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Rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 d. aplinkos viceministras A. R. Zabulėnas dalyvavo Pasauliniame besivystančių pramonės šakų
kongrese ir Lietuvos pristatymui pasaulinėje parodoje „EXPO 2010“ skirtuose
renginiuose Šanchajuje
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Rugpjūčio 30 d. generalinio miškų urėdo įsakymu „Dėl lankymosi vėjų pažeistuose miškuose“ miškų urėdijų, kurių miškai labiausiai nukentėjo nuo vėjų,
miškų urėdai įpareigoti kreiptis į rajono
savivaldybes dėl lankymosi laikino apribojimo vėjų sudarkytuose miško kvartaluose bei organizuoti informacinių ženklų, įspėjančių apie saugiam lankymuisi
kylančius pavojus ir grėsmes, pastatymą
prie kelių, vedančių į vėjo sudarkytus kvartalus. Miškų urėdams pavesta užtikrinti,
kad būtų apžiūrėti rekreaciniai objektai ir
pašalinti prie jų esantys medžiai, galintys
kelti pavojų lankytojų saugumui.
Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė patikslino
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 09

nuostatus. Supaprastintos administracinės procedūros privačių miškų savininkams, norintiems atlikti sanitarinius
miško kirtimus po stichinių nelaimių. Pakeisti 1997 m. patvirtintus nuostatus pasiūlė Aplinkos ministerija, įvertinusi rugpjūčio 8 d. siautusio škvalo padarinius.
Rugpjūčio 31 d. Vyriausybėje vyko
tarpžinybinis susirinkimas, kuriame
dalyvavo Ministro Pirmininko kancleris
D. Matulionis, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius V. Vaičiūnas,
Privačių miškų skyriaus vedėjas N. Kupstaitis, generalinio miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga, policijos generalinio
komisaro pavaduotojas V. Račkauskas,
LMSA pirmininkas A. Gaižutis, Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovai.
Rugpjūčio 31 d. Aplinkos ministras
G. Kazlauskas su patarėju R. Petrausku ir
generaliniu miškų urėdu B. Sakalausku
lankėsi škvalo nusiaubtuose Valkininkų
ir Alytaus urėdijų miškuose, apžiūrėjo,
kaip tvarkomos išvartos valstybiniuose ir
privačiuose miškuose, bendravo su girininkais bei privačių miškų savininkais.
Ministras informuotas, jog stichijos padarytai žalai įvertinti ir tiksliems plotams
nustatyti yra padarytos aeronuotraukos.
Rugsėjo 2 d. Vilniaus, Trakų bei Generalinėje miškų urėdijoje ir Vilniaus universiteto Botanikos sode lankėsi Lenkijos
miškininkų ir mokslininkų grupė. Svečiai domėjosi miško sodmenų išauginimu
mūsų šalyje (plačiau – 24 p.).

51 mln. (2010 m) Lt; miškų kirtimo apimtys sumažėjo: 1995 m. – 5,28 mln. ktm,
2010 m. – 3,6 mln. ktm. Santykiniai mokesčiai (dividendai) nuo 1995 m. padidėjo
daugiau nei 40 kartų; visų mokesčių pavidalu į valstybės biudžetą sumokėta per
2 mlrd. Lt. Išsakyta neigiama nuomonė dėl
valstybinių miškų įtraukimo į „Visuomį“.
Rugsėjo 8 d. Lietuvos radijo ir televizijos
klube įteikta Petro Abukevičiaus premija už geriausią metų filmą apie Lietuvos gamtą. Ji paskirta dokumentinių filmų autoriui V. Jankevičiui už pasakojimą
apie Žagarės regioninį parką.
Rugsėjo 9 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto Iškilmių salėje vyko pirmojo Žemės
ūkio akademijos rektoriaus profesoriaus
Povilo Matulionio 150-ųjų gimimo metinių iškilmingas minėjimas (plačiau – 10 p.)
Rugsėjo 9-11 d. Narva – Joesuu (Estija)
organizuota tradicinė Baltijos šalių miškininkų sąjungų 20-oji konferencija.
Joje iš Lietuvos dalyvavo 14-kos miškininkų delegacija, vadovaujama LMS prezidento doc. E. Bartkevičiaus.
Rugsėjo 10 d. Dubingiuose organizuotas Lietuvos miško ir miško pramonės
darbuotojų profesinių sąjungų federacijos VII-asis suvažiavimas, kuriame
apžvengta Federacijos veikla 2006–
2010 m. bei aptarta ir suvažiavimo delegatų patvirtinta 2011–2014 m. laikotarpio veiklos programa (plačiau – kitame
numeryje).

Rugsėjo 2–5 d. Baltarusijoje vyko atviras
medkirčių čempionatas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos rinktinė.
Rugsėjo 7 d. Aplinkos ministerijoje
svarstytas valstybinių miškų valdymas,
veiklos rezultatai ir perspektyvos. Veiklos ir pelno mokesčiai į valstybės biudžetą per 15 m. padidėjo nuo 1,3 Lt iki 14,2 Lt
už ktm, t.y. iš viso nuo 7 mln. (1995 m) iki

Jūratės Rečiūnienės nuotrauka

Rugpjūčio 27 d. Aplinkos ministerijos
ekstremalių situacijų valdymo centro
(ESVC) nariai, padėtį miškuose po rugpjūčio 8 d. škvalo įvertino kaip ekstremalų
įvykį. Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas informavo, kad pirmą kartą vėtros
padariniams šalinti sutelktos visų 42-jų
miškų urėdijų pajėgos. Gamtos stichija,
pagal vėjo stiprumą ir pobūdį pripažinta
škvalu, siautėjo septynių šalies savivaldybių (Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Prienų,
Švenčionėlių, Trakų ir Varėnos) teritorijoje.
Per posėdį pažymėta, kad būtina koreguoti metinę valstybinių miškų kirtimų normą.
Kad stichinių nelaimių miškuose padariniai
būtų likviduojami operatyviau, Aplinkos
ministerijos Miškų departamentas įpareigotas peržiūrėti atitinkamus teisės aktus ir
parengti reikiamų pataisų bei papildymų
projektus. Taip pat pabrėžta, kad būtina
sustiprinti medienos vagysčių prevenciją.
Nutarta į nukentėjusius regionus komandiruoti kaimyninių regionų aplinkos apsaugos departamentų specialistus.
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Rugsėjo 14 d. Lietuvos miškų institutas kartu su Aplinkos ministerijos Miškų
departamentu Telšių urėdijoje organizavo seminarą „Tvarių, daugiafunkcinių
miškų veisimas, priežiūra ir apsauga
žemės ūkiui naudotose žemėse“ (plačiau – 25 p.).
Rugsėjo 15 d. Aplinkos ministerija Vyriausybei pateikė projektus dėl atliekų
tvarkymo bei miškų ūkio pertvarkos.
Jeigu bus pritarta Aplinkos ministerijos
siūlymams, prognozuojama, jog valstybinių miškų sektoriaus mokesčiai į valstybės biudžetą padidės apie 20 mln. Lt per
metus. Plane numatoma siūlyti nustatyti
5 proc. minimalią privalomo pelno normą, didinti miško kirtimo apimtis, pelno
mokesčio tarifą didinti iki 50 proc. Plane
numatytos priemonės įgalins užtikrinti
efektyvesnį valstybės turto valdymą, valstybinių miškų ūkio sektoriaus veiklos viešumą ir skaidrumą bei padidinti įplaukas į
valstybės biudžetą.
Rugsėjo 17 d. Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro Miškų institutas 60-mečio
proga surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Miškotyros mokslas: praeitis
ir perspektyvos“ (plačiau – kitame numeryje).

