų plitimą, bando mūsų grynų 
eglynų stabilumą, skatina medžių rūšių 
kaitą – eglynus keičia lapuočiai. Pir-
miausia pažeidžiami neatspariausi me-
dynai. todėl reikėtų susimąstyti ir apie 
ūkininkavimo kryptingumą, ateities 
miškų formavimą.

KENKėJų MAŽiNiMo PRiEMoNėS 
EGLyNUoSE
Išvykoje į kalvelių ir Pašvenčio giri-
ninkijos miškus pasitarimo dalyviai 
apžiūrėjo pakenktus įvairaus amžiaus 
eglynus ir eglių želdinius, jaunuolynus. 
VMt Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vyriausiasis specialistas Ričardas 
Matyženok, kalvelių girininkijos giri-
ninkė Irena Petrošienė pristatė skyda-
marių pakenktus medynus, pasitarimo 
dalyviai aktyviai diskutavo dėl taikytinų 
kovos priemonių tikslingumo. Visi pri-
pažino, kad būtina toliau žvalgyti egly-
nus ir nustatyti netikrojo eglinio skyda-
mario masinio dauginimosi židinius. 
žinant pažeidimų mastą yra lengviau 
planuoti ir taikyti apsaugos priemones. 
toliau stebėti silpniau pažeistų eglynų 
būklę.

Miškininkai labiausiai sunerimę – 
kaip išsaugoti eglių želdinius, jaunuo-
lynus. kovos su skydamariais būdų ne-
daug. Specialistai patarė apniktus eglių 
želdinius, jaunuolynus, sėklines plan-
tacijas, kur galima taikyti chemines 
priemones, kas 2–4 savaitės nuo liepos 
pradžios purkšti leistinais insektici-
dais, naudojant traktorinius ir nuga-
rinius purkštuvus. Pavienius vertingus 

ati džiai apžiūrėti eglaičių viršūninius 
ūglius, šonines šakas, kur akimi galima 
pa stebėti skydamario patelių skydelius. 
Jei eglių želdiniuose išplitęs ir suodgry-
bis, medeliai auga skurdžiai.

Pamačius džiūnančias eglių viršūnes 
pribręstančiuose ir brandžiuose egly-
nuose, sunkiau nustatyti jų džiūvimo 
priežastį, nenukirtus medžio. tokiu 
atveju reikėtų medyną apžiūrėti ati-
džiau. Visuomet nuo miško pakraščio, 
kelių, aikščių ar kvartalinių linijų gali-
ma rasti medžių su pasiekiamomis ša-
komis, vėjavartų, vėjalaužų ar pomiškio 
grupių, ant kurių gali būti skydamario 
patelių skydelių. Diagnozuoti skydama-
rio išplitimą pribręstančiame, brandžia-
me ir prastai augančiame eglyne gali-
ma ir pagal netoliese pasodintus eglių 
želdinius, žėlinius ar pomiškį. Mat, ant 
eglės želdinių skydamariai dažniausiai 
išplinta nuo biržės pakraštyje augančių 
medžių. apie esančius skydamario pa-
žeidimus byloja ir gausiai ant miško ke-
liukų prikritę eglės spygliai bei geninių 
paukščių stipriai aplaupyta žiauberinė 
pušų žievė. Mat žiauberinėje pušų žie-
vės dalyje žiemoja Anthribus nebulosus 
(Forst.) rūšies vabalai (netikrastraub-
liai). Jų lervos vystosi po skydamarių 
skydeliais, o Anthribus nebulosus vabalų 
pagausėjimui neabejotinai įtakos turi 
eglynuose išplitęs netikrasis eglinis sky-
damaris. šių žiemojančių vabalų žiemą 
po žieve ir ieško geniai.

Skydamariai mėgsta šiltą ir sausą 
klimatą. Jiems plisti ypač palanku, kai 
pasitaiko keleri metai su sausais pavasa-
riais, karštais periodais vasarą bei rude-
nį užsitęsia šilti orai. 

medžius galima gelbėti apipurškiant 
žaliojo muilo 4 proc. koncentracijos 
vandens tirpalu (į 1 litrą vandens dėti 
šaukštą žaliojo muilo ir įpilti rapsų 
aliejaus). 

labiau pakenktuose eglės želdiniuo-
se, augančiuose l, P, u trofotopuose, 
siūlyta sulėtinti ugdymo kirtimus ir, 
įvertinus pakenkimų mąstą, formuoti 
į mišrius medynus su lapuočių medžių 
rūšimis. Iškirstus eglynus reikėtų at-
kurti atsparesniais medynais, kuriuose 
vyrautų lapuočių medžių rūšys ar eglė 
sudarytų iki 50 proc. medyno sudėties.

Pasak prof. a. žiogo, skydamarių 
apniktuose eglynuose nereikėtų laukti, 
kol ims ruduoti visų eglių viršūnės. Pa-
žeistus medynus reikia nedelsiant kirsti 
sanitariniais kirtimais, atidedant kitus 
kirtimus. žalai mažinti būtina kuo dau-
giau pagaminti vertingesnių sortimentų 
iš iškirstos medienos, kol ji nevirto mal-
kine. Iškirstų eglių žalias šakas būtina 
išvežti iš kirtaviečių, panaudoti bioku-
rui ar suvažinėti valksmose, sukrauti į 
dideles krūvas ir uždengti polietileno 
plėvele, kad vėjas neperneštų kenkėjų į 
gretimus medynus, ypač jaunuolynus. 
Gavus RaaD-ų leidimus, leistinose vie-
tose šakas būtų galima ir sudeginti. 

tikimasi, kad išplitusius skydama-
rius ims parazituoti netikrastraubliai 
(Anthribus nebulosus).

laiku atlikti kirtimai turėtų pristab-
dyti ir spygliuočių medžių liemenų ken-
kėjų dauginimąsi. 

ričardas maTyŽEnok,
vaClovas TrEPėnaiTis

Pavojus gresia ir eglių jaunuolynams Kur dėti iškirstų eglių šakas?
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Įgyvendinti ES finansinės paramos 
lietuvos kaimo plėtrai 2007–2013 m. 
programą liko 3,5 metų. kai kurios pa-
ramos priemonės miškų ūkio sektoriu-
je įsisavinamos dar ne taip sklandžiai 
ir sparčiai, kaip laukta. nacionalinės 
mokėjimų agentūros (nMa) inici-
atyva Girionyse, lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro filialo Miškų 
institute birželį surengtoje apskritojo 
stalo diskusijoje „Parama miškams – 
administravimo aktualijos“ pateikti 3 
informatyvūs pranešimai, su specialis-
tais iš žemės ūkio ministerijos, aplin-
kos ministerijos Miškų departamento 
Privačių miškų skyriaus bei žemės ir 
miškų savininkus atstovaujančių visuo-
meninių organizacijų atstovais, kon-
sultantais diskutuota: kaip paspartinti 
šį procesą dar paprastinant paramos 
administravimo tvarką; suvienodinant 
jos praktinį taikymą rajonuose, seniū-
nijose; šalinant pasitaikančias paraiškų 
teikimo klaidas; informuota, kas daro-
ma, kad šia parama pasinaudotų kuo 
daugiau miškų ūkio sektoriaus veiklos 
dalyvių.

 
PLėTRoS SėKMė – SociALiNiS 
DiALoGAS, iNfoRMAViMAS, 
GERANoRiŠKA PARTNERySTė 
nMa direktorius Saulius Silickas pažy-
mėjo, jog surengti keli tokie diskusiniai 
susitikimai su socialiniais part neriais 
miškininkais padėjo geriau suprasti vie-
niems kitus, rasti bendrus sprendimus 
paprastinant paramos ad ministravimo 
tvarką, teikiant konkrečią paramą vals-
tybiniam ir privačiam miškų sekto-
riams, veisiant naujus miškus ne miško 
žemėse, didinant miškų ekonominę ver-
tę, skatinant miškų ūkyje aplinkosaugi-
nę veiklą.

lMSa valdybos pirmininkas dr. al-
gis Gaižutis, lMSa ES paramos įsisavi-
nimo komiteto pirmininkas Vidmantas 
Jusas ir kiti kalbėję miškininkai pripa-
žino, kad anksčiau kai kurias paramos 
priemones, jų administravimo tvarką 
pesimistiškai vertinę ir kritikavę žemių 
ir miškų savininkai pastaruoju metu 
jau atsiliepia palankiau, gauna realias 
išmokas. 

Įpusėjus 2007–2013 m. 
Es paramos gavimo laikui

Bet dar pasitaiko atvejų, kai žemės ar 
miško savininkas, stingant seniūnijose 
suprantamos teisinės informacijos, kon-
sultavimo paslaugų, teikia paraišką bet 
kokiai paramai, prarasdamas galimybę 
pasinaudoti didesne. kartais paramos 
dydį lemia tik kodo pavadinimo įrašas 
paraiškoje. kad eilinis paraiškos teikėjas 
susigaudytų kintančiame ES paramos 
administravimo ir miškų reikalų teisy-
ne, reikia kompetentingo vedlio. kas juo 
galėtų būti? 

Pasiūlyta parengti paraiškų teikėjams 
teisinę atmintinę. Pasak dr. a. Gaižučio, 
Estijos žemių ir miškų savininkams su-
sigaudyti šiame teisiniame labirinte pa-
deda rajonuose dirbantis miškininkas 
konsultantas, išlaikomas konsultavimo 
paslaugas teikiančių įstaigų lėšomis. 
lietuvoje tenka mokytis iš klaidų, kar-
čios patirties, prarandamas paramos 
gavimui skirtas laikas. nMa vadovai 
pažadėjo keisti konsultavimo paslaugų 
administravimo tvarką. 

KAi KURiE PAKEiTiMAi PARAMoS 
ADMiNiSTRAViME
nMa kaimo plėtros programų depar-
tamento Projektų vertinimo skyriaus 
vyriausioji specialistė alina Makevičie-
nė pranešime ,,Paraiškų pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2007–2013 metų prog
ramos  paramos miškams priemones 
administravimo aktualijos“ pažymėjo, 
kad pastaruoju metu daugiausiai pa-
raiškų paduota didinti miškų ekono-
minę vertę, miškininkystės potencialo 
atkūrimui ir prevencinių priemonių 
diegimui, pelno nesiekiančioms inves-
ticijoms miškuose ir tik trys – miškų 
infrastruktūros gerinimui. 

PARAiŠKoS KoMPENSAciNėMS 
ES PARAMoS PRiEMoNėMS 
2009–2010 M. PiRMAME 
PUSMETyJE
Pranešėja informavo, kad patvirtintos 
supaprastintos paramos įgyvendinimo 
taisyklės; parengtas tipinis verslo pla-

Priemonės
Pavadinimas

2009 metais Per 2010 m. 1 pusmetį 

Pateikta 
paraiškų

Teigiamai 
įvertinta 
paraiškų

Prašoma 
paramos, 
 suma lt

Pateikta 
paraiškų

Prašoma 
paramos, 
suma lt

nepanaudota 
paramos suma
už 2010 m. lt

Pirmas žemės ūkio paskirties 
žemės apželdinimas mišku 273 232 13.999.975 185 12713173  13182827

Pirmas ne žemės ūkio 
ir apleistos žemės ūkio 
paskirties žemės 
apželdinimas mišku

290 266 16.822.560 178 13587254 12308746

miškų aplinkosaugos
išmokos 42 39 471331 nėra 

duomenų
nėra 

duomenų
nėra 

duomenų 
iš viso: 605 537 31293866 363 26300427 25491573
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kompensavimo išmokas ir metinę iš-
moką pagal priemonę „Miškų aplin-
kosaugos išmokos“, kiekvienais metais 
iki to laikotarpio, kol vykdomi įsiparei-
gojimai, paraiškoje tiesioginėms išmo-
koms gauti privalo deklaruoti miško 
plotus (įveisiamą miško sklypą ir pa-
teikti žemėlapio fragmentus) pagal tris 
miškų priemones („Pirmas žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimas mišku“, 
„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir 
apleistos žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku“ bei „Miškų aplin-
kosaugos išmokos“).

Deklaruojant miško plotus daro-
mos tokios pagrindinės klaidos: pa-
raiškoje tiesioginėms išmokoms gauti 
neteisingai nurodomas miško pasėlio 
kodas; žemėlapių fragmentuose ne-
teisingai įbraižomi miško plotai – į 
bendrą miško plotą neįtraukiamos 
apsauginės miško juostos nuo kaimy-
ninių žemės sklypų, vandens telkinių. 
už paraiškoje neteisingai nurodytą bei 
pavėluotai deklaruotą miško plotą, ne 
visus deklaruotus žemės ūkio valdoje 
esančius laukus taikomos sankcijos tie-
sioginėms išmokoms gauti.

lMSa atstovų pastebėjimu, šios dek-
laravimo tvarkos įvedimas sukėlė kai-
mo vietovėse nemažai sumaišties, nes 
seniūnijų specialistai įvairiai traktavo 
deklaravimo sąlygas, reikalavo tam ne-
būtinų dokumentų. 

Marijampoliečio Vidmanto Juso 
pastebėjimu, kasmetinį miško plotų 
deklaravimą sunkina netikslios miško 
valdų ribos, kai kur žemėlapiuose per-
sidengę plotai, bendra valdų nuosavy-
bė. Miško savininkai priversti darytis 
geodezinius žemės sklypų matavimus, 
net kreiptis į teismus dėl nuosavybės 
įteisinimo ginčytinuose plotuose. tai 
stabdo galimybę pasinaudoti ES pa-
rama, kaip ir šią vasarą vykdoma ap-
skričių ir žemės pavaldumo reorga-
nizacija – pereinamuoju laikotarpiu 
niekas neišduoda rajonuose leidimų 
miškams veisti žemės ūkio paskirties 
žemėse. 

trakietis kazimieras šiaulys atkrei-
pė dėmesį ir į naujų miškų įveisimui 
skirtų lėšų neracionalų panaudojimą. 
norint gauti didesnes išmokas, užsa-
kovų prašymu projektuotojai mišrius 
želdinius su ąžuolu, liepa, kitais pla-
čialapiais lapuočiais projektuoja veisti, 
pasak k. šiaulio, ir karjeruose, smėly-
nuose, kitose jiems netinkamose augti 
vietose.

grupių miškuose, jeigu tai nepriešta-
rauja lR teisės aktams (anksčiau buvo 
remiamas tik rekreaciniuose miškuose). 
Papildytas rekreacinės paskirties miško 
infrastruktūros objektų sąrašas (įrašyti 
šiukšlių konteineriai, persirengimo ka-
binos). 

Bet miško savininkų ir konsultantų 
pastebėjimu, projektuojant rekreacinius 
objektus miškuose ir pateikus paramai 
gauti paraiškas, iškyla nesutarimų su 
gamtosaugininkais, architektais savival-
dybėse, nes šie statiniai įvairiai traktuo-
jami. neleistinu statiniu miške kartais 
nepagrįstai traktuojami grįsti rekrea-
ciniai takai, tilteliai, lieptai, apžvalgos 
bokšteliai, medžiojimo bokšteliai, žvė-
rių šėryklos.

Pasak nMa kontrolierių, griežtai 
vertinti paraiškas šiai paramai verčia 
tai, jog neretai pateikiami netinkamai 
patvirtinti miškotvarkos ir techniniai 
projektai arba miškotvarkos projekto 
duomenys neatitinka techniniuose pro-
jektuose pateiktų duomenų. kai kurie 
apsukrūs verteivos po miško infrastruk-
tūros įrengimo ir gerinimo priedanga 
siekia prastumti ir komercinius projek-
tus – įsirengti kaimo sodybą su vandens 
telkiniu, nutiesti kelią į ją, pasistatyti 
kempingą paežerėje ar net restauruoti 
įsigytą dvarą. 

PRiVALoMAS MiŠKo PLoTų 
DEKLARAViMAS
nMa kontrolės departamento Meto-
dikų rengimo ir mokymų skyriaus vy-
riausiasis specialistas Donatas kačinas 
informavo, kad ES paramos gavėjai, 
siekiantys gauti įveisto miško prie-
žiūros, apsaugos bei prarastų pajamų 

nas. Vertinant paraiškas, atsisakyta kai 
kurių ankstesnių reikalavimų. Pavyz-
džiui, nebeliko nuostatos, kad verslo 
plano parengimo ir konsultavimo pro-
jekto įgyvendinimo klausimais išlaidos 
gali būti finansuojamos tik tuo atveju, 
jei šias paslaugas atlieka žemės ūkio 
ministerijos nustatyta tvarka akredi-
tuoti konsultantai. nustatytas ilgesnis 
galimas projekto įgyvendinimo laiko-
tarpis (iki 36 mėn.); didesnis galimų 
pateikti mokėjimo prašymų skaičius 
(iki šešių); praplėstos finansavimo 
šaltinių galimybės; paraiškos paramai 
gauti gali būti teikiamos nuolat (iki 
2010 m. gruodžio 31 d.); išskaidytas iš-
mokų mokėjimas. 

nustatytas apribojimas dėl paslau-
gų teikimo kitiems privačių miškų sa-
vininkams – verslo plane numatytos 
pajamos iš miško kirtimo, apvaliosios 
medienos ar biokuro ruošos paslaugų 
teikimo kitiems privačių miškų savi-
ninkams (paslaugų teikimas ne privačių 
miškų savininkams neremiamas) sudaro 
ne dau giau kaip 50 proc. visų pajamų, 
gaunamų iš miško kirtimo, apvaliosios 
medienos ar biokuro ruošos. 

Išleistas paramos įgyvendinimo tai-
syklių pakeitimas, leidžiantis kreiptis 
paramos dėl stichinės nelaimės pažeis-
to miško ne vėliau kaip per 3-ejus me-
tus (buvo per 2-ejus) nuo pažeidimo 
atsiradimo. Išplėstas galimų pareiškėjų 
ratas (privačių miškų savininkai ir jų 
asociacijos, savivaldybės ir jų asociaci-
jos, valstybinių miškų valdytojai).

Dabar rekreacinės paskirties miško 
infrastruktūros įrengimas ir gerinimas 
remiamas II B (rekreaciniuose), III (ap-
sauginiuose) ir IV (ūkiniuose) miškų 
iš šių klonuotų daigelių tikimasi išauginti hibridinių drebulių plantacijas
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miško įveisimas, aplinkosauga. tuomet 
galėtų būti didesnis paramos intensyvu-
mas. anot miško savininko k. šiaulio, 
miško jaunuolynų ugdymas nėra vien-
kartinis darbas, bet, norint gauti ES pa-
ramą, reikia kas keleri metai daryti miš-
kotvarkos projekto korekciją, darbams 
samdyti rangovus. Išmoka nėra didelė. 
todėl siekti šios paramos ekonomiškai 
apsimoka tik PVM mokėtojams miško 
savininkams, ugdantiems ne mažiau 
kaip 10 ha ar dar didesnį miško plotą, 
o mažų valdų savininkai lieka be para-
mos. 