Rugsėjo 18 d. – Miškininkų profesinė
šventė (plačiau – 4 p.).
Rugsėjo 20 d. Radviliškyje organizuotas
LRS Aplinkos apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis. Jam pirmininkavo
komiteto pirmininkas J. Šimėnas, dalyvavo komiteto nariai, Radviliškio rajono meras A. Čepononis, aplinkinių miškų urėdijų miškų urėdai. Generalinio miškų urėdo
pavaduotojas G. Visalga skaitė pranešimą
„Valstybiniai miškai, dabartis“. Posėdyje
nagrinėtos šių dienų problemos ir aktualijos: komercinės veiklos miškų ūkyje atskyrimas nuo miškų atkūrimo ir kompleksinio miškų ūkio sunaikinimo pasekmės,
tolimesnis rezervuotų miškų nuosavybės
teisių atstatymui grąžinimas, biokuro panaudojimo galimybės. Posėdyje vieningai
pasisakyta už valstybinių miškų sistemos
išsaugojimą bei dar kartą akcentuota jų
svarba šalies ūkiui, ekosistemų apsaugai
ir t.t. Diskusijų pabaigoje buvo sukritikuoti viešojoje erdvėje sklandantys siūlymai
dėl valstybinių miškų įjungimo į AB „Visuomis holding“.
Rugsėjo 24 d. Zagrebe (Kroatijja) prasidėjo tris dienas trukęs pasaulio medkirčių čempionatas, kuriame dalyvauja ir
Lietuvos atstovai: mūsų šalies medkirčių
čempionas G. Stasiūnas, taip pat P. Penkaitis, R. Balčiūnas ir G. Karpavičius.
Aukso medalį kombinuoto pjaustymo
grandininiais pjūklais varžybose jaunių
kategorijoje laimėjo G. Stasiūnas.
Rugsėjo 28 d. Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrijos taryba
organizavo posėdį, kurio metu aptarė
valstybinių miškų sistemos pertvarkymo
projektus, škvalo miškuose pasekmių ir
padarinių likvidavimo eigą, miškų ūkio
veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei kitus klausimus.

Rugsėjo 30–spalio 2 d. Lietuvos žemės
ūkio universitete vyko trečioji miško,
medžioklės ir aplinkos paroda „Sprendimų ratas 2010“. Parodos tematika:
miškų ūkis; medienos perdirbimas, miškų
ūkio mokslas ir konsultavimas; teminiai
leidiniai, medžioklė; komunalinis ūkis;
alternatyvūs energijos šaltiniai; aplinkos
tvarkymas; žemės ūkis; kaimo verslai.
*Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius perkeltas iš Vaišvydavos k. Kauno r.
į Valstybinės miškų tarnybos patalpas –
Pramonės pr. 11a, Kaunas. Sėklų kokybės tyrimo laboratorija įsikūrė I aukšte.
Visi skyriaus el. pašto adresai liko nepasikeitę.
*Vyksta miškų tvarkymo sertifikavimo
kasmetinis auditas. Bendrovės „SGS Poland“, įgaliotos „SGS Qualifor“ programos
atstovės, sertifikavimo auditoriai 4-ose
miškų urėdijose (Tauragės, Dubravos EM,
Prienų ir Druskininkų) atliko FSC miškų
tvarkymo sertifikavimo priežiūros antruosius auditus. Pagrindinis revizijų tikslas –
patikrinti sertifikavimo sąlygų vykdymą
bei įsitikinti, kad miškų urėdijų miško
tvarkymo veikla faktiškai tebeatitinka
tarptautinius FSC reikalavimus.
*Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje ir Tytuvėnų miškų
urėdijoje pagal LAMMC Miškų institute
vykdomą projektą „Hibridinės drebulės dauginimo ypač produktyviems
želdiniams veisti intensyvios plantacinės miškininkystės srityje inovatyvių
technologijų ir mokslo žinių taikymas
bei jų sklaida“ organizuoti seminarai ir
lauko dienos, skirti miškų savininkams,
miškininkams, žemdirbiams, norintiems
išsiauginti hibridinės drebulės selekcinius
sodmenis ar veisti trumpos rotacijos plantacinius miškus, pasinaudojant Europos
sąjungos finansine parama.

Šiemet – triguba šventė Girionyse
Paminėti tradicinę Miškininko dieną, apžvelgti metų darbus ekonominiu
sunkmečiu ir valstybiniam miškų sektoriui keliamus iššūkius, pagerbti gerai
dirbančius kolegas, pabendrauti tarpusavyje miškininkų delegacijos rugsėjo
17-ąją rinkosi Girionyse.
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro Miškų institutas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Miškotyros mokslas: praeitis ir perspektyvos“,
skirtą Lietuvos miškų instituto įkūrimo
60-mečiui paminėti. Į ją atvyko Latvijos valstybinio miškų instituto „Silava“
direktorius dr. J. Jansons, Estijos gamtos mokslų universiteto Miškų instituto direktorius dr. P. Kaimre, Suomijos
miškų tyrimų instituto Vantos padalinio direktorius dr. J. Varjo, Baltarusijos
valstybinio miškų mokslo instituto direktorius dr. A. I. Kavalevič, Ukrainos
miškininkystės ir miškų melioracijos
tyrimo instituto mokslo darbuotojas
dr. V. Pasternak, Lietuvos miškų instituto mokslininkai, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius dr.
V. Vaičiūnas, šio departamento skyrių
vedėjai N. Kupstaitis, S. Žebrauskas,
kiti. Konferencija vyko dviejose sesijose.
Tarptautinės miškotyros aktualijos apžvelgtos Miškų institute, miškininkams
gamybininkams pristatyti 8 informatyvūs pranešimai Dubravos EMM urėdijos salėje. Pokyčius valstybinių miškų
valdyme, ūkininkavime, dabarties prob
lemas apžvelgė generalinio miškų urėdo
pavaduotojas Z. Truskauskas, miškų
inventorizacijos sistemų tobulinimą pri-

statė prof. A. Kuliešis, su Miškų institute
vykdomais mokslo tiriamaisiais darbais
supažindino instituto skyrių vedėjai dr.
V. Mikšys, dr. V. Baliuckas, dr. A. Ged
minas, dr. V. Stakėnas, Miško augalų,
biotechnologijų laboratorijos vedėja dr.
S. Kuusienė (plačiau apie tai – kitame
numeryje).
Po konferencijos Lietuvos miškų
institute surengtas bendras šventinis
minėjimas, skirtas lietuviškos miškininkystės mokslo, administracijos ir mokymo pradininko prof. Povilo Matulionio
150-osioms gimimo metinėms, Lietuvos miškų instituto šešių dešimtmečių
miškotyros veiklai apžvelgti bei profesinei dienai pažymėti.
Pasveikinti šalies miškininkus su
profesine švente ir Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotojus su 60-ies metų
veiklos sukaktimi atvyko LR Seimo
Aplinkos komiteto pirmininkas J. Šimėnas, aplinkos viceministras R. Kalvaitis,
žemės ūkio viceministras A. Macijauskas, Lietuvos MA prezidentas akad.
V. Razumas, su Lietuvos miškų institutu
bendradarbiaujančių Suomijos, Estijos,
Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos bei Lietuvos mokslo ir mokymo įstaigų kolegos, Miškų departamento direktorius
V. Vaičiūnas, generalinio miškų urėdo
pavaduotojai Z. Truskauskas, G. Visalga, Kauno rajono meras V. Makūnas
bei bendrų projektų vykdytojai, visuomeninių organizacijų atstovai. Sveikinimus atsiuntė Prezidentūra, žemės ūkio
ministras K. Starkevičius, Seimo narys
miškininkas J. Urbanavičius.

Tradiciniu lietuvių papročiu svečius
prie Iškilmių salės pasitiko šventės šeimininkai – Miškų instituto direktorius
prof. habil. dr. R. Ozolinčius ir LMS
prezidentas LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakulteto dekanas doc. dr. E. Bartkevičius, kiekvieną asmeniškai pasveikino.
Šventinį minėjimą pradėjęs LMS
prezidentas doc. Edmundas Bartkevičius pažymėjo, jog tradiciniai profesiniai susiėjimai teikia dvasinės stiprybės,
vilties, užgriuvus ekonominio sunkmečio negandoms, kovojant dėl stabilaus
valstybinių miškų valdymo tęstinumo,
argumentuotai atremiant nepagrįstus
reformų modelius ir kitokius eksperimentinius ūkininkavimo siūlymus.
Pranešime „Aukštojo mokslo reforma ir miškininkų rengimo sąsajos:
antrieji reformos metai“ MEF dekanas
doc. E. Bartkevičius apžvelgė miškininkų ir ekologų specialistų ruošimo
aktualijas, pažymėdamas, jog ir po nepalankios miškininkystės ir ekologijos
studijoms švietimo reformos LŽŪ universitete Miškų ir ekologijos fakultetas
išlieka gyvybingas. Pavyko pasiekti, kad
miškininkystės ir ekologijos mokymo
programos būtų atskirtos nuo biomedicinos profilio studijų ir priskirtos prie
žemės ūkio ir veterinarijos krypties studijų. Šalies jaunuomenė ir sunkmečiu
nori studijuoti miškininkystę – šiemet
594 abiturientai norėjo tapti miškininkais. Į LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakultetą priimta 180 pirmakursių bakalauro studijoms (iš jų 66 dieninėms
ir 29 neakivaizdinėms miškininkystės