V. Juso manymu, parama turėtų būti 
teikiama, ir kai miško jaunuolynai ug-
domi ūkiniu būdu (savo šeimos jėgo-
mis, susikooperavus valdos bendrasavi-
ninkiams, keliems valdų savininkams). 
Be to, šią paramą reikėtų praplėsti iki 
medynų retinimo amžiaus. 

k. šiaulys taip pat atkreipė dėmesį į 
nelygiavertį žemės ūkio naudmenų trak-
tavimą: kai dirbama žemė yra miško pa-
skirties žemėse ir joje veisiamas miškas, 
už šiuose plotuose žemės ūkio veiklos 
nutraukimą nemokama kompensacija. 

Smulkūs miško savininkai netu-
ri lėšų įsigyti miško ruošos darbams 
naują medvežę ar traktorių su pusprie-
kabe, juos tenkintų ir kelis metus nau-
dota miško technika. Bet žemės ūkio 
ministerija laikosi nuostatos remti tik 
stambius ūkininkus, miško savininkus, 
galinčius įsigyti naują techniką. 

Baigdamas apskritojo stalo diskusiją 
nMa direktorius Saulius Silickas paža-
dėjo, kad visi išsakyti pasiūlymai bus ap-
tarti pagal temas, išnagrinėtos jų spren-
dimo galimybės ir numatyti konkretūs 
jų vykdytojai. 

Diskusijos dalyviams buvo pristaty-
tas Miškų instituto ir bendrovės ,,EuRo-
MEDIEna“ vykdomas tęstinis hibridinės 
drebulės dauginimo ir veisimo projektas. 
Miškų instituto Molekulinės genetikos 
ir biotechnologijos laboratorijos vedėja 
dr. Sigita kuusienė pristatė šioje labora-
torijoje vykdomus hibridinės drebulės 
dauginimo procesus, tolimesnę augini-
mo technologiją. Pasak projekto vykdy-
tojų, kanadinės drebulės ir paprastosios 
drebulės hibridų sodmenys yra labai 
produktyvūs, labiausiai tinka trumpos 
apyvartos želdiniams auginti. tikimasi, 
kad lietuviškos hibridinės drebulės galės 
konkuruoti su latviškomis. 

vaClovas TrEPėnaiTis

toma kasmet prieš išmokant paramą. 
Pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos 
išmokos“ tikrinama, ar metinė išmoka 
neviršija 690 560 lt ribos. Pareiškėjui 
bendra per 3-ejų fiskalinių metų laiko-
tarpį pagal bet kurią paramos schemą 
teikiama de minimis pagalbos suma ne-
gali viršyti 690 560 lt.

kadangi teisė į kompensacinę pa-
ramos sumą atsiranda ne nuo nMa 
sprendimo, kada paraiška priimta, o 
nuo kasmetinio deklaravimo, de mini
mis paramos suteikimo momentas bus 
skaičiuojamas: investicinei paramos da-
liai – jos suteikimo metu; kompensaci-
nei kasmetinei paramos daliai – atskirai 
kiekvienais metais.

Diskusijoje iškilusius kitus teisinius 
lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 
programos įgyvendinimo klausimus ko-
mentavo žemės ūkio ministerijos kaimo 
plėtros departamento direktoriaus pava-
duotojas Mindaugas Palionis. 

KAD PARAMA PASiNAUDoTų 
DAUGiAU MiŠKų SAViNiNKų
lMSa atstovai kazimieras šiaulys, Vid-
mantas Jusas ir kiti siūlė daryti kai ku-
riuos pakeitimus priemonėje „Miškų 
ekonominės vertės didinimas“. Pavyz-
džiui, miško jaunuolynų ugdymas, ap-
sauginių tvorų tvėrimas yra traktuoja-
ma kaip investicinė priemonė, didinanti 
ateities miško ekonominę vertę. Jų ma-
nymu, miško jaunuolynų ugdymas turė-
tų būti pakeistas į kompensacinę, pelno 
nesiekiančią priemonę, kaip ir naujo 

aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento Privačių miškų skyriaus vedė-
jas nerijus kupstaitis pritarė, kad miško 
įveisimo projektus rengiantys specialistai 
turi projektuoti tik konkrečioms augim-
viečių sąlygoms rekomenduojamas me-
džių rūšis ir laikytis miško želdinimo ne 
miško žemėse rekomendacijų. ,,keičiant 
Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatus, 
šios rekomendacijos taps privalomos“, – 
pažymėjo n. kupstaitis.
 
De minimis TAiKyMAS PARAMAi 
MiŠKų ŪKio SEKToRiUJE
nMa teisės departamento direktoriaus 
pavaduotojas tomas Balčiūnas informa-
vo apie de minimis taikymą administ-
ruojant paramą miškų ūkio sektoriui. 
atsižvelgiant į 2006 m. gruodžio 15 d. 
Europos komisijos reglamento (EB) 
nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 
straipsnių taikymo reikalavimus, ben-
dra de minimis pagalbos, suteiktos vie-
nai įmonei per 3-ejus fiskalinius metus, 
suma negali viršyti 200 000 EuR. 

šiemet pavasarį pakeitus priemonės 
„Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyven-
dinimo taisykles, paramos gavėjui ski-
riama paramos suma per 3-ejus fiskali-
nius metus neturi viršyti de minimis nu-
matytos ribos – 690 560 lt. Pagal miškų 
įveisimo priemones nMa tikrinimama: 
ar miško įveisimo išmoka neviršija 690 
560 lt ribos paraiškos vertinimo metu; 
ar metinė miško priežiūros ir apsaugos 
bei prarastų pajamų kompensavimo iš-
moka neviršija 690 560 lt ribos, nusta-

Hibridinių drebulių plantacija Dubravos EMM urėdijoje
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MiŠKiNiNKySTė: NUo ŽELDiNių DiRVoNUoJANČioSE 
ŽEMėSE iKi EKoLoGiNio MiŠKiNiNKAViMo
Miškininkystės skyriuje (vedėjas prof. habil. dr. J. Ruseckas, 
nuo 2009 m. – dr. Virgilijus Mikšys), be tradicinių miško at-
kūrimo nagrinėjamų problemų, didelis dėmesys skirtas dir-
vonuojančių žemių apmiškinimui. Buvo tiriamos šių žemių 
fizinės savybės, želdinių prigijimo, išsilaikymo, augimo ir 
konkuruojančių augalų plitimas skirtingais būdais paruoštoje 
dirvoje, medžių sėklų sklaida ir natūralus žėlimas, įvertintas 
žemės ūkiui naudotose žemėse įsiveisusių žėlinių tvarumas, 
biologinė įvairovė, produktyvumas. Remiantis tyrimų rezulta-
tais, paruošti siūlymai tvarių daugiafunkcinių miškų veisimui 
žemės ūkiui naudotose žemėse, paruoštos ūkininkavimo reko-
mendacijos atsiželdžiusiuose ir besiželdančiuose mišku žemės 
ūkiui naudotuose sklypuose, parengtas išsamus miško želdinių 
veisimo kaštų įvertinimas, kuris sudaro sąlygas miškų savinin-
kams ir miškų urėdijoms gauti ypač ženklią ES paramą.

naujos technikos pasirodymas lietuvos miškuose bei kir-
timo atliekų naudojimas kurui padiktavo miškų technologinio 

tvarkymo tyrimų būtinumą. Vadovaujantis jų rezultatais, buvo 
parengtos rekomendacijos optimalaus valksmų pločio, kiekio 
ir iškirtimo laiko parinkimui, atsižvelgiant į miškininkystės ir 
medvežių bei medkirčių eksploatavimo reikalavimus. 

Vykdant miško kirtimo atliekų naudojimo medienos kurui 
tyrimus, išsiaiškinti svarbiausi technologiniai ruošos ypatumai 
(atsižvelgiant į lietuvoje taikomas miško kirtimo technologi-
jas), sukurti medienos kuro išteklių vertinimo metodai bei at-
liktas jų vertinimas. 

Vykdant pagrindinių miško kirtimų amžiaus optimizavi-
mo tyrimus nustatyta, kad dauguma ūkinio-ekonominio po-
būdžio medynų brandų ryškiai priklauso nuo medynų našumo 
rodiklių. Dėl to daugumos medžių rūšių (išskyrus eglę) ūkinių 
miškų medynų pagrindinių miško kirtimų amžius tikslinga 
diferencijuoti pagal medynų našumą. šių tyrimų metu įgytos 
žinios leido teikti siūlymus valstybės valdymo institucijoms, 
kurių dėka buvo išvengta visiškai neracionalių pagrindinių 
miško kirtimų amžių pakeitimų.

tiriant tvarių ir produktyvių medynų formavimą, nustatyta 
augaviečių sąlygų, medynų rūšinės sudėties, kilmės, struktūros, 
padėties miške įtaka medynų tvarumui ir produktyvumui, ištirti 
svarbiausi skirtingų medžių rūšių pažeidimų ir mirtingumo ki-
timo dėsningumai. nustatyta, kad 0,8 vnt. skalsumas yra ribinis 
medynų tvarumo požiūriu. Mišrūs medynai ne visada atspares-
ni aplinkos veiksnių (ypač vėjo) poveikiui, todėl mažai tikslin-
gas mišrių eglių – beržų ir pušų – beržų medynų auginimas. o 
mišrūs eglių – pušų medynai pasižymi aukštesniu produktyvu-
mu, tvarumu ir rekomenduotini nederlingose (nb - žaliašilis, 
lb) ir derlingesnėse (nc, lc) augavietėse. Įvairiaamžiai eglynai 
yra tvaresni (mažiau žvėrių ir vėjo pažeidimų), tačiau jų pro-
duktyvumo rodikliai kiek mažesni už vienamžių eglynų.

Siekiant lietuvos miškų ūkyje plačiau diegti ekologinės miš-
kininkystės principus, vykdyti svarbiausių medžių rūšių medy-
nų, augančių sausuminėse augavietėse, natūralaus (savaiminio) 
vystymosi tyrimai. Remiantis nustatytais dėsningumais, pateikti 
tokie siūlymai miškininkystės sistemų modifikavimui: (1) ma-
žinti eglynų kiekius labai derlingose (ld, lf, nf, nd) augavietė-

Dešimties metų kraitis
svarbiausi miškų instituto veiklos rezultatai, jų reikšmė miškotyrai ir miškų ūkiui 

 
instituto darbai ir pasiekimai per 50 metų buvo išanalizuoti knygoje „lietuvos miškų institutui – 50“ „mūsų girių“ puslapiuose ( 2000, 
nr. 9). Šiame straipsnyje pakalbėsiu apie pastarųjų 10-ies metų pasiekimus. Tam yra kelios priežastys. Pirma, dabartinėje ekonominėje 
situacijoje vis kreiviau žiūrima į mokslinius tyrimus ir į mokslininkus apskritai, girdi, mokslas – tai prabangos dalykas; antra, pasigirsta 
minčių, kad šiame globalizacijos apimtame pasaulyje mums, mažoms valstybėms, nebereikia savo mokslo – žymiai pigiau raškyti di-
desnių, turtingesnių valstybių mokslo vaisius; trečia, vis dažniau mokslininkams priekaištaujama, kad jie sprendžia problemas, kurios 
įdomios tik jiems patiems. Galų gale ketvirta ir bene svarbiausia priežastis – šiemet sukanka 60 metų, kai buvo įkurtas miškų institutas. 
Ta proga norisi prisiminti, kas buvo padaryta, kuo tie darbai reikšmingi miškotyros mokslui ir miškų ūkiui. 
vadovaujantis lietuvos Tsr mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu, 1950 m. spalio 20 d. buvo paskirtas eiti pareigas pirmasis ma 
miškų ūkio instituto direktorius antanas kvedaras. Pagrindinis motyvas įkurti miškų institutą buvo karo nuniokotas miškų ūkis ir labai 
išsekę miškų ištekliai. Per trumpą laiką buvo suformuoti 4 moksliniai padaliniai – poskyriai: miško biologijos ir miškininkystės, miškų 
ūkio organizacijos, miško kultūrų ir miško agromelioracijos bei miško eksploatacijos. Į institutą pakviesti geriausi to meto specialistai. 
laikui bėgant, keitėsi instituto statusas, priklausomybė (nuo mokslų akademijos instituto iki sąjunginės reikšmės instituto, pavaldaus 
tiesiogiai maskvai), tyrimų tematika, mokslinių padalinių skaičius ir pavadinimai. atkūrus lietuvos nepriklausomybę, institutui buvo 
suteiktas valstybinio mokslo instituto statusas. 
laikmetis ir iškylančios miškų ūkio problemos diktavo būtinybę keisti instituto struktūrą, tyrimo kryptis, tobulinti ir modernizuoti labo-
ratorinę ir lauko įrangą. 2004 m. miško ekologijos ir miškininkystės skyrius buvo reorganizuotas, įkuriant atskirus miškininkystės ir Eko-
logijos skyrius. 2001 m. įsteigta molekulinės genetikos ir biotechnologijos laboratorija, pirmoji Baltijos šalyse tokio profilio institute. 
dabar institute turime 6 mokslinius padalinius.

Seminare „Svarbiausi miškotyros tyrimų rezultatai ir jų taikymo 
galimybės“ (Dubravos EMMU, 2006 m.) kartu su gamybininkais 
sprendžiamos miškininkystės aktualijos
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GENETiNių iŠTEKLių SAUGoJiMAS 
iR LAPUoČių SELEKciJA
Miško genetikos ir selekcijos skyriuje (vedėjas doc. dr. 
R.Gabrilavičius, nuo 2009 m. – dr. V. Baliuckas) parengta Miš-
ko medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos 
plėtros programa, atliktas pagrindinių miško medžių rūšių 
provenencijų (kilmių) rajonavimas, kuris sudaro prielaidas 
racionaliai miško selekcijai ir sėklininkystei ekogenetiniu pa-
grindu plėtoti, siekiant išvengti naujai veisiamų miškų atspa-
rumo, kokybės bei produktyvumo sumažėjimo dėl populiacijų 
perkėlimo į netinkamas tai populiacijai augti ekologines sąly-
gas, nustatyti ilgalaikės selekcijos optimizavimo principai. 

ypatingas dėmesys skirtas lapuočių medžių selekcijai – at-
liktas pirmasis ir antrasis praktinės selekcijos etapas (popu-
liacijų ir rinktinių medžių fenotipinis bei genotipinis įverti-
nimas), atrinktos geriausios karpotojo beržo, juodalksnio, pa-
prastojo ir bekočio ąžuolų populiacijos, šeimos ir palikuonių 
individai. Geriausių genotipų medžiaga jau pradėta naudoti 
veisiant antros kartos lapuočių miško sėklines plantacijas. Jų 
plotas urėdijose jau viršija 200 ha.

Parengtos lapuočių medžių rūšių genetinių draustinių ir 
sėklinių medynų atsikūrimo įvertinimo ir atkūrimo rekomen-
dacijos, paruošta bandomųjų miško želdinių genetinio – se-
lekcinio įvertinimo metodika, patvirtinta miško genetinių iš-
teklių atrankos metodika. ne tik lietuvos, bet ir Europos šalių 
miškininkams parengti techniniai nurodymai dėl paprastojo 
uosio genetinių išteklių išsaugojimo ir naudojimo.

tyrimų rezultatai paskelbti 2-ose monografijose bei 19-oje 
mokslinių straipsnių, publikuotų ISI WoS moksliniuose žur-
naluose, o taip pat per 40 straipsnių kituose recenzuojamuose 
mokslo žurnaluose. Skyrius prisidėjo organizuojant Baltijos 
šalių genetikų kongresą, organizavo tarptautinius seminarus 
ir konferencijas. 

a. abraitienė, V. Baliuckas, R. Petrokas ir a. Baliuckienė 
apgynė daktaro disertacijas, dr. a. Pliūra atliko habilitacijos 
procedūrą.

(tęsinys kitame numeryje)

Prof. rEmiGiJus oZolinčius
lammC miškų instituto direktorius

se ir pernelyg nevengti jų kaitos minkštųjų lapuočių medynais 
(ypač beržynais); (2) labiau toleruoti eglynus nb (žaliašilis) ir 
lb augavietėse, ypač kai jie atsikuria savaime; (3) formuoti įvai-
riaamžius eglynus; (4) nevengti neperspektyvaus II eglių ardo 
dalinio iškirtimo, kai jis trukdo pomiškio žėlimui ar vystymuisi; 
(5) ūkiniuose miškuose netikslinga laukti savaiminio drebulynų 
suirimo; (6) nevengti baltalksnynų ugdymo, sudarant sąlygas jų 
laipsniškam transformavimui į kitų medžių rūšių medynus.

Pastaraisiais metais didinant neplynų pagrindinių miško 
kirtimų apimtis, skyriaus mokslininkai dalyvavo su šiais kirti-
mais susijusiuose tyrimuose. Sukaupta naujų žinių ir parengta 
nemažai miškų urėdijoms skirtų bei bendresnio pobūdžio re-
komendacijų. 

Parengti siūlymai normatyvų, naudojamų medynų ugdy-
mo kirtimų projektavimui, tikslinimui, atsisakant ugdymo 
kirtimų projektavimo vien pagal medynų skalsumą. Medynų 
ugdymo kirtimų projektavime siūloma vadovautis ne tik me-
dynų skalsumu, bet ir papildomais rodikliais (vidutiniu me-
džių aukščiu ir vidutiniu stiebų skersmeniu).

kartu su lžūu mokslininkais parengtas naujų miško kir-
timo taisyklių, apimančių visas miško kirtimų sistemas, pro-
jektas. Dauguma parengtame projekte buvusių nuostatų išliko 
ir aplinkos ministerijos 2010 m. patvirtintose Miško kirtimo 
taisyklėse.

Miško hidrologijos ir pelkinės miškininkystės tyrimai 
rodo, kad atviros aukštapelkės sparčiai apauga mišku. Paruoš-
tos rekomendacijos miškų atkūrimui nusausintose pelkinėse 
augavietėse (2006).

Griovių sausinamojo poveikio medynų augimui įvertinti 
pasiūlyta nauja, tikslesnė metodika, pagrįsta gruntinių van-
denų nuolydžių įvertinimu ir griovių krypčių sausinamųjų 
sklypų atžvilgiu matavimu, bei sukurti nauji prietaisai, paleng-
vinantys dirvožemio pilnosios vandentalpos, poringumo bei 
kietosios dalies tankio nustatymą. nustatyta, kad lc, ld ir ud 
augavietėse augantys drebulynai ir baltalksnynai į nusausini-
mą reaguoja teigiamai. 

Paruoštos mažosios miško melioracijos projektavimo reko-
mendacijos, miško sausinimo sistemų inventorizacijos praktiniai 
nurodymai, kamanų rezervato bei Raudonosios balos draustinio 
pelkių hidrologinio režimo atstatymo rekomendacijos. 