aktualijos

VIDO STAKĖNO nuotrauka

Konferencija Dubravos EMM urėdijos salėje
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Pagerbti esamas ir buvę Miškų instituto vadovai

vanoriams naujakuriams, padegėliams
valstiečiams lengvatinėmis sąlygomis
skirta medienos įsikūrimui.
Lietuvos Mokslų Akademijos prezidiumas šių metų rugsėjo 14 d. įsteigė
16-ąją vardinę – prof. P. Matulionio premiją, kuria bus skatinami miškotyros
srityje dirbantys mokslininkai. LMA
prezidentas akad. V. Razumas pakvietė
miškininkus teikti paraiškas jau šiemet
šiai premijai gauti.
LAMMC Miškų instituto direktorius
prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius
pranešime „Miškų institutas – 60 metų
kelias“ išskyrė šešių dešimtmečių pagrindinius žingsnius, kuriuos teko nueiti jau kelių kartų mokslo darbuotojų
kolektyvui. Tik vyresnės kartos miškininkai gal žino, kad nutarimą Lietuvoje
įsteigti savarankišką Miškų institutą prie
Mokslų Akademijos 1949 m. rugpjūčio
15 d. vizavo tuometinis TSRS vadovas
J. Stalinas. Institutas pradėjo veikti 1950
m. spalio 20 d. Kaune, Laisvės alėjoje
(tuometinės valdžios pervadintoje Stalino prospektu), direktoriumi paskyrus
miškininką Antaną Kvedarą. Kitas visiems įsimintinas žingsnis buvo 1960 m.
įkurtuvės savoje Girionių gyvenvietėje.
1970 m. įsigyta pirmoji ,,Nori-S“ elektroninė skaičiavimo mašina, kuri užėmė beveik visą dabartinę Miško augalų
biotechnologijų laboratoriją. Atkūrus
šalies nepriklausomybę, 1991 m. Miškų
institutas tapo valstybine įstaiga, išlikusia savarankiška iki 2010 m. pradžios.
2001–2010 m. institutas įsitraukė į ES
šalių mokslo erdvę. Per 60 metų institutui vadovavo 7 direktoriai, apgintos 109
disertacijos (pirmąją 1967 m. apgynė
L. Kairiūkštis). Pastaruoju metu dau-

guma mokslo darbuotojų tapo ir pedagogais, perteikia mokslo žinias jaunai
miškininkų, ekologų kartai LŽŪU, kitose aukštosiose mokyklose. Bendradarbiaujant su Latvijos miškų institutu
,,Silava“ ir Estijos Gyvybės mokslų universitetu bei LŽŪU, leidžiamas tarptautinis žurnalas anglų kalba ,,Baltic Forestry“, o nuo 1994 m. kartu su LŽŪU – ir
lietuvių kalba žurnalas ,,Miškininkystė“
(vyr. redaktorius prof. S. Karazija).
Sveikindamas miškininkus su profesine švente LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas
patikino, kad įvairių eksperimentų būna
ne tik moksle, bet ir politikoje, tik ne visi
pasiteisina. Jis perskaitė konferencijos
išvakarėse Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto priimtą sprendimą dėl struktūrinių pokyčių ir reformų valstybiniuose
miškuose, kuriame teigiama, kad dabartinė valstybinių miškų struktūra ir jos
padaliniai sėkmingai vykdo keliamus
uždavinius ir netikslinga daryti struktūrinius pokyčius. Tuo išsakomas nepritarimas Ūkio ministerijos pateiktam siūlymui į bendrą ūkinę bendrovę ar kompaniją apjungti kartu su kitomis valstybės
įmonėmis ir miškų urėdijas su apie 700
tūkst. ha ūkinių miškų, o kitus priskirti
biudžeto išlaikomai institucijai.
Santarvės, sveikatos, susitelkimo
ir bendradarbiavimo linkėjo miškininkams ir kiti sveikintojai, šventiniu
koncertu intarpuose pasirodė dainininkė Giulija su dukra Milda, muzikantai
A. Puodžiukaitis, G. Šulinskas, Kauno
muzikinio teatro baleto šokėja Gintarė
Daknytė, moterų vokalinis ansamblis
,,Lyra“ iš Kauno rajono, kiti atlikėjai.
MG inf.

Miškininkus sveikina LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininkas J. Šimėnas

VACLOVO TREPĖNAIČIO nuotraukos

bei 62 dieninėms ir 23 neakivaizdinėms
ekologijos studijoms), 5 priimti į tęstines studijas. Fakultete 44 bakalaurai (20
miškininkų ir 22 ekologai) tęs studijas
magistrantūroje. Dekano pastebėjimu,
kyla abiturientų įstojimo į miškininkystės ir ekologijos studijas ,,kartelė“: anksčiau stojančiajam pakako surinkti 11–12
konkursinių balų, nuo 2009 m. įstojimo
konkursinių balų vidurkis pakilo beveik
iki 17 balų. Nerimą tebekelia valstybės finansuojamų studijų ,,krepšelių“ limitas:
šiemet LŽŪU miškininkystės bakalauro
dieninėms studijoms skirti 9 valstybiniai ,,krepšeliai“, magistrantūros – 20
,,krepšelių“, o kitos studijų vietos mokamos. Panašiai valstybės finansuojamos
ir ekologijos studijos (skirta 18 „krepšelių“ dieninio skyriaus bakalaurams ir
21-as magistrantams). Už studijas tenka
susimokėti beveik visiems neakivaizdininkams ir tęstinių studijų studentams.
Magistrantūroje pastaruoju metu miškininkystė studijuojama tik už valstybės
lėšas (20 vietų).
LŽŪU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas perskaitė apžvalginį
pranešimą ,,Prof. P. Matulionis – lietuviškosios miškininkystės pradininkas
ir LŽŪU rektorius“, pristatydamas miškininkų bendruomenei ir jų svečiams
įvairiapusę šio garbaus miškininko
veiklą, sąsajas su dabartine miškininkyste, miškotyros mokslu. Nemažas
prof. P. Matulionio indėlis ir dedant pamatus nepriklausomos Lietuvos miškų
administravimui: dauguma miškų po
1920 m. žemės reformos buvo suvalstybinti, įsteigta lietuviška jų administracija – miškų urėdijos, nustatytas taupus
miškų naudojimas, leisti teisės aktai,
taisyklės, spręsti socialiniai reikalai – sa-

aktualijos
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aktualijos

Daugiau nei 50 miškininkų gamybininkų, mokslo darbuotojų, miškų sistemoje dirbančių kitų specialistų paskatinta
padėkomis, kitomis paskatomis, beveik
30-čiai girininkų suteikta I-II kvalifikacinės klasės.
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Lietuvos miškų instituto įkūrimo 60mečio proga už ilgametę mokslinę veiklą
ir indėlį į praktinę miškininkystę keliolikai šio instituto darbuotojų pareiškė padėkas aplinkos, žemės ūkio bei švietimo
ir mokslo ministrai, generalinis miškų
urėdas, LAMM centro direktorius ir
Kauno rajono savivaldybės meras.
Aplinkos ministras G. Kazlauskas
pareiškė padėkas prof. habil. dr. Stasiui
Karazijai, moksliniam konsultantui;
prof. habil. dr. Juozui Ruseckui, Miškininkystės skyriaus vyriausiajam mokslo darbuotojui; dr. Vidui Stakėnui,
Ekologijos skyriaus vedėjui;
žemės ūkio ministras K. Starkevičius – doc. dr. Rimvydui Gabrilavičiui
ir dr. Antanui Malinauskui, Miškininkystės skyriaus vyresniajam mokslo
darbuotojui;
švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius – dr. Olgirdai Belovai (Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius)
bei dr. (Hp) Stasiui Mizarui;
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas – instituto skyrių vedėjams dr.
Virgilijui Mikšiui, dr. Artūrui Gedminui bei habil. dr. Jonui Grigaliūnui;
Kauno rajono savivaldybės meras
V. Makūnas – Miškininkystės skyriaus
vyresniajam mokslo darbuotojui dr.
(Hp) Alfui Pliūrai bei inžinieriui Gyčiui Jakelaičiui, technikei Albinai Kanapickienei;
LMM centro direktorius Z. Dabkevičius – Miškų instituto direktoriui
prof. habil. dr. Remigijui Ozolinčiui,
projektų koordinatorei Rasai Mašalaitei, Miško augalų biotechnologijų laboratorijos vedėjai doc. dr. (Hp) Sigutei
Kuusienei, šios laboratorijos jaunesniajam mokslo darbuotojui Jonui Žiaukai,
buhalterei Virginijai Jurelionienei bei
sekretorei Birutei Gervienei.
LŽŪU rektorius prof. R. Deltuvas
įteikė bendrą padėką Miškų instituto
kolektyvui už bendradarbiavimą rengiant miškų ūkio specialistus.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas įteikė
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Ministro pirmininko A. Kubiliaus padėkas miškininkams gamybininkams:
Aldonai Jaskelevičienei, Vilniaus m.
u. ekonomistei; Jonui Dabrilai, azlų
Rūdos MMU vyriausiajam inžinieriui;
Kęstučiui Markevičiui, Kauno m. u.
miško apsaugos inžinieriui, Dainiui
Pilipaičiui, Jonavos m. u. Upninkų girininkui; Vytui Važgiui, Varėnos m. u.
Glūko girininkui.
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas pareiškė
padėkas: Juliui Adomoniui, Rokiškio
m. u. miškotvarkos inžinieriui; Mariui
Bartusevičiui, Raseinių m. u. medienos
ruošos ir darbų saugos inžinieriui; Sauliui Bagdžiūnui, ubravos EMMU Šilėnų girininkui; Rimvydui Gruodžiui,
Valkininkų m. u. Vėžionių girininkui;
Antanui Kadakauskiui, Mažeikių m. u.
Balėnų girininkui; Ingai Rylienei, Kėdainių m. u. medelyno viršininkei;
Liubovei Osipovič, Nemenčinės m. u.
vyr. buhalterės pavaduotojai; Algirdui
Trybei, Biržų m. u. Tamošiūnų girininko pavaduotojui; Česlovui Kardeliui,
Ignalinos m. u. Daugėliškio girininkijos eiguliui; Feliksui Nevierai, Veisiejų
m. u. Leipalingio girininkijos eiguliui.
Aplinkos ministras G. Kazlauskas
taip pat pareiškė padėkas šiems miškininkams: Albertui Kasperavičiui, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus
pavaduotojui; Ričardui Matyženok,
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui; Artūrui Gustainiui,
Valstybinio miškotvarkos instituto vyresniajam taksatoriui; Arvydui Jokužiui, Telšių miškų urėdo pavaduotojui
miškininkystei; Mindaugui Sūdžiui,
Kuršėnų m. u. vyriausiajam inžinieriui;
Algiui Krivui, Kaišiadorių m. u. Pravieniškių girininkui; Birutei Mačernienei,
Zarasų m. u. medienos ruošos inžinierei; Aušrai Beresnevičienei, Šiaulių
m. u. prekybos vadybininkei; Stasiui
Šlapeliui, Kupiškio m. u. Kupiškio girininkijos eiguliui.
Už nuopelnus valstybiniams miškams šiemet Generalinės miškų urėdijos aukščiausiu apdovanojimu – medaliu ,,Auksinis ąžuolo lapas“ apdovanotas Druskininkų miškų urėdijos urėdas
Viktoras Klimas, pasižymėjimo ženklu
,,Už nepriekaištingą tarnybą“ paska-

tinti – Prienų miškų urėdijos urėdas
Robertas Judickas ir Kretingos miškų
urėdijos Mikoliškių girininkas Romas
Mažonas.
Už gerus darbo rezultatus generalinio miškų urėdo B. Sakalausko padėkos
pareikštos: Violetai Kuprienei, Anykščių m. u. miško želdinimo ir apsaugos
inžinierei; Tomui Tervydžiui, Trakų m.
u. miškotvarkos inžinieriui; Artūrui
Pavalkiui, Druskininkų m. u. Latežerio
girininkui; Renaldui Būgai, Utenos m.
u. Vyžuonų girininkui; Audriui Pinikui,
Rietavo m. u. Girėnų girininkui; Vilmantui Tūbai, Švenčionėlių m. u. Labanoro girininkui; Pranui Valučiui, Šilutės
m. u. Vainuto girininkui; Ričardui Poškai, Tauragės m. u. Pajūrio girininkui;
Adolfui Kaubrei, Tytuvėnų m. u. Dubysos girininkui; Jonui Juščiui, Šalčininkų
m. u. Girios girininkui; Jonui Šefleriui,
Jurbarko m. u. medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkui;
Loretai Bražinskienei, Marijampolės
m. u. ekonomistei; Audriui Krikštopaičiui, Šakių m. u. Lekėčių medelyno viršininkui; Albertui Poškui, Radviliškio
m. u. meistrui; Marijonui Matulevičiui,
Alytaus m. u. Dzirmiškių girininkijos eiguliui; Petrui Zaleckiui, Pakruojo m. u.
Linkuvos girininkijos eiguliui; Eimantui
Oksui, Panevėžio m. u. Naujamiesčio
girininkijos eiguliui; Regimantui Šnipaičiui, Ukmergės m. u. Taujėnų girininkijos eiguliui; Aleksandrui Rajeckui, Prienų m. u. mechanikui.
Už pilietiškumą, neabejingumą šalies miškų apsaugai generalinis miškų
urėdas B. Sakalauskas taip pat pareiškė
padėkas Karinių oro pajėgų Aviacijos
bazės sraigtasparnių eskadrilės vieno
sraigtasparnio ekipažui: vadui kapitonui
Eligijui Rukšnaičiui, antrajam lakūnui
leitenantui Gediminui Puišiui, borto
technikui viršilai Vidmantui Zupkai ir
gelbėtojui viršilai Mindaugui Vaitkui.
Šie aviatoriai birželio 30 d., skirsdami
panemune iš pratybų į bazę, Šakių rajono teritorijoje pastebėjo iš miškų kylančius dūmus. Priskridę arčiau nustatė,
kad miške įsiplieskė gaisras. Aviatoriai
ugnies židinį ėmė malšinti turėta gesinimo įranga – po sraigtasparniu pakabinta vandens talpa, apie tai informavo
savo bazę. Kol atvyko miškų gesintojai
iš Šakių miškų urėdijos, ugnies židinys
buvo prislopintas, neišsiplėtė.
MG inf.
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Radviliškio rajono savivaldybėje rugsėjo
20 d. surengtas LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis. Jame dalyvavo šio komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, komiteto nariai,
Radviliškio rajono savivaldybės meras
Antanas Čepononis, savivaldybės darbuotojai, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga, Radviliškio
ir aplinkinių miškų urėdijų urėdai, kiti
darbuotojai.  
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras Visalga pranešime „Valstybiniai miškai, dabartis“ pristatė pagrindinius valstybinių miškų sektoriaus
veiklos rodiklius per pastarąjį dešimtmetį ir dabarties tikslus. Jis pažymėjo,
jog per 10 metų medieninė valstybinių
miškų vertė padidėjo daugiau nei 1
mlrd. litų, miškų urėdijos į šalies biudžetą ir sunkmečiu 2009 m. sumokėjo
96 mln. litų mokesčių. Dėl užsitęsusios
žemė reformos 12,5 proc. (per 293 tūkst.
ha) šalies miškų tebėra rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui, iš kurių taip
pat būtų galima gauti ekonominės naudos. Neišnaudoti menkavertės medienos, kirtimo atliekų panaudojimo rezervai energetikai. 2010 m. miškų urėdijose
biokurui planuojama parduoti 90 tūkst.
m³ kirtimų atliekų, o galėtų būti panaudota 249,6 tūkst. m3 atliekų.
Pranešėjas G. Visalga įvardino tokius
valstybinių miškų sektoriaus tikslus:
1. Užtikrinti darnią miškų ūkio plėtrą, tenkinančią ekologines, ekonomines
bei socialines visuomenės reikmes;

Egidijaus Barčkaus nuotraukos

LRS Aplinkos apsaugos komiteto
išvažiuojamajame posėdyje – dėmesys miškams

aktualijos
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2. Didinti valstybinių miškų plotus,
jų išteklius, užtikrinti tolygų, nepertraukiamą ir racionalų miško išteklių
naudojimą ir padidinti medienos biomasės, naudojamos energijos gamybai,
apimtis;
3. Užtikrinti valstybinių miškų sektoriaus veiklos viešumą ir skaidrumą;
4. Užtikrinti valstybinių miškų sektoriaus valdomo turto vertės, o taip pat šio
turto generuojamos grąžos didinimą;
5. Padidinti valstybinių miškų sektoriaus mokamų mokesčių (dividendų)
į valstybės biudžetą dydį;
6. Sukurti ir įgyvendinti mokymo
ir konsultavimo bei mokamų paslaugų
teikimo privačių miškų savininkams
sistemą.
Radviliškio miškų urėdijos urėdas
Juozas Eismontas informavo apie praktinius miškininkų darbus urėdijoje, atkuriant, tvarkant valstybinius miškus,
teikiant paslaugas privačių miškų savi-

ninkams. Jis pakvietė posėdžio dalyvius
apsilankyti urėdijos miško sodmenų medelyne.
Posėdžio dalyviai vieningai pasisakė
už valstybinių miškų sistemos išsaugojimą, dar kartą akcentuodami jų svarbą
šalies ūkiui, ekosistemų apsaugai ir tvariam miško naudojimui.
Posėdyje buvo sukritikuotas Ūkio ministerijos siūlymas dėl valstybinių miškų
įjungimo į AB „Visuomis holding“.  
MG inf.