Skyriaus mokslininkai parengė 3 monografijas, V. Griga-
liūnas apgynė daktaro disertaciją (2008).

Dr. (HP) A. Pliūra ir dr. R.Petrokas vertina miško atsikūrimą 
Vidzgirio genetiniame draustinyje

Ekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja 
R. Buožytė vertina miško augalijos įvairovę 
(dėl padidėjusių azoto iškritų Lietuvos miškuose atsiranda 
vis daugiau nitrofilinių augalų)
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Miškų urėdijose turimų mechanizmų panaudojimas dide-
le dalimi lemia įmonės ekonominius rodiklius, didina su šia 
technika dirbančių žmonių pajamas. Pačios brangiausios ir 
tuo pačiu pačios našiausios yra medienos ruošai skirtos ma-
šinos ir mechanizmai. kai mūsų veikla stebima iš visų pusių 
ir visomis plokštumomis, labai svarbu, kad minimos mašinos 
būtų efektyviai naudojamos ir niekam nekiltų minčių apie jų 
netinkamą naudojimą.

Minimalūs metiniai medienos ruošos mechanizmų išdir-
biai miškų urėdijų turimai technikai buvo nustatyti 2006 m. 
sausio 12 d. generalinio miškų urėdo įsakymu: medkirtėms – 
40 tūkst. m3, medkirtėms – medvežėms – 20 tūkst. m3, me-
dvežėms virš 10 t keliamosios galios – 25 tūkst. m3, medve-
žėms iki 10 t keliamosios galios – 22 tūkst. m3, savikrovėms 
priekaboms – 5 tūkst. m3. Dalyje miškų urėdijų medkirtės ir 
medvežės dėl įvairių priežasčių neįvykdo šių nustatytų išdir-
bių. antai 2008 m. nustatytų išdirbių neįvykdė 1 medkirtė, 3 
medvežės ir 5 savikrovės priekabos, 2009 m. – 2 medkirtės, 7 
medvežės ir 3 savikrovės priekabos.

Miškų urėdijų vadovai kritikuojami, kaip nemokantys 
efektyviai organizuoti turimų medienos ruošos mechanizmų 
darbo. tačiau ar tik miškų urėdijų vadovų nepakankami suge-
bėjimai šiuo atveju tai lemia?

Medkirčių ir medvežių metinis išdirbis priklauso nuo dau-
gelio faktorių. Patys svarbiausi būtų:

Miško augaviečių drėgnumas. nepriklausomai nuo metų 
laikų šlapiose augavietėse dirbti sunkiasvorei technikai sunkiau, 
o kai kur ir beveik neįmanoma (žr. nuotr.). tokiose augavietė-
se paruošti patikimus medienos išvežimo valksmus ne visada 
pavyksta, nes pritrūkstama šakų ar trako krūmų, kai valksmai 
įlūžta nuo sunkiasvorės technikos. kita vertus, ar būtina bet 
kokia kaina, nesiskaitant su gamtos pateikiamais netikėtumais, 
plėšte išplėšti medieną iš kertamų biržių, paliekant metro gy-
lio provėžas, kurios, jeigu neužlyginsime, pasiliks dešimtme-
čiams. 

Ištraukimo atstumas. Ištraukimo atstumas labai priklauso 
nuo miškų urėdijoje esamo kelių tinklo. kai ištraukimo atstu-
mas yra vienas kilometras ir daugiau, o augavietės, per kurias 

Nustatykime realius 
medienos ruošos mechanizmų metinius išdirbius

reikia traukti medieną, yra šlapios, išdirbis pastebimai mažėja. 
Ištraukimo mašinos tiesiog „pilvu“ šliaužia per purvą. toks 
darbas trumpina mašinų tarnavimo laiką, mažina ištrauktos 
medienos kiekius.

Gaminamų medienos sortimentų įvairovė. šlapios auga-
vietės dažnai yra ir derlingos. Jose tame pačiame plote auga 
keletas ar net keliolika medžių rūšių, iš kurių gaminami sor-
timentai. Būna atvejų, kai vienoje biržėje gaminama iki 30 ir 
daugiau sortimentų. tokiu atveju pasunkėja darbas medkirtės 
operatoriui, o medvežės operatorius didelę laiko dalį gaišta rū-
šiuodamas sortimentus. niekas nepaneigs, kad dirbant su 2-3 
medžių rūšimis darbo našumas visai kitoks. 

Pamainingumas. Išdirbis didėja, kai mašina dirba dau-
giau pamainų. tačiau kuo daugiau dirbama pamainų, tuo 
greičiau mašina susidėvi. šiuo metu priimtas 5 metų nusidė-
vėjimo skaičiavimo laikotarpis, manyčiau, yra per ilgas dar-
bui 4 pamainomis. Per metus, dirbant 4 pamainomis, med-
vežė sunkiomis sąlygomis išdirba arti 5000 motovalandų. tai 
per 5 metus turėtų išdirbti apie 25 tūkst. motovalandų, kas 
sunkiai pasiekiama. šiuolaikinių medvežių, jų gamintojų žo-
džiais, motoresursas be kapitalinio remonto yra 15 tūkst., ge-
riausiose sąlygose – 20 tūkst. motovalandų. todėl turėtume 
grįžti prie 3 metų nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpio. 

Dirbant keturiomis pamainomis, laimime ir kitose pozi-
cijose – nereika mašinos saugoti nuo vagių, nereikia jos pa-
pildomai vežioti, o tai gerokai mažina žaliavinės medienos 
savikainą.

Darbuotojų pažiūris į darbą ir techniką. Su medkirtėmis 
ar medvežėmis turi dirbti aukštos kvalifikacijos operatoriai. 
Deja, gamyboje pakankamai sunku pasiekti, kad visų operato-
rių požiūris į darbą būtų panašus, kad visi vienodai prižiūrėtų 
patikėtą techniką. Svarbus čia ir gaunamas atlyginimas, kurį 
riboja žaliavinės medienos savikaina.

Iš oponentų girdime sakant, kad miškų urėdijos nemoka 
pilnai panaudoti turimos technikos, kad mašinų išdirbiai maži, 
kad reikia medienos kirtimo ir ištraukimo techniką išparduo-
ti, o miško ruošos darbų barą atiduoti rangovinėms įmonėms. 
šiuos abejotinus samprotavimus norėčiau argumentuoti pa-
vyzdžiais iš kitų šalių miškininkų veiklos. 

Kėdainių miškų urėdijos medvežių kasdienybė šlapiose augavietėse
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lyginti kita technika. Darbų išlaidas nukreipus į kitas apskaitos 
eilutes gaunasi tas pats rezultatas. 

Manau, kad iki šiol nustatytas 22 000 m3 metinis išdirbis 
tokiai mašinai yra nerealus. Iš jos galima tikėtis ne didesnio 
išdirbio, kaip dirbant su traktorinėmis priekabomis.

Siūlymai. Po ilgų svarstymų, kaip būtų galima patikslinti 
medienos ruošos mechanizmų metinius išdirbius, Miškų urė-
dų tarybos valdyba konstatuoja ir siūlo:
1. Didžiausią įtaką medkirčių metiniams išdirbiams turi 
medynų rūšinė sudėtis, o medvežėms – l ir u hidrotopo au-
gavietės;
2. Miškų urėdijų turimoms medkirtėms, kai kertamų medynų 
rūšinėje sudėtyje vidutiniškai yra daugiau kaip 5 dalys lapuočių, 
dabartinį metinį minimalų išdirbį mažinti 20 proc.;
3. Miškų urėdijų turimoms medvežėms metinius minimalius 
išdirbius mažinti priklausomai nuo esamų l ir u hidrotopo 
augaviečių procento; 
4. toms miškų urėdijoms, kuriose l ir u hidrotopas užima 
daugiau kaip 80 proc., dabartinį metinį minimalų išdirbį ma-
žinti 40 proc.;
5. kuriose l ir u hidrotopas užima nuo 60 proc. iki 79 proc., 
dabartinį metinį minimalų išdirbį mažinti 25 proc.;
6. kuriose l ir u hidrotopas užima nuo 40 proc. iki 59 proc., 
dabartinį metinį minimalų išdirbį mažinti 10 proc.; 
7. Medvežėmis išvežant kirtimo atliekas, nepriklausomai nuo 
augavietės hidrotopo, metinius dabar galiojančius minimalius 
išdirbius mažinti 50 proc.; 
8. Vikšrinei minimedvežei ,,logbear F4000“ ir panašioms 
minimedvežėms, nepriklausomai nuo augaviečių hidrotopo, 
nustatyti 5 000 m3 minimalų metinį išdirbį.

JuoZas Girinas
kėdainių miškų urėdijos miškų urėdas

1997 m. stažuojantis Vokietijoje, Saksonijos žemės miš-
kuose sužinojau įdomų vokiečių eksperimentą. Pertvarkant 
po suvienijimo Rytų Vokietijos miškų ūkio sistemą, visi vals-
tybiniai miškų medelynai buvo panaikinti. tačiau labai greitai 
vokiečiai suprato, kad tai – klaida, nes sodmenų kainos nere-
gėtai išaugo. 1997 m. valstybiniai miškų medelynai Saksonijoje 
buvo nuostolingi, bet jie gerokai sumažino miško sodinamo-
sios medžiagos kainas privačiuose medelynuose. 

Jeigu visos miškų urėdijos atsisakytų medienos ruošos me-
chanizmų, manau, medienos kirtimo ir ištraukimo kainų šuo-
lis būtų neišvengiamas ir dalis miškų urėdijų vėl turėtų pirkti 
medienos ruošos techniką.

Pamąstymui šiek tiek pateiksiu informacijos apie Suomi-
jos miškuose dirbančias medienos ruošos mašinas. Statis-
tikos duomenimis, 2008 m. Suomijos miškuose dirbo 1830 
medkirčių ir 2020 medvežių. Per 2008 m. viena medkirte nu-
kirsta vidutiniškai 28 737 m3, o medvežė ištraukta 26 034 m3 
medienos. Per metus kiekviena mašina išdirba po 2000-2500 
motovalandų (per 1 motovalandą medkirtė nukerta apie 
12,77 m3, medvežė išveža apie 11,75 m3 medienos). kirtimo 
metu šakos netvarkomos, vėliau dalis jų surenkama biokurui. 
tai neįeina į medienos ruošos sąnaudas. Miške gaminami 
3-4 sortimentai iš 2-3 medžių rūšių. kirtavietėse nėra trako. 
Medienos ištraukimo atstumas – 300-400 metrų. kirtimai 
koncentruoti. Vienoje vietoje įvairiais kirtimais iškertama 
10 000-15 000 m3 likvidinės medienos.

Jeigu lygiuotumėmės į šiuos vidutinius rodiklius Suomijos 
miškuose, miško ruošos mašinų išdirbiai lietuvoje turėtų būti 
maždaug 2 kartus mažesni. Pas mus mašinos sunkiomis sąly-
gomis per metus išdirba arti 4000 motovalandų. Pavyzdžiui, 
kėdainių miškų urėdijos medvežė HSM 208 F per metus (skai-
čiuota nuo įsigijimo 2005 m. ir dirbta vidutiniškai dviem pa-
mainomis) išdirba 3952,7 motovalandų (1 motovalandai tenka 
tik 5,01 m3 medienos). 

Mažų mašinų panaudojimas. kėdainių miškų urėdijoje nuo 
2005 m. sėkmingai dirba vikšrinė minimedvežė ,,logbear F4000“, 
sverianti 5 tonas. nežinau nė vieno girininko, kuris šią mašiną 
peiktų. Minimedvežė nepamainoma drėgnokuose miškuose, 
miško parkuose, kai vykdomi rinktiniai sanitariniai kirtimai, bei 
šlapių kirtaviečių pažemėjimuose, kur kitomis mašinomis nėra 
galimybės ištraukti medieną. Ji nepamainoma, kur ypač reikia 
saugoti dirvožemio paviršių, nes ir šlapiausiose vietose nepalieka 
provėžų. Praktiškai jos važiavimo vietos po mėnesio kito tampa 
nepastebimos. trūkumas, kad dirbant šia mašina susidaro di-
desnė medienos ištraukimo savikaina. Bet vėlgi, ar visur būtina 
vardan pigesnės miško ruošos gadinti dirvožemius, paskui juos 

Miško dirvožemius tausojanti technika

,,HSM 208 f“ medienos išvežimo valksmas Toje pat biržėje ,,Logbear f4000“ medienos išvežimo valksmas
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Šiaulių miškų urėdas stasys Pališkis įsitiki-
nęs, jog atsitiktiniai žmonės miške nedir-
ba. Jie gali per klaidą į urėdiją patekti, ta-
čiau greitai pabėga – čia neužtenka vaikš-
čioti į darbą, čia reikia norėti pažinti mišką, 
nebijoti po jį klampoti, daug ką išmanyti, 
džiaugtis ir mokėti kantriai laukti į dangų 
besistiebiančių jaunuolynų. 

šiaulių miškų urėdijai S. Pališkis vado-
vauja jau dvidešimt penkerius metus. 
Jis ir pats negali patikėti, kad taip greitai 
bėga laikas. Savo darbą šiauliuose miš-
kų urėdas galėtų padalinti į dvi dalis – 
pirmieji nepaprastai sunkūs penkiolika 
metų, kuomet ne kartą kilo mintis ir 
bėgti iš čia, bei paskutinysis dešimtme-
tis, kuomet šiaulių miškų urėdija jau 
yra tarp sėkmingai besitvarkančių lietuvos urėdijų.

„kai prieš ketvirtį amžiaus atėjau direktoriumi į šiaulių 
miškų pramonės ūkį, padėtis čia buvo nepavydėtina – radau 
važiuojantį vieną sunkvežimį, garažų stogai buvo įgriuvę, 
miškai pelkėti, be jokių kelių, todėl ir kertama jo nedaug. net 
70 proc. urėdijos miškų yra drėgni, todėl pradžioje ir pasiju-
tau atvažiavęs į nesibaigiančius pelkynus“, – sako S. Pališkis.

Jaunam ir energingam vyrui ambicijos neleido nuleis-
ti rankų, nors atrodė, kad čia taip ir nepavyks nieko rimto 
nuveikti. Be butų neprisišauksi į urėdiją darbuotojų, o statyti 
nėra už ką. anot S. Pališkio, įkainiai buvo tokie, kad tik girtą 
meistrą tegalėjai pasisamdyti. todėl teko suktis visokiausiais 
būdais, įkalbinėti statybininkus, dėl kelių statybos miškuose 
ieškoti bendros kalbos su tuometiniais kolūkiais. Geru žodžiu 
S. Pališkis mini kolūkio „Pirmyn“ pirmininką aloyzą Jocą, su 
kuriuo nuveikta ir daug gerų darbų urėdijai.

„už kiekvieną statybą galėjai būti pasodintas, nes į jokius 
normatyvus niekaip negalėjai tilpti. tačiau nieko nedaryti, 
sėdėti sudėjus rankas negalėjau, toks būdas. tiesėme kelius, 
kasėme griovius, kirtome ir sodinome mišką. urėdijoje buvo 
miškų, kurių nepasiekdavai jokiu metų laiku. Iki kokių 2004 
metų Duktų miškas Rėkyvos girininkijoje iš viso nebuvo ker-
tamas, medynai perbrendę, ūkine prasme patyrėme nemažų 
nuostolių. Dabar jau į visus miškus galime įvažiuoti, medie-
nos rodikliai neblogi, jaučiamės ne ką blogesni už kolegas, 
kurie turi visai kitokius miškus“, – džiaugiasi pasiektais rezul-
tatais miškų urėdas.

Po NEPRiKLAUSoMyBėS – DiDELėS PERMAiNoS
atkurta lietuvos nepriklausomybė iš pradžių vėl atnešė 
savo sunkumų – paslaugas siūlę banditai nepasikuklinda-
vo ir grasinti bei gąsdinti. Viską reikėjo kurti lyg iš naujo, 
tačiau tas kūrimas jau leido sparčiai judėti į priekį, miškų 
urėdija pamažu įsitvirtino tarp sėkmingai besitvarkančių 
šalyje. 

Stasys Pališkis: 
miške užaugo ne tik jaunuolynas

„Pagal darbų intensyvumą, tenkantį 
vienam darbuotojui, esame tarp pirmų-
jų lietuvos miškų urėdijų. o apie visus 
75 urėdijos darbuotojus galėčiau pasa-
koti nesustodamas – su tais žmonėmis 
mums ir pavyko pasiekti gerų rezulta-
tų“, – sako S. Pališkis.

anot jo, girininkijų žmonės, ku-
riems nebereikia rūpintis medienos 
ruoša, dabar gali iš tiesų užsiimti miš-
kininkyste, būti puikiais konsultantais. 
Juk miškus atsiėmę žmonės – irgi daž-
ni svečiai urėdijoje ir girininkijose, nes 
jiems reikia patarimų, reikia pasitarti 
dėl įvairiausių miško priežiūros darbų, 
dėl miško sodinimo. 

UŽAUGo NE TiK SoDiNUKAi
Stasys Pališkis juokauja, jog per tuos miške praleistus darbo 
metus ūgtelėjo ne tik jaunuolynai – užaugo ir jau savo šei-
mas sukūrė abu sūnūs – Mindaugas ir linas. Iš pradžių vai-
kai buvo pasirinkę kitas specialybes, tačiau paskui abu baigė 
kauno miškų kolegiją. Buvo laikas, kai visi keturi Pališkiai 
– ir tėvai, ir vaikai – dirbo miškų urėdijoje, dabar vyresnysis 
sūnus Mindaugas jau išvažiavo į klaipėdą.

S. Pališkis džiaugiasi besistiebiančiais į viršų anūkais – vy-
riausiajai Rūtai jau trylika, Gabijai – aštuoneri, o štai jaunėlio 
lino pirmagimiui Domantui – dar tik pusė metukų.

„žmogus taip ir gyveni tokiu ratu – užauga vaikai, auga 
anūkai. kuomet Mindaugas išsikėlė į klaipėdą, nebegalime 
susibėgti visi, kaip ilgai buvome įpratę, kiekvieną savaitgalį, 
susitikimai retesni. tačiau jie tapo dar brangesni. Diskutuoja-
me ir apie miškus, ir apie vaikus, ir apie daugybę kitų dalykų, 
kuriuos ir tegali aptarti su šeima. Esu dėkingas gyvenimui, 
kad dabar ta šeima tokia didelė“, – sako miškų urėdas. 

iŠARDyTi BŪTų KLAiDA
Didelę patirtį turintis miškų urėdas S. Pališkis su nerimu žvel-
gia į dabartines pastangas ardyti sukurtą kompleksinį miškų 
ūkio valdymą, norą sukurti vieną įmonę ir viską pertvarkyti 
taip, kad nauda būtų tik pramonei. 