Suteiktos kvalifikacinės klasės
girininkams
Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu suteikta pirma kvalifikacinė klasė šiems miškų urėdijų girininkams:
Eimontui Alsiui, Kuršėnų m. u. Paežerių girininkijos; Gintarui Čypui, Rokiškio m. u. Sėlynės girininkijos; Viktorui Kalvaičiui, Kretingos m. u. Lenkimų girininkijos; Stanislovui Kasperavičiui,
Ignalinos m. u. Vaišniūnų girininkijos; Algimantui Krajinui, Telšių m. u. Plungės girininkijos; Janinai Kriugiškytei, Ignalinos
m. u. Minčiagirės girininkijos; Jurijui Laptikui, Vilniaus m. u. Lavoriškių girininkijos; Žanui Malčanovui,Švenčionėlių m. u. Lakajos girininkijos; Romualdui Matučiui, Kuršėnų m. u. Ilgšilio
girininkijos; Antanui Pakinkiui, Marijampolės m. u. Buktos girininkijos; Aidui Rinkevičiui, Rokiškio m. u. Pandėlio girininkijos;
Rimantui Šarkanui, Biržų m. u. Tamošiūnų girininkijos; Kazimierui Šivokui, Druskininkų m. u. Randamonių girininkijos; Pranui Vainoriui,
Kaišiadorių m. u. Žiežmarių girininkijos; Vytautui Živulskui, Druskininkų m. u. Kibyšių girininkijos girininkui.

Generalinio miškų urėdo 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu suteikta ant
ra kvalifikacinė klasė šiems miškų urėdijų girininkams:
Juozui Kašelioniui, Alytaus m. u. Dzirmiškių girininkijos; Mariui Martišiui, Biržų m. u. Joniškėlio girininkijos; Jonui Vitkauskui, Joniškio m.
u. Joniškio girininkijos; Ričardui Staponkui, Kretingos m. u. Klaipėdos
girininkijos; Genadijui Smirnovui, Kupiškio m. u. Šimonių girininkijos; Virgaudui Sakalauskui, Marijampolės m. u. Sasnavos girininkijos; Bronislovui Noreikai, Mažeikių m. u. Sedos girininkijos; Vaclovui
Šiušiui, Panevėžio m. u. Raguvos girininkijos; Giedriui Skiručiui, Šalčininkų m. u. Dainavos girininkijos; Eugenijui Aurilai, Tauragės m. u.
Balskų girininkijos; Justinui Stonkui, Telšių m. u. Varnių girininkijos;
Edvardui Rumšui, Telšių m. u. Platelių girininkijos; Jonui Aliukoniui,
Trakų m. u. Rūdiškių girininkijos; Petrui Kutulskui, Vilniaus m. u. Panerių girininkijos girininkui.

MG. inf.

LR Prezidentei D. Grybauskaitei
LR Seimo pirmininkei I. Degutienei
LR Ministrui pirmininkui A. Kubiliui

aktualijos

Lietuvos miškininkų sąjungos išplėstinio prezidiumo posėdžio,
įvykusio 2010 m. rugsėjo 14 d.,
KREIPIMASIS
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Miškas yra ypatingas Lietuvos turtas, turintis didžiulę
ekonominę ir ekologinę bei socialinę vertę. Lietuvos valstybinių miškų vertė per du atkurtos Nepriklausomybės dešimtmečius labai padidėjo. Ypač akcentuotina tai, kad jos
nesumenkino ekonominės krizės bei kiti nepalankūs veiksniai. Specialistų skaičiavimais, nuo 2000 m. valstybiniuose
miškuose auginamos medienos vertė padidėjo daugiau kaip
1 milijardu litų, visos kitos miškų vertės – kelis kartus. Per
pastarąjį dešimtmetį šalies miškingumas padidėjo nuo 30,9
proc. iki 32,9 proc., brandžių medynų tūris – nuo 73,7 mln.
m3 padidėjo iki 94,6 mln. m3. Pažymėtina, kad padidėjo valstybinių miškų sektoriaus generuojama grąža – sumokami į
valstybės biudžetą mokesčiai nuo 7 mln. litų 1995 m. padidėjo iki 51 mln. litų 2010 m., arba 7,3 karto. Šiuo metu pagal
miškų našumą šalies valstybiniai miškai yra pirmajame Europos valstybių dešimtuke. Tokie rezultatai pasiekti, nuolat
tobulinant miško darbų organizavimo metodus, diegiant
modernias darbų technologijas, gerinant vadybą. Suprantame, kad yra ir bus galimybių nuolat tobulinti tiek kitų šalies
ūkio sektorių, tiek ir miškininkystės veiklą, gerinti jos efektyvumą. Neabejojame, kad miškininkai suras būdus šiuos
rezervus išnaudoti.
Nepaisant to, viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama visuomenę klaidinanti informacija apie miškininkystės veiklą.
Kartais griebiamasi net šmeižto. Daugeliu atveju dezinformacijos sklaidą organizuoja asmenys ar jų grupės, siekiančios savanaudiškais tikslais užvaldyti šalies valstybinių miškų
išteklius. Jau 10–15 metų „buldozeriniu“ principu stumiami
siūlymai kardinaliai reformuoti (o iš tiesų – sugriauti ir užvaldyti) valstybinių miškų valdymo sistemą. Eskaluojamos
vienos valstybinių miškų įmonės įsteigimo ir kompleksinio
miško ūkio suskaldymo idėjos. Pastaruoju metu siūloma
valstybinių miškų sistemą įjungti į numatomos steigti AB
„Visuomis Holding Company“ sudėtį. Neabejojame, kad
tai bus gera priedanga dar kartą bandyti įgyvendinti vienos valstybinių miškų įmonės įsteigimo ir kompleksinio
miško ūkio suskaldymo idėjas. Absoliutus centralizavimas
ir monopolinės įmonės (su visomis iš to išplaukiančiomis
pasekmėmis) įkūrimas ne tik neprisidėtų prie valstybinio
miško ūkio plėtros, bet sutrikdytų stabiliai funkcionuojantį
valstybinį miško ūkį ir turėtų neigiamų socialinių, ekonominių bei aplinkosauginių pasekmių. Tai pirmiausia susiję su
iniciatyvos ir ekonominio efektyvumo paieškų žemutinėse
miškų ūkio grandyse sužlugdymu ir grįžimu prie komandinių administravimo metodų. Be to, būtų labai apriboti ir sumenktų laisvosios rinkos santykiai ir konkurencija. Siūlymas
išskaidyti kompleksinę miškų ūkio veiklą ir valdymą prieštarauja pažangiam miško ūkio įmonių veiklos savifinansavimo
principui, kai iš parduotos medienos gautos lėšos naudojamos miškų atkūrimo, apsaugos, priežiūros, rekreacijos ir
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kitiems darbams atlikti. Išskaidžius kompleksinį miško ūkį,
nukentėtų šių darbų finansavimas, o kartu – jų kokybė ir apimtis. Nė vienoje ES valstybėje valstybinių miškų valdymas
nėra priskirtas institucijai, kuri yra atsakinga tik už komercinę veiklą, arba dariniams, analogiškiems AB „Visuomis
Holding Company“. Juk miškų augimo trukmė yra 80–100
metų, būtinybė išugdyti ir plėtoti jų ekologines ir socialines
funkcijas lemia tai, kad veiklos rezultatai turi būti vertinami
kompleksiškai, ne vien žvelgiant per ekonominę prizmę.
Primename, kad 2010 m. kovo 18 d. LR Seimas priėmė
rezoliuciją „Dėl valstybinių miškų išsaugojimo“, kurioje, be
kitų teiginių, pabrėžta būtinybė išsaugoti miškų ūkinės veik
los kompleksiškumą, apimantį miškų atkūrimą, priežiūrą,
apsaugą, racionalų miško išteklių naudojimą, prekybą mediena ir kitais ištekliais. Rezoliucijoje taip pat pažymėta, kad
Lietuvoje veikianti valstybinių miškų valdymo sistema yra
viena iš esminių stabilios medienos sektoriaus veiklos sąlygų, skatinančių ekonominę šalies raidą. Tai patvirtina šios
sistemos tvarumą, todėl bet kokios miškų reformos ir pertvarkymai turi būti grįsti Lietuvos miško ūkio tradicijomis
bei specialistų praktine patirtimi.
Atsižvelgdami į tai:
Kategoriškai pasisakome prieš kompleksinio valstybinio
miškų ūkio veiklos ir valdymo išskaidymą.
Manome, kad, prieš politikams priimant sprendimus
dėl veiklos šalies valstybiniuose miškuose reformavimo,
būtų tikslinga išsamiai išanalizuoti miško ūkio specialistų ir
mokslininkų nuomonę ir argumentus.
Teigiame, kad monopolizuoti valstybinių miškų valdymą
įkūrus vieną įmonę ir įtraukus ją į AB „Visuomis Holding
Company“, yra netikslinga.
Tobulinant valstybinės miškų sistemos valdymo ir veiklos
efektyvumą ir viešumą, siūlome įsteigti valstybinio miško
ūkio valdymo organą – valdybą ar tarybą, kuri svarstytų ir
tvirtintų strateginius valstybinio miško ūkio veiklos planus
bei rodiklius ir jų vykdymo ataskaitas.
5. Kad didėtų valstybinių miškų urėdijų veiklos skaid
rumas, siūlome miškų urėdijų veiklą, duodančią pajamų, ir
miškų urėdijų išlaidas viešosioms paslaugoms apskaityti atskirose sąskaitose.
Kompleksinio miškų ūkio sugriovimas gali sukelti ekonominę sumaištį valstybinių miškų sektoriuje ir paskatinti
valstybinės reikšmės miškų privatizavimą su visomis iš to
išplaukiančiomis pasekmėmis.
Tikimės, kad šalies politikų priimami sprendimai dėl
veiklos valstybiniuose miškuose tobulinimo bus pagrįsti svariais argumentais ir objektyviais vertinimais.
Lietuvos miškininkų sąjungos Prezidiumo vardu
LMS prezidentas doc. dr. E. Bartkevičius