„Galima mažinti urėdijų skaičių, mažinti valdymo išlai-
das, tačiau pati ūkio struktūra tikrai gera, todėl bus apmaudu, 
jeigu stambaus kapitalo interesai nugalės. latviai jau atsikan-
do naujosios tvarkos, miškai ten prastai prižiūrimi. Mums 
valstybė užkrovė didelių darbų – ne tik rūpinamės mišku, bet 
ir tiesiame kelius, gesiname gaisrus, tvarkome gerbūvį, todėl, 
lyginant kitų šalių ir mūsų gaunamus pelnus, nereikėtų šito 
užmiršti. Dabar mus dažnai kaltina, kad pramonei trūksta 
žaliavos. o juk beveik pusė miškų – privačiose rankose. Ir 
tik dvidešimt procentų privačių miškų savininkų teturi pa-
sirengę kirtimų projektus. ką tai reiškia? Vadinasi, jie tiek tų 
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narių svajonėms – būsimas šiaulių miškų urėdas gavo na-
miškių palaikymą keisti darbą. tik tuomet S. Pališkiui įsi-
minė kolegos iš tytuvėnų alfonso Motuzo žodžiai: „Prarasi 
sveikatą, o tvarkos šiauliuose nepadarysi“. 

„nežinau, kaip ten su mano sveikata, tačiau šiandieną 
šiaulių miškų urėdija yra tarp geriausiai dirbančių urėdijų 
lietuvoje. Džiaugiuosi, kad ir aš galėjau prie to prisidėti“, – 
sako Stasys Pališkis.

niJolė vErŠinskiEnė

miškų ir tekerta, o kitur šis milžiniškas turtas nenaudojamas. 
Juk mišką reikia ne tik sodinti, bet ir laiku kirsti. todėl čia 
tvarkos įvestų miško žemės mokestis brandiems medynams. 
turi tokį turtą – privalai juo ir naudotis, o ne palikti likimo 
valiai“, – įsitikinęs S. Pališkis. 

anot jo, miškininko profesija yra išskirtinė, nes ir jo pri-
žiūrimas ir puoselėjimas turtas yra išskirtinis – padarytos 
klaidos čia atsilieps labai ilgai. todėl ne tik jis, bet ir visi lie-
tuvos miškininkai iš valdžios tikisi protingų sprendimų. 

MiŠKiNiNKAS – KAiP MENiNiNKAS
„aš pats miškininko profesiją paauglystėje įsivaizdavau taip, 
kad net nedrįsau svajoti jos mokytis. Maniau, kad miškinin-
kas – tai kaip menininkas: arba turi talentą, arba šito niekada 
neišmoksi,“– šypsosi miškų urėdas, prisimindamas apsispren-
dimą po vidurinės studijuoti teisę Vilniaus universitete. Jau ir 
siuntimą į ten turėjo. Senelis dirbo eiguliu, Suvalkijos miškas 
šalia Gelgaudiškio buvo pažįstamas iki skausmo, tačiau garsiai 
svajoti studijuoti miškininkystę atrodė per drąsu. 

„Rinktis teisę pastūmėjo didžiulis noras turėti tokį darbą, 
kuris nebūtų susijęs su dulkėmis, kad galėčiau sau darbuotis 
su kostiumu ir kaklaraiščiu. Paauglystėje teko gerokai padir-
bėti prie žolių agregato, tad nuo tada tos dulkės taip smarkiai 
įsismelkė į smegenis, kad ir dabar negaliu ramiai važiuoti 
dulkančiu vieškeliu“, – sako S. Pališkis. 

tačiau teisininku tapti taip ir nepavyko, nes vienas žemie-
tis tiesiog užgavo tą slaptą Stasio svajonių stygą mokytis miš-
kininkystės, paragino ir įtikino, kad tai būtų teisingiausias 
kelias. todėl vietoj Vilniaus universiteto jaunasis suvalkietis 
pasirenka kauną, žemės ūkio akademiją.

Į savo pirmąją darbovietę – Jurbarko miškų ūkį, jaunasis 
miškininkas 1974 metais atvažiavo jau su žmona Vida, taip 
pat baigusia miškininkystę. ūkis buvo tvirtas, netoli gimti-
nės, tad ir ateitį jauna šeima siejo su šiuo kraštu.

DiRBTi – TiK Į MiŠKą 
„Man po studijų buvo tiesiog į kraują įaugęs priesakas, kad 
dirbti turiu miške. todėl atsisakiau darbo kontoroje, paskyrė 
į Stakių girininkiją. o ten – šlapias miškas, neišbrendami mo-
lynai, gauto buto niekaip neprišildysi, užuolaidos supuvo... 
žmona laukėsi, todėl supratau, kad čia likti negaliu. Be to, 
norėjau dirbti girininku. kaip tik tokį pasiūlymą gavau tytu-
vėnų miškų urėdijoje. 1975 metų sausio 20 dieną jau buvome 
tytuvėnų Dubysos girininkijoje. Sausio 26 dieną gimė vyres-
nysis sūnus“, – prisimena savo darbų ir vedybinio gyvenimo 
pradžią S. Pališkis. 

Septynerius metus dirbęs girininku S. Pališkis buvo pa-
kviestas į tytuvėnų miškų urėdiją vyr. miškininku. atrodė, 
kad gyvenimas jau galutinai nusistovėjo. tačiau pasiūlymas 
dirbti šiaulių miškų pramonės ūkio vadovu vėl viską apvertė 
aukštyn kojomis.

„kai gavau tokį pasiūlymą, paskambinau namo ir pasa-
kiau, kad ruoštų gardžią vakarienę, turiu gerų naujienų. Juk 
kiekvienam malonu būna, kai pasiūlo atsakingas pareigas. 
tačiau vakarienė nepavyko, žinia buvo sutikta priešiškai, šei-
ma apie jokias permainas net pamąstyti nenorėjo“, – prisime-
na S. Pališkis.

tačiau šeima tam ir yra šeima, kad viską apsvarstytų, pa-
siginčytų ir nuspręstų taip, kad netrukdytų pildytis šeimos 

Miške užaugo ne tik S.Pališkio sodinti medžiai, bet ir du sūnūs: 
Mindaugas (kairėje) ir Linas, kurie jau su šeimomis
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Su švenčionėlių miškininkais artimesnę 
pažintį pradėjau prieš 18 metų, kai bu-
vau pasiųsta ruošti apybraižą apie žinomą 
miškininką andrių Gudelevičių jo septy-
niasdešimtmečio proga, tuo metu dirbusį 
švenčionėlių miškų urėdijos aukštagirio 
girininko pavaduotoju. Išėjęs į pensiją iš 
visų aukštų postų, jis panoro bent karjeros 
pabaigoje padirbėti girininkijoje. tuome-
tinis miškų urėdas Pranas Ivoška sudarė 
jam tokią galimybę, už kurią ir šiandien 
a. Gudelevičius yra jam dėkingas. nuo 
tada rečiau ar dažniau, mažiausiai kartą 
per metus šioje urėdijoje tenka apsilankyti 
bei kas kartą vis įsitikinti, koks draugiškas 
ir vieningas yra urėdijos kolektyvas, kokie 
nuoširdūs, paprasti ir dalykiški žmonės 
jame dirba. 

Būtent nuo to ir pradėjo kalbą buvęs 
šio kolektyvo, tiesa, tuomet daug dides-
nio, vadovas Pranas Ivoška, kai saulėtą 
rugpjūčio rytmetį apsilankiau jo namuo-
se, švenčionėlių miškų urėdijos vadovų 
paprašyta visiems priminti šio ilgamečio 
miškininko, 26-erius metus vadovavusio 
urėdijai, septyniasdešimtmečio sukaktį. 

Buvusių bendradarbių jis buvo gra-
žiai urėdijoje pagerbtas, o tądien erdvioje 
Ivoškų šeimos svetainėje su ponu Pranu 
ir jo žmona kristina dalinomės darbo 
ir asmeninio gyvenimo prisiminimais. 
Juos apibendrinti būtų galima ponios 
kristinos pasakytais žodžiais: „Gyveni-
mas buvo turiningas, darbingas, bet ne-
lengvas. Dabar gyvename jau dešimtoje 

Ne kartą teko pradėti 
nuo plyno lauko...

buveinėje“. o juk sakoma: dukart persi-
kraustyti lygu vieną kartą sudegti... 

Bet tuomet buvo jauni, kupini jėgų ir 
noro dirbti, gyventi...

Pirmoji Prano Ivoškos darbovietė, 
1963 m. baigus Miškų fakultetą, – Varė-
nos miškų ūkio Giraitės girininkija, parei-
gos – vyr. miškų technikas. tačiau neilgai 
teko čia dirbti jaunajam miškininkui: mi-
nistro a. Matulionio nuomone (tuo metu 
girininkus skirdavo ministras) jis labiau 
buvo tinkamas girininku. kai nuvyko į 
Vilnių, pasiūlė ne vieną girininkiją, bet 
Pranas rinkosi tokią vietą, kad ir žmonai, 
baigusiai agronomijos specialybę, būtų 

darbo. tad maždaug po metų nuo karje-
ros pradžios P. Ivoška ministro įsakymu 
buvo paskirtas utenos miškų ūkio naujai 
steigiamos alantos girininkijos girinin-
ku. „nuvažiavome ant plyno lauko. nei 
kur gyventi, nei girininkijos, nei darbo 
žmonai,“ – prisimena ponas Pranas. o 
darbus miške reikėjo pradėti nuo pirmos 
dienos. Girininkijos kontoros statyti taip 
ir nepradėjo, nes pragirininkavo vos me-
tus. Gal ir būtų pradėjęs – rajono komitete 
jau buvo paskirtas ir 2 ha žemės sklypas, 
beliko, kad ministras sutiktų su parinkta 
vieta alantos miestelyje. Bet buvo kitaip: 
„Prie karčemos tu man girininkijos nesta-
tysi,“ – nukirto a. Matulionis. tuo nau-
jojo girininko „statybos“ ir pasibaigė. Bet 
iš tiesų per visą darbo biografiją Pranas 
Ivoška statė daug: Molėtų miško ruošos 
punkto gamybinę bazę ir kontoros patal-
pas, medienos perdirbimo cechą, katilinę, 
2 sandėlius, 10 gyvenamųjų namų, 2 poil-
sio bazes... Prieš dešimtmetį baigė statyti 
ir savo privatų namą švenčionėliuose, 
kuriame gražiai ir jaukiai gyvena su žmo-
na, neretai sulaukdami ir dukrų šeimų su 
anūkais. 

o statybų „krikštas“ buvo tuomet, 
kai 1966 m. paskyrė buvusį girininką 
Molėtų miško ruošos punkto viršininku. 
Punkto steigimo motyvas buvo tas, kad 
vyko amžinos diskusijos, kaip utenos 
miškų ūkiui aprūpinti malkomis Molėtų 
rajoną. Įsteigus punktą, paskyrus virši-
ninku jauną energingą specialistą reika-
lai turėjo pajudėti į priekį. tačiau Ivoš-
kų šeima vėl atsidūrė ant plyno lauko. 
Punkto kontora įsikūrė 6 m3  kambarė-
lyje apylinkėje, daugiau jokių gamybinių 
patalpų. „kaulijau leidimo statyti, kūriau 
punktą, pastačiau keturbutį gyvenamąjį 
namą, garažą, ūkinį pastatą,“ – prisime-
na ponas Pranas. 

Besisukant gamybiniuose reikaluo-
se, statybose, praėjo 11 metų. šeima 
susitvarkė buitį, gyveno ūkiškai, žmona 
kristina dirbo gerame kolektyve, dukros 
lankė mokyklą ir niekas nenorėjo keltis 
kitur. Bet vėl išėjo kitaip. Į pensiją buvo 
išleistas ankstesnis švenčionėlių miškų 
ūkio direktorius n. averjanenka ir pa-
siūlyta direktoriaus vieta Pranui Ivoškai. 

švenčionėlių miškų ūkio teritorija ir 
taip jau buvo didelė, o po metų, organi-
zavus švenčionėlių gamybinį susivieniji-

Praną ivošką su 70-mečiu pasveikino 
Švenčionėlių miškų urėdijos kolektyvas
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Poeto Eduardo Mieželaičio sodyboje Labanoro girioje vykdavo įdomūs susitikimai. 
Pirmas iš kairės – Č. Kudaba, trečias – P. ivoška, šalia – sodybos šeimininkas
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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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mą, kaip padalinį prijungus utenos miš-
kų ūkį, ji tapo dar didesnė, darbų mastai 
padvigubėjo. 

urėdas neskaičiavo darbo valandų. 
o darbas vijo darbą. Pastatytas plataus 
vartojimo gaminių cechas, baigtas statyti 
galutinis medienos sandėlis, veikė miško 
ruošos punktas, kuriame dirbo 6 miško 
ruošos brigados. Girininkijos taip pat tu-
rėjo savo darbininkus. Iš viso susivieni-
jime darbuotojų buvo per 400. tiesa, ne 
visi jie buvo „darbingi“ – dalis žmonių 
į miškų ūkį ateidavo, jau išmesti iš kitų 
įmonių, bet juos priimdavo, nes trūko 
darbo jėgos.

Prisimena buvęs urėdas, kad ne tiek 
dėl darbų, kiek dėl miško nelaimių turė-
davo galvos skausmo. Visais laikais miškai 
buvo siaubiami gamtos stichijų: 1990 m. 
viesulas, prasidėjęs Januliškio girininki-

joje, per urėdijos miškus ėjęs 150–300 
metrų ruožu, išlaužė 83 tūkst. ktm, nu-
griovė gaterinę, daržinę. laimė, žmonių 
aukų išvengta. audros padarinius urėdija 
likvidavo tik per 2-ejus metus, bet ekono-
miškai nusilpo, nes gamino tik plokščių 
medieną. Malkos gi buvo nuostolis. 

Po metų – 1991 m. – kita nelaimė: iš 
poligono perimtame miške išdegė apie 
100 ha, o porą metų anksčiau (1989 m.) 
iš traukinio išmestais fakelais miškas vie-
nu metu buvo padegtas net devyniose 
vietose. ši niekdarystė, be abejo, buvo 
politiniais sumetimais padaryta. Dėl šių 
faktų ponui Pranui  iki šiol skaudu...

Pranas Ivoška – miškininkas iš pašau-
kimo. Jo senelis iš tėvo pusės buvo eigulys 
kaišiadorių miškų urėdijoje. tėvas – taip 
pat eigulys, žvalgas toje pačioje urėdijoje. 
o P. Ivoškai miškininkystę išpranašavo 

prof. M. Jankauskas per medžioklę, ku-
rioje tuomet dar mokinys Pranas buvo 
varovu. nors konkursas į miškų fakulte-
tą buvo didelis: 7 į vieną vietą, jam pasi-
sekė – įstojo ir baigė mokslus.  

Buvęs draugiškas ir nedidelis kursas 
susitikinėja iki šiol, bendramokslių nuo-
traukas buvęs urėdas saugo albume. 

Išėjęs į pensiją Pranas Ivoška, turėda-
mas daugiau laiko, domisi savo šaknimis, 
jau sudarė genealoginį medį iš motinos 
pusės, dabar ieško tėvo šaknų. Dalyvauja 
kraštiečių susitikimuose kaišiadoryse, 
kaupia literatūrą apie tą kraštą. Prižiūri 
sodybos aplinką. Ir džiaugiasi, kad jo ne-
užmiršta urėdijos kolektyvas: pakviečia į 
šventes, į medelių sodinimo talkas. Va-
dinasi, jis dar bent kartais jiems reikalin-
gas. o jie jam reikalingi visada...

JūraTė rEčiūniEnė 

Švenčionėlių miškuos
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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

KėDAiNių 
MiŠKų URėDiJAi 

REiKALiNGAS GiRiNiNKAS.

kreiptis į miškų urėdą, 
mob. tel. 8686 17177 

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

maidina, uaB
P. lukšio g. 7, lT-08221 vilnius
Tel. faksas: (8 5) 277 35 44

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

Count on it.

Ag Irrigation
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DiDELiAiS KiEKiAiS

Rugpjūčio 8-ąją kilusi vėtra vienodai vertė ir laužė tiek valsty-
binius, tiek privačius miškus, daug kur užvertė kelius. Specia-
listai primena, kad likviduojant vėtros padarinius šalies miš-
kuose būtinas tvarkymo veiksmų ir darbų kompleksiškumas: 
privačių miškų savininkai turėtų įvertinti audros padarinius 
savo valdose, gauti leidimus pažeistiems medynams kirsti ir 
nedelsiant imtis pjūklų. Esant šiltiems orams, išlaužytuose ir 
išvartytuose medynuose kyla didelis spygliuočių liemenų ken-
kėjų išplitimo pavojus. Medienos kokybė, ypač beržų, pušų, 
greitai pradės blogėti. netvarkomas turtas gundo ir grobstyto-
jus. todėl kiekviena uždelsta savaitė, mėnuo – tai prarasta me-
dienos kokybė ir pinigai, kurie bus reikalingi valdai sutvarkyti, 
atkurti. Be to, virtėliais medžiais užversti miško keliai trukdo 
miškų urėdijų kirtėjams patekti į giliau miškuose esančius 
vėjalaužų židinius, išvežti medieną, privažiuoti kilus gaisrui, 
susisiekti girios kaimų gyventojams. tačiau tvarkyti pažeistus 
medynus geriau patikėti profesionalams, nes dirbti laužynuose 
yra pavojinga, reikia įgūdžių. 

Dėl pažeistų miškų tvarkymo konsultacijas teikia visų re-
gioninių aplinkos apsaugos departamentų, rajonų agentūrų 
miškų kontrolės darbuotojai, valstybiniai miškininkai. kon-
taktiniai telefonai yra RaaD-ų tinklapiuose, pranešimo apie 
ketinimus kirsti mišką blanko formą galima rasti aplinkos mi-
nisterijos tinklapyje http://www.am.lt/, nuorodoje „Privačių 
miškų savininkams“. 

Gražią pilietinę iniciatyvą parodė alytaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus bei alytaus, 
Varėnos, Prienų agentūrų darbuotojai. Siekdami paspartinti 
pažeistų miškų tvarkymo darbus, jie konsultavo miško savi-
ninkus, registravo pranešimus apie ketinimus kirsti mišką, 
tvarkė kirtimų dokumentaciją, išdavinėjo leidimus ir nedarbo 
dienomis. agentūrų specialistai teikė konsultacijas ir miško 
valdose, tikrino medienos gabenimo teisėtumą, įtartinus paša-
linių žmonių veiksmus pažeistuose miškuose. 

aplinkos ministerijos ir kituose tinklapiuose alytaus 
RaaD Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Gintautas Sventickas 
pataria miško savininkams:

1. atvykę į miško valdą, pamėginkite bent apytikriai įver-
tinti vėtros padarinius, esamo miško būklę. Išverstus su šakni-
mis medžius galima tvarkyti nedelsiant, kirtimo dokumentai 
jiems nereikalingi. Bet tokius tvarkymo darbus atliekantys kiti 
piliečiai turi įrodyti, kad darbuojasi su miško valdos savininko 
žinia.   