Albino Pugevičiaus nuotrauka

Prof. P. Matulionis – lietuviškosios miškininkystės
pradininkas ir LŽŪA rektorius

Pranešimą apie prof. P. Matulionį skaito LŽŪU
rektorius prof. R. Deltuvas

Kilęs iš valstiečių Povilas Matulionis
(gimė 1860 m. rugsėjo 5 d. Kupiškyje),
kaip ir daugelis jo amžininkų, nelengvai
siekė mokslo žinių. Įtemptai dirbdamas
baigė Daugpilio gimnaziją, 1889 m. –
Peterburgo miškų institutą. Atsisakęs
siūlytų asistento pareigų institute, dirbo
girininko padėjėju Pskovo gubernijoje,
vėliau – miškotvarkos taksatoriumi. 1894
m. jis persikėlė į Vilnių ir, dirbdamas
vyresniuoju taksatoriumi, miškotvarkos
revizoriumi, tvarkė Kauno ir Vilniaus
gubernijų miškus.
Jau studijų metais pradėjęs bendradarbiauti JAV leidžiamuose lietuviškuose
laikraščiuose, P. Matulionis paskelbė grožinės literatūros kūrybos bandymų, kartu
su Jonu Spuduliu parengė aritmetikos uždavinyną „Užduotinas“ (1885 m.). Pirmąjį
mokslinį straipsnį (apie pušies saklį Rytų
Lietuvos miškuose) P. Matulionis paskelbė 1897 m. Rusijos Miškų draugijos žurnale „Miško žurnalas“, vėliau ten pat rašė
apie pušynų, augančių sausuose dirvožemiuose, samanų dangą, galvijų ganiavą
miškuose, pateikė medienos tūrių lenteles. 1903 m. sudarė lietuviškųjų gubernijų
žuvų neršto kalendorių, skelbė etnografinių straipsnių, o atgavus lietuvišką spaudą rašė ne vien apie miškus ir miško ūkį,
bet ir apie visuomenės gyvenimo bei kitas
aktualijas. 1906 m. P. Matulionis išleido
floristinio veikalo „Žolynas“ 2-ąją dalį,
kurioje paskelbė apie 3000 surinktų lietuviškų augalų pavadinimų. Jis yra pirmojo
Lietuvos ir jos pakraščių kalnuotumo ir
nuotakumo žemėlapio autorius.
Gyvendamas Vilniuje P. Matulionis
aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime: režisavo teatro mėgėjų spektaklius, rūpinosi lietuvių kalbos
mokymu Vilniaus ir Vilniaus mokslo
apygardos mokyklose, lietuvių kalbos

įvedimu bažnyčiose, dalyvavo Lietuvių
mokslo draugijos veikloje.
Nuo 1906 m. P. Matulionis vykdė
miškotvarkos darbus Suomijoje, Karelijoje, vėliau gyveno Smolenske ir, kaip
miškotvarkos revizorius, dalyvavo tvarkant įvairių Estijos, Latvijos, Rusijos ir
Ukrainos gubernijų miškus. Smolenske
P. Matulionis praleido Pirmojo pasaulinio karo metus, buvo Lietuvių draugijos
dėl karo nukentėjusiems šelpti „centralinio komiteto“ įgaliotinis, Smolensko lietuvių komiteto valdybos narys.
1918 m. lapkričio 18 d. P. Matulionis
grįžo į Vilnių ir nuo lapkričio 25 d. buvo
paskirtas besikuriančios nepriklausomos
Lietuvos vyriausybėje Miškų skyriaus vedėju, nuo gruodžio 5 d. – Miškų departamento direktoriumi. Jis paruošė įsakymą
miškų naikinimui sustabdyti, organizavo
miškų perėmimą iš vokiečių okupacinės
administracijos. 1919 m. sausio 1 d. kartu su Vyriausybės įstaigomis persikėlė į
Kauną. Liepos 22 d. paskirtas Žemės ūkio
ir valstybės turtų viceministru, kartu iki
1921 m. kovo 7 d. dirbo Miškų departamento direktoriumi. Organizavo Lietuvos
miškų administraciją, rašė instrukcijas,
aplinkraščius, skleidė miško mokslų žinias
pakankamo profesinio pasirengimo neturėjusiems miškų pareigūnams. 1919 m.
liepą kartu su Tadu Ivanausku įkūrė Gamtos tyrimo stotį, nuo 1921 m. dėstė miškininkystę Dotnuvos žemės ūkio technikume. 1924 m. sausio 10 d. P. Matulionis iš
viceministro pareigų pasitraukė.
Kaune steigiant Aukštuosius kursus
(1919 m. gruodį), kaip būsimojo Lietuvos universiteto pagrindą, P. Matulionis
kartu su T. Ivanausku ir L. Vailioniu buvo
išrinkti Gamtos mokslų skyriaus branduoliui sudaryti. Vyriausybei nesutikus
pripažinti kursų valstybine mokykla,
P. Matulionis buvo išrinktas Aukštųjų
mokslų draugijos, kaip kursų steigėjos,
pirmininku. 1922 m. Kaune atidaryto
Lietuvos universiteto Matematikos –
gamtos fakultete buvo įsteigtas Agronomijos – miškininkystės skyrius; 1923 m.
sausio 15 d. prof. P. Matulionis pakviestas
dėstyti miško mokslo dalykus bei vadovauti Miškininkystės (Girininkystės) katedrai.
1924 m. Dotnuvoje įsteigus Žemės
ūkio akademiją, prof. P. Matulionis paskirtas į pirmąjį Profesorių tarybos bran-