2. Pamėginkite suskaičiuoti nulaužtus medžius, jei stovin-
čių ir nestipriai palinkusių medžių išliko daugiau, nei išvirto 
ar nulūžo. kai 10 arų ir didesniuose plotuose vėtros nuniokotų 
medžių yra akivaizdžiai daugiau, nei išlikusių, reikia kviesti 
miškininką – specialistą, kad atrėžtų plyno sanitarinio kirtimo 
biržę, įtaksuotų medienos tūrį, paruoštų kirtimui reikalingus 
dokumentus. 

3. žinant apytikrį audros padarinių mastą, būtina kuo grei-
čiau kreiptis į Jūsų rajono aplinkosaugos agentūrą ir pateikti 
nustatytos formos pranešimą apie ketinimą kirsti mišką, ku-
riame nurodysite žinias apie savo miško valdos vietą ir apytikrį 
nulaužtų medžių kiekį. Miško savininko užpildytą ir pasirašytą 

Nedelskime tvarkyti 
vėtros nuniokotus savo valdų miškus

pranešimą galima rajono agentūrai pateikti ir paštu arba faksu. 
tuomet telefonu reikėtų pasitikslinti, ar Jūsų pranešimas rajono 
agentūroje užregistruotas ir galima pradėti tvarkyti vėjalaužas. 

Sudarant palankesnes sąlygas kuo operatyviau paruošti 
reikalingus dokumentus ir organizuoti pažeistuose miškuo-
se plynus sanitarinius kirtimus, aplinkos ministerija laikinai 
(iki 2010 m. rugsėjo 30 d.) supaprastino leidimų kirsti mišką 
plynais sanitariniais kirtimais išdavimo tvarką, pristabdant kai 
kurių Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus (dėl 
pažeisto medyno būklės įvertinimo žiniaraščio, apskaitos ba-
relių išdėstymo, dėl Valstybinės miškų tarnybos sanitarinės ap-
saugos specialistų dalyvavimo), kai plyno sanitarinio kirtimo 
plotas yra 1 ha ir didesnis. 

kai ne mažesniame, kaip 0,5 ha miško plote audra išlau-
žė arba išvertė daugiau kaip pusę medžių, pažeistų medynų 
sutvarkymui ir atkūrimui savininkai gali kreiptis ES paramos 
pagal lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos prie-
monę ,,Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių 
priemonių įdiegimas“. apie tai reikia nedelsiant pranešti Jūsų 
turimo miško teritorijos miškų urėdijai. Pagal nustatytą tvar-
ką miškų urėdijos specialistai užregistruos pažeidimo faktą ir 
išduos pažymą, kuri vėliau bus reikalinga siekiant paramos. 
Pagal šią priemonę miškų savininkai gali gauti iki 80 proc. 
išlaidų apmokėjimo paramą stichinių nelaimių ir gaisrų pa-
žeistų miškų atkūrimui, įskaitant miško atkūrimo projekto 
parengimą, pažeisto ploto sutvarkymą ir išvalymą bei dirvos 
paruošimą, miško sodmenų įsigijimą, jų transportavimą, pa-
sodinimą, žuvusių želdinių atsodinimą ir želdinių apsaugos 
priemones. Vienam projektui gali būti teikiama iki 345 280 
lt dydžio paraiška, finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Paramos reikia kreiptis per trejus metus po 
pažeisto ploto atsiradimo. Paramai gauti reikės parengti pa-
žeisto miško atkūrimo projektą.

Paraiškas paramai gauti ištisus metus renka nacionalinės 
mokėjimo agentūros kontrolės departamento teritoriniai sky-
riai. Jas padėti užpildyti gali žemės ūkio ministerijos akre-
dituoti konsultantai, už kurių paslaugas taip pat teikiama ES 
parama. šie konsultantai gali suteikti visą paramai gauti reika-
lingą ir su priemonės vykdymu susijusią informaciją.

nukentėjusių nuo vėtros miškų savininkams rugpjūčio 
21 d. Prienuose ir Varėnoje lMSa organizavo konsultacinius 
seminarus. konsultacijas miško savininkams nuolat teikia ir 
miškų urėdijos. 

Rugpjūčio 23 d. lMSa raštu kreipėsi į generalinį policijos 
komisarą V. telyčėną, prašydama imtis prevencinių bei ope-
ratyvinių priemonių stabdant padažnėjusius medienos grobs-
tymo atvejus ypač nuo škvalo nukentėjusiuose alytaus, kai-
šiadorių, kauno, Prienų, švenčionių, trakų ir Varėnos rajonų 
miškuose. Prašoma suaktyvinti policijos pareigūnų patru-
liavimą, organizuoti bendrus reidus su aplinkosaugininkais, 
tikrinant medienos ruošos, įsigijimo bei transportavimo tei-
sėtumą. taip pat lMSa kreipėsi į rajonų savivaldybių merus 
laikinai uždrausti lankytis pažeistuose miškuose pašaliniams 
asmenims, nesusijusiems su audros padarinių likvidavimu.

mG inf.
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Panevėžio RaaD kontroliuojamo-
je teritorijoje privatūs miškai užima 
94,3 tūkst. ha. šiuose miškuose 2001–
2009 m. plynai iškirsta apie 10 tūkst. 
ha medynų. Daugumos jų kirtimas su-
projektuotas bendruosiuose ar vidinės 
miškotvarkos projektuose. kiekvienam 
plotui numatytas atkūrimo būdas ar 
net sudarytas atkūrimo projektas.

Panevėžio RaaD-e dirbantys vals-
tybiniai miškų pareigūnai buvo įpa-
reigoti iškirstuose sklypuose kasmet 
tikrinti miško atkūrimą. Pavyzdžiui, 
2005 m. tikrinant 2001 m. iškirstus me-
dynus, rasta 53 ha neatkurto miško (12 
proc. iškirsto ploto). 2009 m. tikrinant 
2005 m. kirstus plotus, nustatyta, kad 
miškas neatsikūręs 6,6 ha arba 0,6 proc. 
iškirsto ploto. tokiais miškų atkūrimo 
rezultatais turėtume būti patenkinti, jei 
ne tolesnė šių plotų būklė. 

2007–2008 m. Panevėžio regiono 
miškuose atlikta valstybinė miškų in-
ventorizacija. Jos duomenimis, priva-
čiuose ir kitų naudotojų jaunuolynuose 
iki 10 metų netikslinės medžių rūšys 
vyrauja 16 proc. plotų. Dalis jaunuolynų 
atžėlė buvusiose žemės ūkio naudme-
nose, tačiau ir kai kuriose kirtavietėse 
ėmė vyrauti netikslinės medžių rūšys – 
n hidrotope baltalksniai ar drebulės. 

atsižvelgdami į tai, šių metų Pane-
vėžio RaaD veiksmų programoje nu-

matėme patikrinti ne mažiau 60 proc. 
miško sklypų, kuriuose plyni kirtimai 
atlikti 2006 m., bei miško želdinių ir 
žėlinių kokybę 40 taksacinių miško 
sklypų. Miškų urėdijose miško želdi-
nių ir žėlinių kokybę Miškų kontrolės 
skyriaus pareigūnai vertina daugelį 
metų, tačiau rajonų agentūrose dirban-
tys miškų pareigūnai tokios patirties 
neturi. todėl veiksmų programoje nu-
matėme organizuoti seminarą dėl žel-
dinių ir žėlinių kokybės atkuriamuose 
miškuose vertinimo.

Biržų miškų urėdijoje organizuota-
me seminare „Miško želdinių ir žėlinių 
priežiūros ir apsaugos kontrolė“ daly-
vavo Panevėžio RaaD Miškų kontro-
lės skyriaus ir rajonų agentūrų valsty-
biniai miškų pareigūnai, šių agentūrų 
vedėjai, Valstybinės miškų tarnybos, 
miškų urėdijų atstovai. apie regiono 
miškuose esančią padėtį pranešimą pa-
darė šios apžvalgos autorius. 

Seminare dalyvavusi Panevėžio 
RaaD direktoriaus pavaduotoja an-
gelė Plančiūnaitė pažymėjo, kad su ap-
tariamais klausimais ir jų sprendiniais 
turi būti supažindinti visi savo miškus 
atkuriantys savininkai. 

Biržų miškų urėdijos teritorijo-
je parinktuose objektuose seminaro 
dalyviai aktyviai diskutavo apie nuo 
iškirtimo laiko pasikeitusius miškų at-

kūrimo ir įveisimo nuostatų ir vidinės 
miškotvarkos projektų rengimo reika-
lavimus. keletas minčių iš diskusinių 
objektų. 2003 m. Biržų girininkijos 660 
kv. 1,6 ha plynai iškirstas brandus egly-
nas. Vertinant miško atkūrimą po 3-ejų 
metų, kirtavietėje rasti eglės želdiniai. 
Valstybinio miškotvarkos instituto 
specialistams 2007 m. inventorizuojant 
čionykščius miškus, minėtoje vietoje 
eglės želdinių nepastebėta. šiuo metu 
ldp augavietėje augančio jaunuoly-
no rūšinė sudėtis yra 4Bt 2J 3D 1B+E, 
nes dauguma eglaičių atsidūrė po laja, 
pažeistos žvėrių (žr. 1 nuotrauką.). Be 
to, 0,8 skalsumo jaunuolyne yra tan-
kus ievų, lazdynų, šermukšnių trakas. 
kokią ūkinę priemonę taikyti, mes ži-
nome. Bet ar ją taikys naujasis valdos 
savininkas – diplomuotas miškininkas, 
nežinome. tokių medynų savininkams 
taikyti administracinių poveikio prie-
monių miškų kontrolės pareigūnai ne-
turi teisės.

Panašų vaizdą matėme latvelių 
girininkijos 421 kv. Iškirstose 2003–
2004 m. biržėse miškotvarkininkai 
rado gerus eglės želdinius su minkš-
taisiais lapuočiais. šiuo metu lapuočiai 
peraugo egles. atlikus ugdymo kirti-
mus, palaipsniui mažinant minkštųjų 
lapuočių kiekį, galima suformuoti eglės 
su minkštaisiais lapuočiais medyną. ti-
kimės, kad naujasis miško savininkas, 
prieš kirsdamas antros eilės biržes, tai 
atliks geranoriškai. čia kilo klausimas: 
dalyje antros eilės biržių valstybinė 
miškotvarkos inventorizacija nurodė 
nds augavietę, nors ankstesnėje inven-
torizacijoje nustatyta lcp, o vidinės 
miškotvarkos projekte – lds augavie-
tės. Dalyviai vieningai nusprendė – 
vadovaukimės vidinės miškotvarkos 
projektu. tuo pačiu visi įsitikino, kaip 
svarbu atsakingai suderinti miškotvar-
kos projektus.

likusieji objektai buvo parinkti Bir-
žų girioje. Juose seminaro dalyviai įdė-
miai klausė ilgamečio latvelių girinin-
kijos girininko Prano Martišiaus, kuris 
prisiminė, kaip atrodė kiekvienas skly-
pas prieš kirtimus, ar laiku atliktos ki-

Miškų atkūrimo pamokos 
Biržų regione

Seminaro dalyviai Biržų girioje, Latvelių girininkijoje
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saugos rėmimo specialiosios programos 
įstatymu, miško savininkai, valdytojai 
ir naudotojai, kurių valdomuose miškų 
plotuose neuždrausta medžioklė, iki 
liepos 1 d. galėjo teikti paraiškas žalos 
prevencijos priemonėms, kuriomis sie-
kiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos miškui, finansuoti. kol 
kas šiomis lėšomis repelentų įsigijimui 
ir želdinių bei žėlinių apdorojimui pasi-
naudoja tik miškų urėdijos.

Panevėžio RaaD direktoriaus pa-
vaduotoja a. Plančiūnaitė atkreipė dė-
mesį į valdų patikrinimo aktų, privalo-
mų nurodymų surašymą.  Valstybinės 
miškų tarnybos Miškų kontrolės sky-
riaus vyriausiojo specialisto Mariaus 
Ivanausko manymu, konkrečioje situ-
acijoje reikėtų daugiau laisvės palikti 
agentūrų miškų kontrolės pareigū-
nams. teisės aktuose ne visada randa-
me atsakymą, kaip pasielgti konkrečiu 
atveju. Bet pareigūnas, priimdamas 
sprendimą, turi jį motyvuoti. 

Grįždami namo ilgoką kelią grožė-
jomės gerai tvarkomais Biržų urėdijos 
miškais, iš kurių turėtų pasimokyti šio 
krašto privačių miško valdų savininkai. 

romualdas lukŠas
Panevėžio raad 

miškų kontrolės skyriaus vedėjas

tos ūkinės priemonės. Visi akivaizdžiai 
įsitikino, kokią naudą duoda reikiamai 
išsaugotas pomiškis ir kokią žalą padaro 
savininkų kontrolės stoka rangovams, 
pavėluotas jaunuolynų ugdymas. ap-
žiūrėtas šios girininkijos 420 kv. egle 
želdytas sklypas, kuriame pavėluotai 
atlikti priežiūros darbai, ir palyginta su 
greta valstybinio miško 20 kv. augančiu 
keleriais metais vyresniu eglynu su gru-
pėmis išsidėsčiusiais juodalksnio – ber-
žo intarpais. kai girininkas P. Martišius 
savo sąsiuvinyje parodė įrašus, kiek į šį 
sklypą įdėta jėgų ir lėšų, visi supratome, 
kad retas miško savininkas savo noru 
galės tai padaryti. Dar akivaizdžiau tuo 
įsitikinome, kai apžiūrėjome valstybinio 
miško 55 kv. prieš 10 metų iškirstame 
baltalksnyne 2002 m. įveistus ąžuolo – 
eglės želdinius. Darbo įdėta daug, o re-
zultatais ypatingai džiaugtis negalime. 
todėl vertindami 2006–2007 m. lcs-
ncs augavietėse iškirstame eglyne ir ne-
pakankamai atželiančiame plote šiemet 
pasodintas egles, susimąstėme – kokį 
medyną turėsime ateityje.

agentūrose dirbantys miškų parei-
gūnai seminare sakė, kad nedaug miš-
ko savininkų kreipiasi į juos konsul-
tacijų. Valdose, kuriose keitėsi miško 
savininkai, o pareigūnai nustatė pažei-
dimus, kartais sudėtinga pastaruosius 

išsikviesti ir supažindinti su patikri-
nimo aktu. Vis dar ieškome optimalių 
konsultavimo būdų. 

Biržų rajono agentūros vyriausia-
sis specialistas algirdas Gedgaudas 
žadėjo seminaro dalyvių lankytuose 
objektuose konsultuoti miško savinin-
kus. tokių minčių turėjo ir Rokiškio 
rajono agentūros vedėjo pavaduotojas 
Sigitas Prievelis. 

šiemet aplinkos ministro patvirtin-
tas Privačių miškų savininkų švietimo, 
mokymo ir konsultavimo perspektyvi-
nės programos veiksmų ir priemonių 
2010–2011 m. planas įpareigoja visas 
miškų klausimus sprendžiančias institu-
cijas dirbti kartu. Manau, kad praktinis 
seminaras padės miškų kontrolės pa-
reigūnams vienodžiau vertinti situaciją 
miške, atidžiau atsižvelgti į pateikiamas 
rekomendacijas. tai aktualu derinant 
vidinės miškotvarkos projektus, ypač 
ūkinės veiklos skyrių. Išrašant leidimą 
kirsti mišką savininkui, pastarasis tu-
rėtų būti apsisprendęs, kaip atkurs kir-
tavietėje naują medyną. Pokalbis turėtų 
išlikti savininko atmintyje. Manau, kad 
miško atkūrimas vienodai turi rūpėti 
tiek miško valdos savininkui, tiek miškų 
kontrolės pareigūnui. Pastarieji miško 
savininkams turėjo priminti, kad vado-
vaujantis lR Savivaldybių aplinkos ap-

Biržų girios jaunuolynuose įsigali minkštieji lapuočiaiPavasarį, lietingą vasarą į miško valdas 
be lieptelio neįeisi
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iš gamyklos Suomijoje
,,valtra“ traktorius per Europą riedėjo į italiją

Visiems įprasta, kad įmonė, pardavusi traktorių, jį atgabena į pir-
kėjo kiemą. tačiau ūkininkas Vladi Peresson nusprendė pats jam 
pagamintu „Valtra n 142 Versu“ traktoriumi iš Suolahti gamy-
klos Suomijos, Estijos, latvijos, lietuvos, lenkijos, čekijos, Slo-
vakijos, Vengrijos, austrijos keliais parvažiuoti į savo fermą arte 
terme šiaurės Italijoje. Iš gamyklos kiemo šis keistuolis leidosi į 
2761 km kelionę rugpjūčio 2 d., o namus pasiekė rugpjūčio 8 d.

,,VALTRA“ TRAKToRiAi PoPULiARŪS iR iTALiJoJE
nepaisant, kad italai patys gamina sudėtingiausias žemės ūkio 
mašinas, tarp jų ir traktorius, tačiau daugelyje šios šalies ūkių 
galima pamatyti ir suomiškų „Valtra“ traktorių. 

„Valtra“ kompanijos atstovo Italijoje Franco Scorsi duome-
nimis, vien tik šiaurės Italijoje kasmet parduodama vidutiniškai 
po 150 suomiškų traktorių. Italų fermeriai juos renkasi ne tik 
dėl universalumo, bet ir todėl, kad jie, būdami mažų gabari-

tų, yra pakankamai galingi. Be to, italai ūkininkai ypač vertina 
„Valtra“ traktoriaus atbulinės eigos sistemą „twin track“. 

Fermeris V. Peresson ne iš karto ryžosi pirkti būtent „Val-
tra“ traktorių. kaip mūsų ūkininkai, taip ir jis stebėjo suomiškų 
traktorių darbą kaimynų bei pažįstamų ūkiuose. tik įsitikinęs 
jų kokybe nusprendė įsigyti būtent „Valtra“. 

V. Peresson ūkis mišrus – augalininkystė ir gyvulininkystė. 
Jo valdos – 150 ha. Italijoje tai vidutinio didumo ūkis. Ir 160 aG 
„Valtra n 142 Versu“ traktoriaus jam pakaks atlikti visus pagrin-
dinius ūkio darbus. 

Į KELioNę SU PALyDA
Į Suomiją Italijos fermeris atvyko su septynių žmonių palyda. 
kartu su Vladi į kelionę išsirengė ir jo sesuo Daniela, keli fer-
merio draugai, vadybininkas, su kuriuo V. Peresson pasirašė 
traktoriaus pirkimo–pardavimo sutartį, ir „Valtra“ kompanijos 
atstovas Italijoje F. Scorsi. 

Penki iš palydovų turi traktorininko teises, todėl važiuoja-
ma ir dieną, ir naktį. traktorius rieda 40 km/val greičiu. Paskui 
traktorių seka turistinis automobilis su palydovų komanda. 

Iš Suolahti miesto, kuriame surenkami „Valtra“ traktoriai, 
važiuota Suomijos keliais į Helsinkį. čia jūrų uoste traktorius 
įropojo į keltą, plaukiantį į taliną. taline – pirmasis poilsio 
punktas. čia keliautojai praleido kelias valandas ir vėl tęsė ke-
lionę Rygos link. latvijos sostinėje italų keliautojai aplankė naš-
laičių namus ir šiek tiek pailsėjo.

Rugpjūčio 4 d. jie pasiekė Panevėžį. Prie miesto ribos ke-
liautojus pasitiko uaB „Rovaltra“ direktorius komercijai Jonas 
trainaitis ir pakvietė apsilankyti šios bendrovės Panevėžio pa-
dalinyje. 

SUSToJiMAi TiK ,,VALTRoS“ ATSToVyBėS ĮMoNėSE
traktorius, papuoštas stendu, kuriame pavaizduotas kelionės 
maršrutas, Suomijos bei šiaurės Italijos regiono ir Italijos že-
mės ūkio organizacijų konfederacijos vėliavomis, sustojo uaB 

Traktorius Panevėžio miesto prieigose Svečiai pageidavo nusifotografuoti atminimui su UAB „Rovaltra“ darbuotojais

UAB „Rovaltra“ direktorius komercijai Jonas Trainaitis ir „Valtra“ 
atstovas Šiaurės italijoje franco Scorsi
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Vynvytis ir paukščiai
Penkialapis vynvytis – gerai miškininkams pažįstamas auga-
las. Ir ne tik miškininkams. Miestuose nemažai daugiabučių 
namų sienų dengia vynvyčių lapija. augalas auginamas kaip 
dekoratyvinis. Gražus vasarą, bet dar gražesnis rudenį, lapams 
nuraudus. 

noriu atkreipti dėmesį į kitą augalo teikiamą naudą. Vyn-
vyčių uogos labai patinka paukščiams. uogų mėgėjų būrį sun-
ku ir išvardinti. Paminėsiu tik tuos, kuriuos smaližiaujančius 
uogomis, stebėjau pats. tai kėkštai, svirbeliai, juodieji ir smil-
giniai strazdai, liepsnelės. Įdomiausia, kad šios uogos stipriai 
traukia geninius paukščius, kuriuos paprastai laikome mė-
sėdžiais. Palikę mišką, į gyvenvietes pasmaguriauti vynvyčių 
skrenda didieji ir vidutiniai geniai, pilkosios ir žaliosios me-
letos. noras pasmaguriauti toks stiprus, kad retieji paukščiai 
skrenda į kiemus, kur vaikšto žmonės, tupia į vijoklius šalia 
pravirų langų.

Dera vynvyčiai kasmet ir gausiai. uogos išsilaiko ilgai. ten, 
kur paukščiai jų sudoroti neišdrįsta, uogos sulaukia pavasario. 

Vynvyčių lapijoje mėgsta sukti lizdus smulkieji paukšteliai. 

Daugelis gamtininkų kreivai žiūri į svetimšalių, introdu-
kuotų augalų platinimą. Sodinti miškuose vynvyčių, aišku, 
nesiūlysiu, bet jie sėkmingai gali augti net vyniodamiesi ant 
pušų kamienų sodybos pakraštyje. tinkamiausia vieta šiam 
augalui – tinklo tvoros, pavėsinės, mūro sienos, pavieniai 
sodybos medžiai ar specialiai tam įkasti stulpai. taip ne tik 
papuošime sodybą, bet ir prisiviliosime įdomių, spalvingų 
paukščių niūriomis rudens ir žiemos dienomis.

Jonas BarZdėnas
Švenčionėlių miškų urėdijos 

antaliedės girininkijos girininkas
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Traktoriaus savininko sesuo Daniela Peresson padovanojo 
Jonui Trainaičiui marškinėlius su kelionės simbolika

Traktoriaus savininkas Vladi Peresson su seserimi Daniela

„Rovaltra“ Panevėžio padalinio kieme. keliautojai buvo labai 
gerai nusiteikę, linksmi, žvalūs, nepaisant, kad jau antra para 
kelionėje. uaB „Rovaltra“ suruošė svečiams kuklias vaišes, su-
pažindino su padalinio veikla, prekiaujant suomiškais „Valtra“ 
traktoriais ir teikiant serviso paslaugas. 

Svečiai atvyko taip pat ne tuščiomis rankomis. traktoriaus 
savininko sesuo įteikė lauknešėlį J. trainaičiui su savo ūkio gami-
niais: medumi, vaisių sultimis, lašiniais, sūriu ir, žinoma, vynu. 

Porą valandų pailsėję svečiai išvyko. kitas sustojimo punk-
tas – Varšuva. ten yra „Valtros“ atstovybė lenkijoje. atstumą 
nuo Panevėžio iki Varšuvos jie žadėjo įveikti per 15 valandų. 

iŠŠŪKiS SUoMiŠKiEMS ,,VALTRA“ TRAKToRiAMS
Vargu ar atsirastų mūsų ūkininkų, kurie ryžtųsi patys par-

važiuoti iš Suomijos ten jiems pagamintu nauju traktoriumi, 
kai nemokamai juos tiesiai iš gamyklos pristato į užsakovo 
kiemą. 

Beje, prieš tą keistuolių italų kelionę „Valtra“ traktoriumi 
per Europą buvo skelbiama, kad už ją surinkti pinigai bus skirti 
latvijos našlaičių namams. Pinigų tikimasi gauti iš Suomijos 
„Valtra“ traktorių gamyklos. 

uaB „Rovaltra“ komercijos direktoriaus J.trainaičio nuo-
mone, tai paprasčiausias noras parodyti, kad ir traktoriumi 
galima nuvažiuoti tokį didelį atstumą. tiesa, šis iššūkis jau 
nebe pirmas. 2004 m. „Valtra“ atstovas šiaurės Italijoje F. Scor-
si parvairavo iš Suomijos į Italiją taip pat naują „Valtra“ trak-
torių, tik kitu maršrutu.

šį kartą traktoriumi teko važiuoti net dešimties Europos 
šalių keliais, skirtingomis sąlygomis. Suomijoje, Estijoje, la-
tvijoje ir lietuvoje keliautojus kankino tvankus karštis. ne-
žinia, kokios oro sąlygos juos pasitiko čekijoje, Slovakijoje, 
Vengrijoje ir austrijoje, kur neretai būna spūstys keliuose.

PolikarPas raGoŽis
„ūkininko patarėjo“ korespondentas
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Jau daug metų net ir šiais sudėtingomis 
technologijomis persmelktais laikais 
dar bų sode ar darže neįsivaizduojame 
be klasikinio kastuvo ar semtuvo. atro-
dytų visiems suprantamas ir paprastas 
kastuvas patikimo, garsaus gamintojo 
cechuose tampa šiuolaikišku, ergono-
mišku ir našiu įrankiu, taupančiu juo 
dirbančio žmogaus jėgas, teikiančiu tei-
giamų emocijų. 

taigi kastuvas – rankinis įrankis, 
skirtas velėnai atkirsti, kiaurymėms kas-
ti, dirvai perkasti, sodmenims iškasti ir 
pan., semtuvas – gruntui ar kitoms bi-
rioms medžiagoms perkelti. 

kalbant apie birias medžiagas, tei-
giama, kad kuo stambesnės birių me-
džiagų dalelės, tuo sunkiau (net iki 37 
proc.) jas perkelti, lyginant su smėliu 
(Dressel, 1954 m.).

Remiantis tam tikrais tyrimais, įver-
tinant darbo pobūdį bei kitus veiks-
nius, kastuvai gaminami, vadovaujantis 
tam tikrais standartais. Vienas iš svar-

Geras kastuvas. 
kas tai?

biausių – tvirtumo testo standartas BS 
3388 (British Standart). Vadovautis juo 
nurodo ir švedijos standartas SMS 1535, 
kuriuo remiantis gaminami gerai žinomi 
ir mūsų šalyje suomiški Fiskars kastuvai. 

tvirtumas tikrinamas taip: įtvirti-
nami kastuvo ašmenys. ant rankenos 
kabinamas 40 kg krūvis. Jis paliekamas 
minutei, po to nuimamas. Vėliau krūvis 
padidinamas iki 55 kg ir paliekamas 2 
minutėms. Po šių bandymų neturi likti 
vizualiai pastebimų pakitimų visoje kas-
tuvo konstrukcijoje (1 pav.). 

tvirtumas – labai svarbus veiksnys. 
normaliai kasant, krūvis, tenkantis 
įrankiui, niekada neturėtų viršyti mi-
nėtų sąlygų. aišku, kai kurie specialios 
paskirties kastuvai, pavyzdžiui, sodme-
nų iškasimo, bandomi dar sudėtinges-
nėmis sąlygomis. kitiems, skirtiems 
darbui lengvesnėmis sąlygomis bei pa-
gamintiems iš mažiau tvirtų medžiagų 
(medinis, aliuminis kotas ar kt.), taiko-
mi mažesni reikalavimai.

kadangi kastuvas – rankinis įrankis, 
ypač svarbus jo svoris. Muller ir Karrash 
(1956 m.) rekomenduojamas optima-
lus kastuvo svoris – 1,5–1,8 kg. ypač tai 
svarbu semtuvams, kadangi semtuvo 
svorio mažėjimas didina įrankio efek-
tyvumą. optimalus semtuvo ir jo bend-
ro svorio su krūviu santykis – 1:3, t.y. 
įrankio svoris turi sudaryti trečiąją dalį 
bendro semtuvo ir „krovinio“ svorio. 
lengvas kastuvas ypač svarbus tiems 

asmenims, kuriems įrankį reikia nešioti 
ilgą laiką.

ašmenų dydis ir forma priklauso 
nuo kastuvo paskirties (2 pav.). tyrė-
jas Freivalds (1990) švedijoje nustatė, 
kad mažiausi žmogiškosios energijos 
nuostoliai dirbant kastuvu yra tada, kai 
santykis tarp ašmenų ploto ir jo svorio – 
0,0676 m2/kg.

1

2
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kai kurie Fiskars kastuvai ir kiti įran-
kiai turi keičiamo ilgio kotą. tokiu būdu 
galima optimaliai parinkti koto ilgį dir-
bančiajam. tai atlikti rekomenduojama 
taip: kastuvo ašmenims liečiant žemės 
paviršių ir laikant įrankį už rankenos, 
alkūnės linkis turi sudaryti kampą, arti-
mą stačiam (90º).

optimalią koto gale esančios ranke-
nos formą rekomendavo Eastman ko-
dak (1979 m, 1983 m)

tam, kad dirbant rankeną opti-
malia jėga spaustų rankos pirštai, jos 
skersmuo turėtų būti tarp 30 ir 40 mm 
(3–4 cm). Be to, pirštai turėtų laisvai 
tilpti rankenos kilpoje (jeigu ji užda-
ra) su pirštine ar be jos (3 pav.). to-
kiu būdu rekomenduojamas uždaros 
rankenos vidaus plotis – nuo 100 iki 
130 mm (10–13 cm).

ypatingas dėmesys konstruojant 
kastuvą skiriamas kampui tarp ašmenų 
ir koto.

Populiariausiems Fiskars Ergono
mic kastuvams jis yra 26º (žr. 4 pav.). 
Freivalds (1986 m.) patvirtino keturis 
pagrindinius dydžius, turinčius svar-
bią reikšmę įrankio ergonomiškumui ir 
komfortui: 0º, 16º, 32º ir 48º. 

tyrimais nustatyta, kad jeigu kastu-
vo konstrukcijoje panaudoti vienas ar 
kitas vidurinieji dydžiai, dirbant tokiu 
įrankiu sunaudojama mažiausiai fizinių 
sąnaudų. tačiau semtuvui efektyvesnis 
didesnio polinkio kampo kotas. šiuo-
laikiniai našūs bei ergonomiški kastuvai 
turi ir rankenos kilpos polinkį bei dar 
vieną konstrukcinį linkį prie ašmenų 
(žr. 5 pav.), taigi jų dizainas dar labiau 
optimizuotas, lyginant su ankstesnėmis 
paminėtų autorių studijomis.

aišku, dauguma straipsnyje pami-
nėtų kastuvų ir semtuvų konstrukcinių 
dydžių yra rekomendacinio pobūdžio, 
tačiau kai kurie apibrėžiami ir kaip stan-
dartai. kiek gamintojas kreips dėmesio 
į šiuos ar kitus parametrus, investuos į 
medžiagas bei technologijas įrankių ga-
mybai, toks bus ir galutinis rezultatas – 
didelė kaina ir ergonomiškas įrankis ar 
maža kaina ir darbas „kol reikės pirkti 
kitą“. šiandieninė rinka, taip pat ir mūsų 
šalies, gali pateikti pakankamą pasirin-
kimą šių reikalingų ir kol kas nepakei-
čiamų kitais įrankių. 

Eduardas dErEnka
mocevičiaus firmos „Ginalas“ 

techninis konsultantas

Dešinėje 2 paveikslo pusėje pavaiz-
duotas sodmenų iškasimo kastuvas turi 
aukštesnius ir siauresnius ašmenis, negu 
klasikiniai kastuvai, esantys kairėje ir 
viduryje. Smaili ašmenys turi didesnę 
smeigiamąją jėgą nei lygūs (buki), todėl 
tinkamesni sunkiai dirvai kasti, lygiais 
ašmenimis lengviau kasti smėlį ir prie-
smėlį. Dėl tvirtumo ašmenys būna šiek 
tiek išgaubti. Jų metalo storis kasimo 
efektyvumui didesnės įtakos neturi – 
svarbu aštrumas.

ašmenims naudojamas plienas turi 
būti kietas ir atsparus dėvėjimuisi. Fis
kars kastuvų ašmenys pagaminti iš me-
talo lydinio, kurio sudėtyje, be anglies, 
silicio, mangano ir chromo kompo-
nentų, yra ir 0,002 proc. boro, todėl jų 
kietumas siekia 48 vnt. pagal Rockwell 
skalę (HRC). kai kurių Fiskars kastuvų 
ašmenys papildomai grūdinami ir yra 
dar tvirtesni.

kastuvų kotas gali būti gaminamas 
iš metalo (daugumos Fiskars kastuvų), 
medžio, aliuminio.

Fiskars metaliniams kotams nau-
dojamas precizinis vamzdinis Ruukki 
plienas yra ypač tvirtas ir lengvas, ga-
mybos procese su ašmenimis dažniau-
siai jungiamas suvirinant. kastuvams, 
skirtiems ypač sunkiems darbams, nau-
dojamas ne apvalaus profilio vamzdinis 
plienas, o ovalaus skerspjūvio („kiauši-
niškas“), kuris yra žymiai atsparesnis 
lenkimui. 

Dažniausiai kotui naudojama uosio 
mediena. tačiau dėl porėtos medienos 
struktūros jis gana šiurkštus. kastuvai 
bei kiti įrankiai su tokiais kotais vadi-
nami klasikiniais ir yra ypač mėgiami 
Didžiojoje Britanijoje. Spygliuočių ir 
minkštųjų lapuočių mediena kastuvų 
kotams naudojama žymiai pigesniems 
įrankiams ir, be abejonės, yra ne tokie 
tvirti.

koto ilgis kastuvams taip pat gana 
skirtingas. Remiantis standartu BS 3388, 
jis visada turėtų būti 700 mm (70 cm) il-
gio, DIn 20152 nurodo ribas nuo 540 mm 
iki 1100 mm (54–110 cm). Istorijoje ži-
nomi kastuvai su 2,5 m ilgio kotu (Fle
mish kastuvas). 1986 m. Freivalds atlikti 
tyrimai parodė, kad kasimo efektyvu-
mas padidėja ir nuovargis mažesnis, kai 
koto ilgis didėja nuo 73 cm. tačiau sem-
tuvais, kurių kotas trumpas, lengviau 
perkelti nedideliu atstumu gruntą iš vie-
nos vietos į kitą (pakrauti į transporto 
priemonę ir pan.).

26 o
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Žo dis skai ty to jui

nežinau ar čia tik man, ar ir kitiems pomėgio 
bendrams, medžioklinis tykojimo bokštelis – 
vieta, kur būnant, galvą ima kvaršinti durni, 
filosofiniai mūsų būties klausimai. 
sėdi bokštelyje, kelioms valandoms pabėgęs 
nuo kasdienybės, ir paleidi visas minčių žirgų 

vadžias. kasvakar taip laiką leidžia keletas šimtų, o kai kuriomis dienomis gal 
net keletas tūkstančių mūsų bendrapiliečių. anot klasiko, būtų beprotiškai 
fantastiška sužinoti, kur juos neša tie palaidi minčių žirgai.
Esi vienas ir aplinkui tik gamta. Tiesa, dažniausiai gerokai ,,pagardinta“ civiliza-
cijos pipirais. Bet nuo to durnų minčių spiečius galvoje tik išsipučia.
ausys stačios, akys plačios, rankose žiūronai, šalia – šautuvėlis. dešimt, dvide-
šimt minučių, pusvalandis. ramu. laimikis pasirodys po valandos, dviejų, trijų. 
o gal ir aplamai neišlys iš tik jam vienam žinomų ganyklų ir slaptaviečių.
akis ima kliūti ir už negamtinių objektų. 
kas gi ten kėpso – ė, gi, senų padangų krūva, kas gi ten pūpso – a, tai bam-
balių, butelių ir skardinių pilkapis vakarinės saulės spindulių apšviestas žai-
žaruoja, kas gi ten stūkso – oho, tai naujojo šių laikų feodalo rūmai arabiškais 
minaretais lietuviško ežero veidrodėlyje puikuojasi, kas gi ten švyti – nagi, 
eilinio, ,,normalaus“, reitingų kurpėjų į ,,lūzerius“ seniai nurašyto lietuvos kai-
miečio sodyba, nelyginant britų ,,liordo“ dvaras, žalia veja, gėlynų margumu ir 
šviežiai dažytomis langinėmis šviečia, kas gi ten riogso – ūūū..., tai ,,šlovingos“ 
šviesaus komunizmo rytojaus statybos paminklas – apgriuvusi ferma, išžiojusi 
išdaužytų langų bei išgrobtų durų nasrus ir laukianti dar vienos naivių skautų 
aukos.
staiga, iš ,,durnų“ minčių spiečiaus, vienas širšuolas tik cvakt į smegeninę – ir 
pasileido minčių kumelių ir arklių kaimenė niekieno nevaldoma.
o kaip čia buvo seniau? ir kaip čia gyveno mūsų pirmtakai prieš penkiasde-
šimt, šimtą, du šimtus ir dar daugiau metų? ar jie savo gyvenimo atliekas irgi 
tempė į mišką? ar jie taip pat prievartavo aplinką statydami savo būstą? ar jie 
irgi ieškojo būdų, kaip apeiti krivio ar dvarponio draudimą medžioti šventoje 
girioje ar dvaro miške? o kaip jie suvokė juos supančią gamtą? ar jie tikrai tikė-
jo tuo, ką skelbia iš jų laikų mus pasiekusios pasakos, kurios šių laikų spuoguo-
tam bambliui, priskretusiam prie ,,kompo“, vos ne vienintelis žinių apie gam-
tą šaltinis? kad smulkių pievų ir pabalių gyventojų baubai gandrai - vaikus ir 
laimę sodyboms neša, kad didžiausias sausumos plėšrūnas meška - lėtapėdė 
ir geraširdė, kad tobulas grobuonis vilkas – žiaurus, gobšus bet kvailas, kad 
gausiausias pasaulio plėšrūnas lapė – viso labo tik įžūli vištų vagilė, kad šimtą 
dvidešimt septinis būdus išvengti plėšrūno žinantis kiškis – baikštus žioplelis, 
kad maitėda varnas – išminčių išminčius ir išminties simbolis, o bjauriausia, 
kokią tik galima įsivaizduoti kaimynė gulbė – grožio, elegancijos ir šeimyninės 
ištikimybės simbolis ir t.t. ir pan. ar toli mes aplenkėme savo protėvius, šventai 
tikėjusius mistinėmis gamtos galiomis, dosniai dalijusius savo pačių savybes 
(dažniausiai neigiamas) to net neįtariantiems gyvūnams ir skirsčiusius juos į 
geriečius ir blogiečius ?
stop! Pasirodė stirninas. velniop durnų minčių paradą. kur žiūronai ir šautu-
vas!?