duolį ir išrenkamas Akademijos rektoriumi, Miškotvarkos katedros vedėju.
Nepaisydamas nesibaigiančių organizacinių rūpesčių, prof. P. Matulionis
daug jėgų skyrė jaunosios žemės ir miškų
ūkio specialistų kartos mokymui ir auk
lėjimui, skelbė spaudoje miško mokslų ir
jų populiarinimo straipsnius.
Lietuvos miškų pažinimui labai naudinga buvo 1919 m. paskelbta miškų
kvalifikacinė lentelė, kuri 1924 m. buvo
išvystyta į miškų augaviečių klasifikaciją,
susietą su miškų dirvožemiais ir jų hidrologiniu režimu. Miškotvarkos reikalams
labai pravertė jo sudarytos medynų augimo eigos lentelės. Mokymo ir praktikos
reikalams P. Matulionis parašė ir išleido
knygeles „Miško auklėjimas“ (1920 m.),
„Miškuose galvijų ganymas“ (1921 m.),
„Kiek girioje medžio kirstina“ (1924 m.),
„Miško atvejinė ir arba sėklinė medžiapjūtė“ (1925 m.), „Sumedėjusių augalų
skirstymui medega“ (1923 m.), išvertė
iš rusų kalbos M. Turskio ir L. Jašnovo „Vadovą dažniausiems medžiams ir
krūmams pažinti“ (1924 m.). Neprarado
reikšmės vienas iš paskutinių jo paskelbtų straipsnių „Lietuvos žemė ir jos gyventojų gausumas istorijos būvyje“ (Kultūra, 1930 m., Nr. 5), kuriame pateikta
Lietuvos miškingumo kitimo dinamika
1000–1900 m.
1928 m. gruodžio 15 d. prof. P. Matulionis iš rektoriaus pareigų pasitraukė.
Lietuvos universitetas 1929 m. jam suteikė Garbės daktaro laipsnį. Kiek pagyvenęs gimtajame Kupiškyje, persikėlė į
dukros Marijos Janavičienės šeimą, gyvenusią Aleksandrijoje prie Šiaulių. Čia
profesorius mirė 1932 m. kovo 15 d.
Kalbininkas Jonas Jablonskis rašė:
„P. Matulionis buvo nepaprasta mūsų
tautos „darbo pelė“, dirbusi dažniausiai
tokiose aplinkybėse, kur jam tekdavo
pirmoji ir galbūt sunkiausioji mūsų darbo vaga vagoti“.
Prof. Povilas Matulionis, nuoširdžiai
dirbęs Lietuvai, jos žmonėms ir miškams,
nusipelno gilios pagarbos ir šviesaus atminimo. Dabartinio LŽŪ universiteto Rektorių atminimo alėjoje yra pastatytas biustas
(skulptorius M. Petrauskas, 1994 m.). Universiteto Miškotvarkos katedroje atidarytas
jo vardo kabinetas.
Prof. Romualdas Deltuvas

LŽŪU rektorius
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Pirmojo Lietuvos žemės ūkio akademijos rektoriaus, miško mokslų Lietuvoje
pradininko, vieno iš Aukštųjų kursų,
davusių pradžią Lietuvos universitetui
Kaune, iniciatorių, aktyvaus visuomenininko ir švietėjo, Lietuvos universiteto
garbės daktaro Povilo Matulionio (1860
09 05 – 1932 03 15) 150-ųjų metinių minėjimas Jo vadovautoje aukštojoje mokykloje – Lietuvos žemės ūkio universitete (tuomet – akademija) organizuotas
rugsėjo 9 dieną.
Išvakarėse miškininkų delegacija,
į kurią įėjo LŽŪU rektorius prof. Ro
mualdas Deltuvas, Lietuvos miškininkų
sąjungos pirmininkas doc. Edmundas
Bartkevičius, Miškotvarkos katedros
vedėjas Edmundas Petrauskas, Šiaulių
miškų urėdijos miškininkai, veteranai,
visuomenės veikėjai, apsilankę Aleksandrijoje, padėjo gėlių ant profesoriaus amžinojo poilsio vietos.
Žymiojo miškininko jubiliejaus proga Lietuvos žemės ūkio universiteto ir
Kupiškio miškų urėdijos pastangomis išleistas doc. Romualdo Mankaus parengtas informatyvus spalvotas leidinukas
„Povilas Matulionis“.
Šventinę popietę į LŽŪU Iškilmių salę
rinkosi universiteto bendruomenė, kitų
aukštųjų mokyklų, Lietuvos miškininkų
sąjungos, miškų urėdijų, žiniasklaidos
atstovai. Į minėjimą atvyko buvę LŽŪU
(LŽŪA) rektoriai Z. Urbonas, A. Kusta,
žemės ūkio ministras K. Starkevičius.
Pradėdamas iškilmingą minėjimą,
dabartinis LŽŪU rektorius (antras miš-
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P. Matulionis su carinės Rusijos
miškininkų uniforma Vilniuje, 1906 m.

Buvęs Trakų vidurinės mokyklos
direktorius, knygos apie Joną Kuprionį
autorius Jonas Bagdonas trumpai papasakojo, kad jo dėdė Jonas Kuprionis, vienas iš LMS įkūrėjų ir žurnalo „Mūsų girios“ įsteigėjas, taip pat buvo prof. Povilo
Matulionio mokinys, kaip ir dauguma to
meto jaunesnių miškininkų.
Tardamas sveikinimo žodį žemės
ūkio ministras Kazys Starkevičius padėkojo organizatoriams už puikų šio miškininkų patriarcho paminėjimą ir sakė,
kad istorija kartojasi: eskaluojama nesantaika tarp žemės ir miškų ūkio, bet dabar
veisiami miškai žemės ūkio plotuose, ir
tai yra sveikintinas dalykas.
Kupiškio P. Matulionio pagrindinės
mokyklos direktorius Rimvydas Latvys,
atvykęs kartu su būreliu šios mokyklos
moksleivių, papasakojo, kaip įamžintas profesoriaus atminimas Kupiškyje;
pasidžiaugė, kad mokykla glaudžiai ir
produktyviai bendradarbiauja su Kupiškio miškų urėdija. Moksleiviai svečiams
suvaidino kompoziciją apie režisūrinius
prof. P. Matulionio gabumus.
Muzikiniais intarpais tarp pranešimų
susirinkusiuosius linksmino LŽŪ universiteto kaimo kapela „Ūkininkai“ ir šokių kolektyvas „Sėja“, o vakarą vainikavo
universiteto choro „Daina“ koncertas.
Prof. P. Matulionio 150-ųjų gimimo
metinių įprasminimui Dotnuvoje, prie
senųjų Akademijos rūmų, pasodintas
proginis ąžuoliukas.

kininkas tarp visų buvusių rektorių) prof.
habil. dr. Romualdas Deltuvas pabrėžė
prof. Povilo Matulionio indėlį prieš gerą
šimtmetį žadinant lietuvybę (už ką jį galima statyti šalia tokių didžiavyrių, kaip
V. Kudirka, J. Basanavičius), o miškininkystės įžvalgose, specialybės dalykuose,
miškų terminijos srityje nėra jam lygių.
Prof. R. Deltuvo perskaitytą informatyvų pranešimą ,,Prof. P. Matulionis – lietuviškosios miškininkystės pradininkas
ir LŽŪA rektorius“ pateikiame atskiru
straipsniu (9 p.).
Apie prof. P. Matulionį, kaip rektorių, kaip žmogų, suvokusį, kad Lietuvai
trūkstant miškų specialistų, būtina organizuoti aukštąjį miškininkystės mokslą ir
steigti šios srities mokymo įstaigą, apie jo
rektoriavimo metus, gerus santykius su
studentais ir įvairias peripetijas su valdiškomis to meto įstaigomis papasakojo
doc. Romualdas Mankus.
Prie prof. P. Matulionio biusto LŽŪU rektorių alėjoje: iš kairės –
rektorius R. Deltuvas, žemės ūkio ministras K. Starkevičius
ir buvę rektoriai Z. Urbonas, A. Kusta

Rimondo VasiliauskO nuotraukos

Šventinis minėjimas LŽŪU Iškilmių salėje

MG archyvo nuotraukos

Paminėtos prof. Povilo Matulionio
150-osios gimimo metinės
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Albino Pugevičiaus nuotrauka