EuGEniJus TiJuŠas

noras kuo daugiau žinoti apie gamtą ir ją 
suprasti yra šventas: žmonija šimtmečius 
atkakliai gilinosi į gyvybės paslaptis, tam 
sukūrė nė vieną, o daug mokslo sričių. 
šiandien galima pasakyti – esame tik pa-
keliui į žinojimą, nes kiekvienas atradimas 
atveria naujus, daug gilesnio tyrimo ir su-
pratimo reikalaujančius klausimus. toks 
savo vietos pažinimo procese suvokimas 
būtinas tam, kad neskubėtume daryti sku-
bių išvadų ir, kas yra svarbiausia, neban-
dytume jų iš karto diegti praktikoje. tokių 
nesubrandintų tyrimų ir jų pagrindu pri-
imtų sprendimų rezultatai regimi aplinkui; 
keista, kad mes labai greitai priprantame 
prie jų ir netgi bandome juos pateisinti. 

Viena didžioji klaida, daryta gamtoje – 
naujų rūšių įkurdinimas. šiandien lietu-
voje auga daugiau kaip 500 svetimžemių 
augalų rūšių, keletas įkurdintų stuburinių 
ir daug bestuburių, ypač hidrobiontų rū-
šių. šios rūšys pateko įvairiais būdais ir 
intencijomis, tačiau nemaža jų dalis buvo 
įkurdinta dėsningai, rekomendavus moks-
lininkams, sprendimus priėmus aukščiau-
sioms šalies institucijoms. apie svetimže-
mes rūšis ir ekologiškai pačią agresyviau-
sią invazinių rūšių grupę reikia kalbėti 
atskirai. tačiau dabar turėtume prisiminti 
ir kitą, lyg ir pamirštą daugelio įkurdintų 
rūšių prognozuotą arba neplanuotai atsi-
radusią funkciją – dalyvavimą hibridiza-
cijoje. ne paslaptis, kad sibirinės stirnos į 
lietuvą buvo įvežtos ir paleistos gamtoje 
siekiant „pagerinti“ vietinių stirnų trofėjų 
kokybę – iš to nieko neišėjo, nes ir netu-
rėjo išeiti: vokiečiai atliko specialius tyri-
mus su šiomis rūšimis ir nelaisvėje veisda-
mi stirnas nustatė, kad tokie hibridai yra 
praktiškai neįmanomi. tokiu pačiu tikslu į 
gamtą buvo išleistos Sibiro voverės teleut-
kos, juodsidabrės lapės. niekas neplanavo 
kryžminti dėmėtuosius elnius, bet veisda-
mi juos laisvėje Dubravos girioje sudarė 
potencialias sąlygas tauriojo ir dėmėtojo 
elnių mišrūnams atsirasti. tik dėmėtųjų 
elnių išnykimas apsaugojo mus nuo tokio 
rezultato. klasikiniu pavyzdžiu yra ekolo-
giškai agresyvios invazinės rūšies – kanadi-
nės audinės – fenomenas: per nepilną šimtą 
metų ji visiškai išstūmė iš savo buveinių ir 
beveik visai eliminavo iš gamtos europinę 
audinę. kanadinės audinės konkuravimo 
„ginklas“ atrodo visai nekaltas: anksčiau 

      Ne žmogaus priedermės reikalai
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tėn suskridusius paukščius. Dėl to jie kai kada tuokvietės 
teritorijoje lieka vieni – prieš porą metų Suomijoje tokią si-
tuaciją stebėjo ir fotografavo vokietis F. C. Robilleris. tą pa-
tvirtina ir mūsų gamtininkų stebėjimai Dzūkijoje.

Iki šiol gamtoje aptikti tokių visai nepanašių rūšių, kaip 
tetervino ir žvyrės (baltojo tetervino), kurapkos ir medžioja-
mojo fazano, hibridai. tačiau ypač stebina tetervino ir jeru-
bės mišrūnai, kurie buvo sumedžioti ir saugomi keleto mu-
ziejų rinkiniuose. Prieš 130 metų pulkelis tetervino ir jeru-
bės mišrūnų buvo aptiktas netoli Sankt Peterburgo (Rusija). 
nors paukščių spalva priminė jerubę, tačiau jų kaklai buvo 
ilgi, o uodegos ne tik ilgos, bet ir su ilgesnėmis, išlenktomis 
kraštinėmis plunksnomis.

pradedantys rujoti šios rūšies patinai poruojasi su europinių 
audinių patelėmis, šios pastoja, tačiau gemalai nesivysto ir re-
zorbuojasi. antrą kartą tais metais patelė nerujoja, gi kanadi-
nės audinės veisiasi be jokių trukdžių. keletą metų nevedan-
čios vaikų patelės populiacijai padaro nepataisomos žalos, šis 
veiksnys yra daug pavojingesnis už tiesioginį naikinimą. 

kalbame apie hibridizaciją, kurią inicijavo ar jai atsiras-
ti sąlygas sukūrė žmogus. ar gamtoje tokių mišrūnų nebū-
na? žinoma, tai vyksta ir natūralioje gamtoje, tarp vietinių 
rūšių, tačiau šie atvejai be galo reti. ypač retai mišrias poras 
gamtoje sukuria žvirbliniai paukščiai, net visai artimos jų 
rūšys. Suomių gamtininkai pateikia keleto naminių žvirblio 
ir karklažvirblio hibridų nuotraukų, baltosios ir geltono-
sios kielių, net – juodosios ir kuoduotosios zylių mišrūnų 
nuotraukas. tokių mišrūnų beveik nebūna tarp plėšriųjų 
paukščių ir pelėdų, reta išimtis – mišrios kirinių paukščių 
bei tilvikų poros. 

tiesa, kai kurioms paukščių grupėms mišrios tarprūši-
nės santuokos nėra retenybė. ypač tai būdinga beveik visoms 
vištinių paukščių rūšims. antai, gargatūnai (tokį vardą jiems 
davė profesorius tadas Ivanauskas), ne kartą aptikti ir lietu-
vos giriose, yra tetervinų ir kurtinių mišrūnai. Beje, jų tėvas 
dažniausiai būna tetervinas, o motina – kurtinė. Gargatūnai 
pavasarį visada stebimi tik tetervinų tuokvietėse ar jų apylin-
kėse, vadinasi, savo elgsena artimesni šiai rūšiai. Stebėtojai 
pabrėžia jų nesugyvenamą būdą ir savybę išvaikyti tuokvie-

      Ne žmogaus priedermės reikalai
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klasikinis paukščių tarprūšinės hibridizacijos pavyzdys – 
vandens paukščių mišrios poros. Mūsų krašte, kur ančių, 
gulbių ir žąsų tankumas nėra didelis, tokių porų išaugin-
ti jaunikliai yra didelė retenybė. tačiau daugelyje Europos 
šalių stebina didelis ančių hibridų kiekis, tenkantis „grynų“ 
paukščių pulkui. ypač daug problemų kelia čia įveistos, o 
dažniausiai – iš voljerų pasprukusios svetimžemės rūšys. 
tokie paukščiai poruojasi su didžiosiomis, rudagalvėmis, 
pilkosiomis ar šalminėmis antimis. Dar daugiau problemų 
kelia Europoje įveista ir kai kur labai dažna tapusi kanadinė 
berniklė. Dar prieš 80 metų jų polinkį laisvėje kryžmintis su 
kitomis rūšimis pastebėjo gamtininkas B. Bergas. Jo dvare 
švedijoje neskraidantis kanadinės berniklės patinas kasmet 
palikdavo palikuonių, nors atrodė, kad pilkųjų žąsų poros 
yra darnios. šiandien Vokietijoje, švedijoje ar olandijoje 
visai įprasta regėti pilkųjų žąsų ir kanadinių berniklių hibri-
dus. kanadinė berniklė vis dažniau sutinkama ir lietuvoje, 
šią rūšį reikia ypač akylai stebėti ir sekti.

Patys didžiausi vandens paukščių (žąsinių) rūšių kryž-
minimo kuriozai pasiekti paukščius laikant ir veisiant ne-
laisvėje. Voljeruose bei tvenkiniuose, kur greta gyvena skir-
tingos rūšys, o paukščių tankumas yra didelis, sulaukiama 
mišrių jauniklių ir iš biologiškai gana tolimų rūšių atstovų. 
štai gulbė nebylė jauniklius išaugino ne tik su kitų gulbių 
rūšių paukščiais, bet ir su pilkąja žąsimi, kanadine bernikle 
ir sniegine žąsimi. Pilkoji žąsis nelaisvėje išvedė jauniklius su 
keleto žąsų rūšių paukščiais, taip pat su kalnine žąsimi, egip-
tine žąsimi ir net muskusine antimi. Jau minėta kanadinė 
berniklė kryžminosi su beveik visomis žąsų rūšimis, egiptine 
žąsimi ir muskusine antimi. Didžioji antis nelaisvėje sudarė 
poras su muskusine antimi bei kitomis plaukiojančiųjų an-
čių rūšimis. klykuolė nelaisvėje perėjo ir išvedė jauniklius su 
mažuoju dančiasnapiu – tiesa, visai neseniai Suomijoje buvo 
pastebėtas ir laivėje užaugęs šių rūšių mišrūnas.

tik retais atvejais, perint artimų rūšių mišrioms poroms, 
jaunikliai būna vaisingi. Beje, toks kryžminimas gali būti 
įdomus tik moksliniu eksperimentiniu požiūriu, šiaip jis ne-
turi prasmės. tą įrodo ir gamtoje gimusių mišrūnų likimas – 
visi jie paprastai žūsta. 

lietuvoje vis dažniau susiduriame su atvejais, kai nepai-
sant veiksmų nelogiškumo, bandoma kryžminti laukinius 
ir naminius gyvūnus, ieškoti kažkokio mistinio rakto ūkio 
gerinimui. Visų pirma, tokia praktika nelegaliai taikoma vei-
siant „šernakiaules“ ir bandant pirkėjus įtikinti, kad jų mėsa 
turi puikių savybių. nesiveliant į šiuos nebiologinius ginčus, 
galėtume manyti, kad tikro šerno ir tikros kiaulės mėsa tu-
rėtų būti dar geresnė. kiaulienos mums pakanka, lietuvoje 
kasmet sumedžiojama apie 40 000 šernų, tad pasirinkimas 
yra užtikrintas. Bandymas kryžminti tarpusavyje skirtingų 
rūšių laukinius gyvūnus ar laukinius gyvūnus mišrinti su na-
miniais netelpa į jokias logines ir teisines normas.

Visų pirma tokie gyvūnai bet kada gali ištrūkti į laisvę 
ir ženkliai pakenkti vietinėms laukinėms populiacijoms. Visi 
jaučiame, kokio atgarsio susilaukė pranešimas, kad moksli-
ninkai lietuvos vilkų haplotipuose rado šuns genų – ban-
doma eskaluoti mintį, kad ši įtaka iš esmės aktyvino vilkų 
populiacijos agresiją. nors tokios kalbos neturi mokslinio 
pagrindo, nes niekas negalėtų to įrodyti, apie šerno ir na-

minės kiaulės hibridų patekimą į laisvę (o tokie įvykiai jau 
registruoti) beveik nediskutuojama. o šie atvejai yra kur kas 
pavojingesni, nes šernų gamtoje daug, jie veisiasi labai ak-
tyviai, jie nesudaro pastovių porų, tad nepageidautini genai 
gali migruoti greitai ir neprognozuojamai.

Reikėtų priminti visiems eksperimentatoriams, kad min-
tis gerinti gamtą buvo madinga tik apie 1950 m. šiandien 
mūsų teisiniai dokumentai labai suprantamai ir išsamiai reg-
lamentuoja gyvūnų kryžminimą. 

šių metų birželio 22 d. lR Seimo priimtoje naujoje lau-
kinės gyvūnijos įstatymo redakcijoje aiškiai sakoma:

7 str. 7 dalis. kryžminti laukinius gyvūnus leidžiama tik 
mokslinių tyrimų tikslais turint aplinkos ministerijos įga-
liotos institucijos leidimą, išduotą vadovaujantis laukinių 
gyvūnų naudojimo taisyklėmis.

9. str. 4 dalis. Draudžiama išleisti į laisvę svetimžemes 
laukinių gyvūnų rūšis, sąmoningai ar nesąmoningai nelais-
vėje išveistus gyvūnų hibridus. nelaisvėje laikyti ir ištrūkę į 
laisvę gyvūnų hibridai ir svetimžemių rūšių laukiniai gyvū-
nai privalo būti skubiai sugauti arba numarinami laukinės 
gyvūnijos išteklių naudotojų lėšomis.

22 str. 12 dalis. nelaisvėje laikytų ir į laisvę ištrūkusių sve-
timžemių laukinių gyvūnų rūšių, gyvūnų hibridų, natūraliai 
lietuvoje paplitusių nelaisvėje laikytų ir į laisvę ištrūkusių 
laukinių gyvūnų, kai jie priklauso laukinės gyvūnijos ište-
klių naudotojui, padarytą žalą atlygina laukinės gyvūnijos 
išteklių naudotojas, jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl 
nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios arba kitų Ci-
vilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytų veiksmų.

taigi, ir logika, ir etika, ir teisinės nuostatos tvirtina, kad 
joks gyvūnų kryžminimas negali būti atliekamas. šis jautrus 
kiekvienai rūšiai ir kiekvienam gyvūnų individui dalykas – 
tikrai ne žmonių reikalas. Jei tai atsitinka gamtoje, gamta 
jaučia, kaip turi elgtis su niekam nereikalingais palikuoni-
mis. Gi žmogus neturi teisės laukinius gyvūnus naudoti 
šioms nesankcionuotoms reikmėms. 

sElEmonas PalTanavičius
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leidyklos ,,naujasis lankas“ išleistame medžioklės specialisto prof. 
vytauto Padaigos parengtame leidinyje ,,miškas ir medžioklė“ 
surinkta per 50 metų įvairiuose spaudos leidiniuose publikuotų 
mokslo populiarinimo bei publicistinių straipsnių, atspindinčių 
miško augalijos ir kanopinių žvėrių, miškų ūkio ir medžioklės san-
tykius. autorius pabrėžia, kad miško biogeocenozės yra sudėtin-
gas atmosferos, dirvožemio, augalijos, gyvūnijos ir mikroorganiz-
mų kompleksas, kuriam būdinga visų jo komponentų tarpusavio 
sąveika, medžiagų ir energijos apykaita. Todėl iš miško resursų 
sąrašo negalima išbraukti medžiojamosios fau nos. Tačiau tenka 

apgailestauti, kad medžio-
klės ir miškų ūkio vystymasis 
eina skirtingais keliais, kad 
valstybinių miškų valdytojai 
ir privačių miškų savininkai 
(taip pat ir laukų, vandenų) 
praktiškai visiškai nušalinti 
nuo medžioklės proceso re-
guliavimo. Prof. v. Padaiga 
teigia: ,,išlaikyti ekologinę 
pusiausvyrą tarp miško au-
galijos ir kanopinių žvėrių 
gali tik miškų valdytojai bei 
savininkai iš vienos pusės ir 
medžiotojų klubai – iš kitos. 
Pirmieji – kryptingai didin-
dami ūkinėmis priemonė-
mis laukinių gyvūnų gany-

Maždaug prieš 15 metų lietuvoje pra-
dėjo gausėti bebrų, kai dėl kritusios kai-
lių paklausos jų beveik niekas nebeme-
džiojo. 

Savo buveinėms įsirengti patvenkę 
melioracijos griovius, miško upelius, 
mitybai kirsdami pakrančių medžius, 
bebrai ėmė daryti ženklią žalą miškų, 
žemių ir vandenų savininkams ir val-
dytojams, žuvininkystės ūkiams. Ėmė 
pelkėti miškai ir laukų dirvos, nykti na-
tūralios augalijos ir gyvūnijos buveinės. 
nuo 2003 m. šalyje bebrų populiacijos 
gausa reguliuojama juos medžiojant. 
šiuos gyvūnus leidžiama medžioti nuo 
rugpjūčio 1-osios iki balandžio 15-osios 
Medžioklės lietuvos Respublikos terito-
rijoje taisyklių nustatyta tvarka. 

klų talpą ir naudodami prevencines priemones miško želdiniams 
bei medynams ir žemės ūkio kultūroms apsaugoti nuo kanopinių 
žvėrių daromos žalos. antrieji – saugodami ir pagrįstai reguliuo-
dami kanopinių žvėrių populiacijų tankį ir struktūrą. dėl to tarp 
miškų, žemių valdytojų bei privačių savininkų ir medžiotojų klubų 
turi būti įstatymais įtvirtintas glaudus bendradarbiavimas“. 

leidinyje apibūdinamas per 50 metų vykęs medžioklės ūkio 
vystymasis, kanopinių žvėrių populiacijų būklė ir jų santykiai su 
mišku. Profesoriaus išreikštos mintys, pateikti konkretūs duome-
nys apie elninių žvėrių ir miško santykius aktualios ir pastaruoju 
metu, nes šių žvėrių gausa lietuvos miškuose vėl pasiekė klestė-
jimo tarybiniais metais lygį, o elninių žvėrių tankio normų miško 
ploto vienete nepaiso niekas, todėl miškams vėl iškilo žvėrių nu-
niokojimo grėsmė.

leidinį pravartu paskaityti valstybinių miškų valdytojams, pri-
vačių miškų bei žemių savininkams, medžiotojams, nes jame pa-
ta riama, kaip ūkininkauti, kad ir žvėrys miškuose gerai jaustųsi, ir 
miškai nuo jų kaimenių nekentėtų. naudinga šį leidinį paskaityti 
ir asmenims, vienaip ar kitaip susijusiems su elninių žvėrių sume-
džiojimo limitų nustatymu. Tokia tvarka, kai briedžių pamėgtuose 
miškuose šių žvėrių siekiama priveisti tiek, kad sunaikinę visą pa-
šarinę bazę (ir miško jaunuolynus), jie pradėtų tolygiai plisti po visą 
lietuvą, nėra tinkama. kol nėra nustatytos ir patvirtintos elninių 
žvėrių elementarių populiacijų teritorijos, briedžių sumedžiojimo 
limitai turi būti nustatomi atskiriems miškų masyvams arba me-
džioklės plotų vienetams.

vyTauTas riBikauskas 
miškininkas, medžiotojas

nemažėjant jų daromai žalai lauki-
nei augalijai bei gyvūnijai, miškams, pie-
voms, pasėliams, žuvininkystės ūkiams, 
gadinant sausinimo ir vandens telkinių 
įrenginius, pylimus, kelius, aplinkos 
ministro įsakymu nustatyta nauja šių 
gyvūnų populiacijos gausos reguliavi-
mo tvarka. žemės, miško, vandens tel-
kinio sklypo savininkams, valdytojams 
ar naudotojams arba medžioklės plotų 
naudotojams leidžiama visus metus 
rankinėmis ir mechaninėmis priemo-
nėmis, išskyrus sprogmenis ir sprogsta-
mąsias medžiagas, ardyti bebrų pasta-
tytas užtvankas tose bebravietėse, kur 
dėl bebrų veiklos daug žalos gali būti 
padaryta automobilių keliams, geležin-
keliams, vandens saugyklų pylimams, 
pastatams ar melioracijos statiniams, 
taip pat jeigu dėl pastatytos užtvan-
kos semiami žemės ūkio pasėliai, kitos 
naudmenos ar miškas arba užtvanka 
yra ekologiniu bei kultūriniu požiūriu 
vertingoje upėje. 

aplinkos ministerijos informacija
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Miško takelis, laukymė, aikštelė, medžiais 
apaugusi įduba – neabejotina miško rek-
reacinės infrastruktūros dalis. Eidamas 
miško takeliu kaimo gyventojas stebi 
pasikeitimus aplinkoje: kas jau sulapojo, 
sužydėjo, ar jau grybų kepurėlės iškyla. 
kitaip miško takeliu eidamas žiūrės med-
kirtys, verslininkas ar grybų supirkėjas, 
iškylautojas. Bene godžiausias žvilgsnis 
bus mažamečio lankytojo, kuriam įdo-
mūs medžių lapai, šakose susukti lizde-
liai ar ola po medžio šaknimis – niekas 
nelieka nepastebėta. 

Plečiantis miškininkų ryšiams su vi-
suomene, neatsiejamu veiklos baru tapo 
kūrybinga miško rekreacinė veikla. Gi-
rininkai, eiguliai puikiai žino vietas 
miškuose, kurios gali būti patrauklios, 
įdomios įvairiems miškų lankytojams. 
Bet svarbu jų išradingas pristatymas 
lankytojams, kurių poreikiai kinta labai 
sparčiai. Rekreaciniai statiniai miškuose 
nėra ilgaamžiai, dėl jų atnaujinimo girdi-
si priekaištų miškininkams. akivaizdus 
pavyzdys – buvęs poilsio „Saulės takas“ 
Druskininkuose. Pagarba ir padėka miš-
kininkui ir architektui Vytautui urnevi-
čiui, kad tris dešimtmečius garsėjęs jo 
rankomis sukurtas „Saulės takas“ dabar 
į rekreacijos vadovėlių puslapius per-
keltas. Bet bėgant metams originalus, 
visų pamėgtas patrauklus poilsio takas 
(esantis skirtingų naudotojų žemėje) ne-
grįžtamai nyksta, keičiasi miško aplinka. 
Miškas gerokai pakito, ūgtelėjo, erozijos 
paveikti, poilsiautojų numinti Ratnyčėlės 

Darnios miškininkystės akiratyje – 
rekreacinė veikla pagal poilsiautojų interesus

pakrantės takai užžėlė, nors pats upelis ir 
nepranyko, dar kėpso apkerpėjusi viena 
kita pavėsinė, prie skaidraus šaltinio po-
etų citatos stenduose naujai paryškintos, 
bet skaitytojų čia tik vienas kitas. kas gi 
atsitiko?

Paskutiniųjų dešimtmečių rekreaci-
nė veikla gerokai pakito. Iš primityvios 
poilsiavietės miške, kurioje įruošta sto-
ginė, laužavietė, šiukšlinė, informacinis 
stendas, lauko tualetas, išaugta iki re-
kreacinės infrastruktūros kompleksų. 
kaimo turizmo sodybos, kempingai 
paežerėse, nuotykių parkai, kuriuose 
nuo medžio iki medžio ir net skersai 
nemuno skriste perleki – tai ne trumpo 
atokvėpio aikštelė monotoniškame Dzū-
kijos miško kraštovaizdyje. Daugelyje 
respublikos poilsiaviečių, pažintiniuose 
takuose yra meniškai vertingų medžio 
skulptūros darbų, stogastulpių, pramo-
gai skirtų medinės įrangos dirbinių. 
nauji mediniai stogastulpiai ar suoleliai 
patrauklūs, tiesiog šilti. Deja, po poros 
metų dažnai tokį žavesį jie praranda. 
kaip ir daugelyje rinkos sričių, taip ir 
čia pasiūla turi atitikti paklausą, paki-
tusius lankytojų poreikius ir interesus. 
Galvosūkis ir problema: ką ir kaip paro-
dyti šiuolaikiniam poilsiautojui, miško 
svečiui, kaip miško lankytoją padaryti 
neabejingu gamtai, kad jis pažintų arba 
bent norėtų pažinti mišką. šiuolaikinės 
darnios miškininkystės veikloje mums, 
miškininkams, visu sprindžiu paūgėti 
derėtų.

Grybautojų, uogautojų srautai perpus 
mažesni nei prieš du dešimtmečius. Pra-
ėjo laikai, kai miestelėnai autobusus sam-
dė, kad į dzūkų grybijas juos ankstyvą 
rytą atvežtų. Dabartinių lankytojų inte-
resai ir pageidavimai dažniausiai yra in-
dividualūs. Pėsčiomis keliauti tapo visai 
nemadinga, dviratį keičia triratės ir ke-
turratės transporto priemonės. Jeigu pės-
tysis su savimi nešėsi krepšelį ar kuprinę, 
tai šiuolaikiniams keliauninkams miške 
reikalingas visas servisas priemonių ir 
paslaugų. Modernūs įvairiausi automo-
biliai ir priekabos arba specialūs, turistų 
poreikiams sukurti kemperiai, kur na-
melis – butas – viešbutis. tokiam specia-
lizuotam automobiliui miške reikia ati-
tinkamos apsistojimo vietos. nepakanka 
mandagaus girios sodybos šeimininko 
sutikimo. Būtina atitinkama infrastruk-
tūra: vandentiekis, kanalizacija, elektros 
jungtys, net internetas, nekalbant apie to-
kiam turizmui pritaikytus miško kelius. 
tokias ir panašias mintis galima išgirsti 
„Girios aide“ bendraujant, diskutuojant 
su mūsų ir svečių šalių lankytojais.

Daug metų propagavome ir didžia-
vomės, kad į mišką atvykti, lankytis miš-
kininkų įrengtose poilsiavietėse gali visi 
pageidaujantys ir už dyką. atsirandantis 
naujų paslaugų poreikis ir teikimas ke-
lia naujus iššūkius miškų rekreacinėje 
veikloje. tam atitinkamai pasiruošus, ši 
veikla galėtų duoti bent nedideles paja-
mas už šiuolaikines rekreacines paslaugas 
miškuose.

dr. anTanas lankElis
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nuo liepos 26-osios iki rugpjūčio 2 d. Pa-
langoje vėl plazdėjo Jaunųjų miško bičiu-
lių sambūrio ir stovyklos „žalioji vasara“ 
vėliavos. Moksleiviai iš alytaus, Dubra-
vos, kupiškio, Mažeikių, šilutės, Veisiejų 
miškų urėdijų turėjo galimybę pailsėti ir 
įgyti naudingos patirties. Jau tradicine 
tapusi miškų urėdijų remiama stovykla, 
kurią organizuoja VšĮ „žaliosios girios“ 
direktorė Irena šalkauskienė, suteikė 
progą ne tik pailsėti, geriau pažinti miš-
ką, bet ir užsiimti socialine veikla. 

Dėl užsitęsusio sunkmečio vasarą 
lietuvoje stovyklų moksleiviams buvo 
itin mažai, tačiau „žalioji vasara“ išliko. 
Jau šeštus metus organizuojama stovykla 
gimė tada, kai Palangos vaikų našlaičių 
paramos ir labdaros fondo „klotilda“ 
šv. a. vadovė angelė zelenauskienė pa-
kvietė VšĮ „žaliosios girios“ direktorę 
I. šalkauskienę bendradarbiauti. anks-
čiau „žalioji vasara“ būdavo rengiama 
kunigiškėse, ant jūros kranto. Vyriausy-
bė fondui „klotilda“ penkeriems metams 
buvo skyrusi patalpas. Jų netekus, stovy-
kla be stogo neliko – įsikūrė Paliepgirių 
kelyje, antano zelenausko sodyboje. 
„Vaikams taip net geriau, saugiau“, – sakė 
I. šalkauskienė. – Viskuo aprūpinti vaikai 
nė minutėlės neturėjo kada nuobodžiau-
ti. Jie daug ko išmoko ir patyrė daugybę 
įspūdžių“.

Programoje, kuriai vadovavo Radvi-
liškio r. Pašušvio pagrindinės mokyklos 
mokytoja, Jaunųjų miško bičiulių būre-
lio vadovė Rita Strelčiūnienė, renginių, 
išvykų bei pramogų netrūko. Mokslei-
viai kūrė stovyklos himną, bendravo su 

tauragės miškų urėdu Pauliumi Marti-
navičiumi, kuris buvo ir konkurso „ką 
žinai apie lietuvos miškus“ vertinimo 
komisijos pirmininku. atokvėpio dieną 
aplankytas telšių miškų urėdijos žvėrin-
čius, klausytasi jo šeimininko Petro Da-
brišiaus pasakojimų apie žvėris, jų cha-
rakterius. Jaunieji miško bičiuliai buvo 
nuvykę į privatų mišką kretingos rajone, 
tūbausiuose. Daugumos vaikų tėvai turi 
privačių miškų, todėl buvo įdomu savo 
akimis pamatyti, kaip tvarkomi priva-
tūs miškai žemaitijoje. kooperatyvo 
„žemaitijos miškas“ direktorė Palmyra 
lipskienė pakvietė į šeimai priklausantį 
mišrų pusamžį mišką. čia prieš dvejus 
metus, pasinaudojant Europos Sąjungos 
parama, pradėta kurti rekreacinė inf-
rastruktūra. Patrauklioje vietoje, netoli 
tūbausių tvenkinio ir istoriją menančios 
bažnytėlės jau įrengti miško pažinimo 
takai, automobilių stovėjimo aikštelė, 
laužavietės, suoliukai, kuriama vaikų žai-
dimų aikštelė. Stovyklautojai čia mokėsi 
atpažinti medį pagal žievės struktūrą, 
kvapą, lapus, paukščius – pagal balsus, 

klausėsi kitų miško garsų. Remdamasi 
patirtimi, kurią sukaupė lankydamasi 
jaunimo gamtosauginėse stovyklose Vo-
kietijoje, vadovė Rita Strelčiūnienė orga-
nizavo miško pažinimo žaidimus.

Didžiulį įspūdį moksleiviams pali-
ko apsilankymas kretingoje įsikūrusioje 
Petro kurmio firmoje „Medis“, gami-
nančioje baldus namams ir visuomeni-
nės paskirties objektams. nuo 1986-ųjų 
sėkmingai dirbanti įmonė naudoja mo-
derniausią įrangą, sudėtingus reljefus iš-
pjausto kompiuteris. 

Jaunieji miško bičiuliai rinko misterį 
Girinį ir Mis Girinukę, talentingiausius 
stovyklautojus, žaidė įmantriausius žaidi-
mus, dalyvavo viktorinose, kūrė kryžiažo-
džius, surengė karnavalą. Buvo pristatyti 
fotografijų konkurso „Palanga – pro foto 
objektyvą“ darbai, parengti, naudojantis 
kompiuterinėmis programomis. 

Po pusdienį kiekvienas stovyklauto-
jas dalyvavo „Gerumo“ akcijoje Palangos 
reabilitacijos ligoninėje. Jaunieji miško 
bičiuliai plušėjo tvarkydami aplinką, su-
sitiko su ligoninės vadovais, bendravo ir 
su besigydančiaisiais. 

Baigiamajame stovyklos vakare sto-
vyklautojams įteiktos nominacijos, atmi-
nimo dovanos. tačiau didžiausia dovana 
– patirti įspūdžiai, nauji draugai, nuošir-
dus bendravimas. Patyrę daugybę įspū-
džių, stovyklautojai prisiminimus apie 
juos išvežė į įvairiausius lietuvos kam-
pelius, tardami nuoširdų ačiū miškinin-
kams, padovanojusiems jiems turiningą 
vasarą.

 rasa GEdvilaiTė 

Jaunieji miško bičiuliai su stovyklos vadovais (centre) 
Rita Strelčiūniene, Antanu Zelenausku ir irena Šalkauskiene

Stovyklos svečias, Tauragės miškų urėdas P. Martinavičius (stovi) 
išrinktas konkurso „Ką žinai apie Lietuvos miškus“ 
vertinimo komisijos pirmininku

Jaunieji miško bičiuliai iš Kupiškio miškų 
urėdijos smėlio pilių statymo konkurse



rugsėjįSvei ki na me gi mu sius

Su 30-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 2 d. šią su kak tį pa žy mintį ne men-
či nės miš kų urė di jos Pabradės gi ri nin ki jos 
ei gu lį sErGEJ sivoJ, 29 d. – valstybinio 
miš kot var kos ins ti tu to jaunesnįjį taksato-
rių audrių valiūną. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 6 d. šią su kak tį pa žy min tį Jur bar-
ko miš kų urė di jos kalvelių gi ri nin ki jos ei-
gu lį arvydą EidokaiTĮ, 15 d. – mažeikių 
miš kų urė di jos kairiškių gi ri nin ki jos ei-
gu lį GinTauTą samčiukEvičių, 18 d. – 
anykš čių miš kų urė di jos mikierių gi ri nin-
ki jos valytoją daivą GrikėniEnę, 19 d. – 
Prienų miš kų urė di jos n. ūtos gi ri nin ki jos 
ei gu lį darių mikalkEvičių, 21d. – Šiau-
lių raad radviliškio rajono agentūros vy-
riausiąjį spe cia lis tą irmanTą skulmĮ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žyminčią Biržų 
miš kų urė di jos ekonomistę niJolę Gau-
diEŠiEnę, 3 d. – ukmergės miš kų urė di-
jos kernavės gi ri nin ki jos girininką rimą 
kaZlauską, 4 d. – Prienų miš kų urė di jos 
informatikos inžinierių klEmEnsą Ba-
nionĮ, 6 d. – valkininkų miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio meistrę virGiniJą adomėliE-
nę, 7 d. – kaz lų rū dos mo ko mo sios miš kų 
urė di jos Bagotosios gi ri nin ki jos valytoją 
liudmilą kaZlauskiEnę, 8 d. – kėdai-
nių miš kų urė di jos vy riau si ą jį miš ki nin ką 
kaZĮ vuTEnCą, ig na li nos miš kų urė di jos 
vaišniūnų gi ri nin ki jos gi ri nin ką pa va duo-
to ją mariJoną CiCėną, 15 d. – Jo na vos 
miš kų urė di jos Girelės gi ri nin ki jos gi ri nin-
ką rimanTą varanauską, 22 d. – ne-
men či nės miš kų urė di jos me die nos ruo-

šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio dar-
bi nin ką JosiF PodliPskiJ, 29 d. – rasei-
nių miš kų urė di jos prekybos vadybininką 
kęsTuTĮ vaZnĮ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy min tį vals-
tybinio miš kot var kos ins ti tu to logistikos 
vadybininką sTasĮ BuloTą, utenos miš-
kų urė di jos sar gą rimanTą mEidų, 4 d. – 
kre tin gos miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio sargą 
vErnErĮ rodmoką, 6 d. – utenos miš-
kų urė di jos dubingių gi ri nin ki jos eigulį 
roBErTą FranCkEvičių, 12 d. – rokiš-
kio miš kų urė di jos vy riau si ą ją buhalterę 
danGuolę laPinskiEnę, Ši lu tės miš kų 
urė di jos saugų me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio sargą-miš ko 
dar bi nin ką PETrą Pikčių, 15 d. – Šakių 
miš kų urė di jos lekėčių gi ri nin ki jos gi ri-
nin ko pa va duo to ją anTaną ŠilinGą, 
27 d. – kuršėnų miš kų urė di jos mecha-
niką-darbų saugos specialistą kęsTuTĮ 
skukauską, 29 d. – anykš čių miš kų urė-
di jos miško želdinimo ir apsaugos in ži nie-
rę violETą kuPriEnę. 

Su 70-uo ju gim ta die niu 
rugsėjo 9 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį 
varėnos miš kų urė di jos rudnios gi ri nin-
ki jos eigulį Bronių morTūną, 23 d. – 
lŽūu miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to Eko-
lo gi jos ka ted ros do cen tą slavomirą 
miriną.

rugsėjo 18 d. sukaks 75-eri buvusios 
miškų ūkio įmonės ,,unksna“ ilgame-
čiam darbuotojui Pranui andrikoniui, 
25 d. – bu vu siam il ga mečiam kaz lų rū-
dos mo ko mo sios miš kų urė di jos darbuo-
tojui vinCui PaPlauskui.

Medžio 
metai.

 

Rugpjūtis
Vėl kaulėta ranka grabinėja
Beržo silpstantį kūną ir sielą,
Lapus dreskia artritiniais pirštais –
Siunčia giriai liūdniausią naujieną.

Krenta lapai nutilę po kojom –
Beržas serga rugpjūčio gelta.
Ką turėjo jis dangui aukoti,
Kad nemirtų viltis jo žalia?

Į jį didelėm saulės akim,
Spokso girioj paklydus sausra –
Gal suvilgyt jai džiūstančias lūpas 
Surinkta lapo saujoj rasa?...

Kurgi lietūs pradingo? Kur liūtys?
Noriu, berže, tavęs aš paklaust.

❧ ❧ ❧ ❧

Egle–sese, paduok žalią šaką –
Mirštant noriu prie jos prisiglaust...
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Vita Adomavičienė