Už paramą minint prof. P. Matulionio 150-ąsias gimimo metines LŽŪU
rektorius prof. R. Deltuvas universiteto
bendruomenės vardu padėkojo: Kėdainių miškų urėdui J. Girinui už padovanotą ąžuoliuką, pasodintą Dotnuvoje;
Kupiškio miškų urėdui D. Stonkui už
finansinę paramą, išleidžiant lankstinuką apie prof. P. Matulionį; Šiaulių
miškų urėdui S. Pališkiui už paramą,
organizuojant prof. P. Matulionio pagerbimą jo paskutiniojo poilsio vietoje
Aleksandrijoje; Kupiškio P. Matulionio
mokyklos direktoriui R. Latviui ir mokiniams, praturtinusiems minėjimą
menine kompozicija; J. Bagdonui – už
perskaitytą pranešimą.
Aleksandrijoje pagerbta prof. P. Matulionio amžinojo poilsio vieta

amžininkų prisiminimų štrichai
Prof. P. Matulioniui teko dalyvauti ir politikos sūkuriuose. Steigiamajame Seime
ir vėliau kaip valstybinių miškų administratoriui tekdavo atlaikyti opozicijos
smūgius. Apie jį parašytų atsiminimų
paliko keletas Steigiamojo ir kitų seimų
narių, buvęs Prezidentas dr. Kazys Grinius, kai kurie ministrai.
Kunigas Mykolas Krupavičius, vienas iš pagrindinių Žemės reformos įstatymo rengėjų, buvęs Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras:
Daugiau teko su P. Matulioniu
dirbti Steigiamajame Seime. Jis buvo
tikras ir nuoseklus demokratas. Seimą
jis gerbė ir jam lenkdavosi. Nepatiko
jam tarppartiniai ginčai. Todėl nors
jis ir labai gerbė Seimo autoritetą, bet
kur susidurdavo su priešinga miškų
gerovei nuomone, P. Matulionis su ja
kirtosi kietai. Bet diskusijose niekad
neišėjo iš mandagumo ribų. Diskusijose jis panaudodavo visus savo argumentus nuosekliai ir ramiai. Tų argumentų jam niekad netrūko. Nuo savo
nuomonės nelengvai atsisakydavo.
Vieną kartą aš jam pasakiau: „O žinai,
dėde, jei Seime būtų daugiau matulioniško būdo žmonių, ginčai būtų dar
gyvesni ir aitresni. „Gal ir teisybę sakai, vaike“ – atsakė.
Per visą mūsų vėlesnio bendravimo
laiką vienas kitą taip titulavomės – aš
Matulionį – dėde, o jis mane – vaiku.

Vienas ir kitas nemėgom žodžio „ponas“, kaip svetimybės ir kaip mums, lietuviams, pasibjaurėtino turinio žodžio.
Konstantinas Žukas, Steigiamojo
Seimo narys, krašto apsaugos ministras:
Salės gale pamačiau grupę karininkų ir senosios vyriausybės šalininkų. Jie
garsiai ir nesivaržydami reiškė savo nepasitenkinimą Seimu. „Mes, tautininkai,
niekados nesutiksime, kad kažkokie socialistai ar „liaudies atstovai“ mus valdytų...
Matai „demokratai“ atsirado... Smetona
kraštą valdė ir turi valdyti“. Kai aš prie
jų prisiartinau, jie ir man tą patį atvirai
sakė. Stengiausi įtikinti, kad Seime aiški
krikščionių demokratų dauguma. Argi ir
jie nepelnė jų pasitikėjimo? ( Iš 112 seimo
narių 59 buvo krikščionių bloko – aut.
past.). Bekalbėdami įsikarščiavome, beveik ėmėme užgaulioti vieni kitus. Pagaliau ginčą nutraukė prof. A. Matulionis,
ilgametis Miškų departamento direktorius. „Na, lietuviai, gana ginčų. Kiekviena
valdžia bus gera, kad tik lietuviška būtų,
bet ne maskoliška ar lenkiška“.( Žvilgsnis
į praeitį. V., 1992 m.).
Advokatas Petras Pakarklis:
P. Matulionis buvo geri pažįstami su
Nepriklausomybės akto signataru Pranu Dovydaičiu, Kauno universiteto profesoriumi. 1919 m. kovą P. Dovydaičiui
buvo pavesta sudaryti Vyriausybės mi-

Jūratė Rečiūnienė

nistrų kabinetą. Atėjęs pas P. Matulionį
pakvietė jį būti žemės ūkio ir valstybės
turtų ministru. P. Matulionis nusivedė
svečią į saloną, pastatė prieš veidrodį ir
sako: „Pažiūrėk, pažiūrėk, argi tu panašus į ministerį pirmininką, argi aš panašus į ministerį? Ministeriai turi būti
sukčiai. Mes gi esame mokslo žmonės.
Atsisakyk kuo greičiau tuo ministeriu
pirmininku būti.“ Iš tikrųjų, P. Dovydaitis šiame poste buvo labai trumpai,
vos du mėnesius ir net ministerių kabineto nesudarė.
Rašytinį profesoriaus palikimą sudaro beveik 300 pavadinimų leidinių.
Jį pažymėjusieji mini jo paprastumą,
gailestingumą ir paramą nelaimės ištiktajam bei ypatingą prisirišimą prie gimtojo Kupiškio, jo žmonių, kur dažnai
lankydavosi ir visų būdavo laukiamas.
Vidmantas Markevičius
Tarp tautinio atgimimo patriarchų; sėdi
iš kairės: kunigas kanauninkas Prapuolenis,
prof. J. Jablonskis, dr. J. Basanavičius, kunigas
dr. A. Jakštas-Dambrauskas, stovi – prof.
P. Matulionis, generolas J. Bulota, V. Palukaitis
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Dešimties metų kraitis
Svarbiausi Miškų instituto veiklos rezultatai, jų reikšmė miškotyrai ir miškų ūkiui
(Tęsinys. Pradžia – 8 nr.)
Apie aplinkos grėsmes
miškams ir apie tai, kodėl
mokslininkus domina
dirvožemio mikroorganizmai

Ekologijos skyriuje (vedėjas dr. V. Stakėnas) atliktų tyrimų rezultatai rodo,
kad besikeičiančios aplinkos sąlygos
(foninė oro tarša, klimato kaita, sausros ir kt.) miško ekosistemų vystymuisi gali turėti didesnę įtaką nei iki šiol
manyta. Nustatyti pušynų antžeminės
biomasės formavimosi dėsningumai ir
maistmedžiagių koncentracijų skirtingose medžių biomasės dalyse tyrimų
(kartu su Miškininkystės skyriaus bei
užsienio šalių mokslininkais) rezultatai leido įvertinti galimus maistmedžiagių nuostolius, kai pušynų kirtimo
atliekos naudojamos medienos kuro
ruošai. Nors tokiu atveju maistmedžiagių nuostoliai padidėja ženkliai, tačiau
visus jų nuostolius pilnai kompensuoja
iškritos iš atmosferos, todėl ir nederlingose augavietėse dėl šios priežasties netikslinga riboti miško kirtimo
atliekų naudojimą kuro ruošai. Ištyrus
kompensuojamojo tręšimo miško kuro
pelenais poveikį pušynų ekosistemoms,

nustatytos ekologiškai priimtinos tręšimo normos (2005). Nemažas dėmesys
skiriamas miškų monitoringui, medžių
būklės vertinimui, liemens puvinių diagnostikos ir identifikavimo metodų
parengimui.
Nustatyta, kad dirvonuojančiose
žemėse dirvožemių renatūralizacija
vyksta lėčiau, o anglies sankaupos nesiskiria arba net yra mažesnės nei miško
želdiniuose.
Bendradarbiaujant su Biochemijos,
Chemijos, Puslaidininkių fizikos institutais bei Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakultetu, atlikta lignino monomerus skaidančios dirvožemio mikrobiotos apskaita ir atranka bei lignino
monomerų skaidyme dalyvaujančių fermentų identifikavimas. Sukurti fermentai monooksigenazės ir dioksigenazės,
kuriuos siekiama panaudoti, kuriant
naujas biologinio skaidymo/perdirbimo
technologijas.
Parengtos ir išleistos „Kompensuojamojo tręšimo miško kuro pelenais rekomendacijos“ (Ozolinčius, Armolaitis, Mikšys, Varnagirytė), „Biologinės
įvairovės išsaugojimo miškonaudoje
rekomendacijos“ (sud. R. Ozolinčius),
„Miško augaviečių tipai“ (sud. M. Vai-

čys), parengtos aukštos medienos kokybės beržynų auginimo bei formavimo rekomendacijos, diferencijuotos
pagal beržų rūšis ir augavietes bei siūlymai dėl sėklų ruošos tobulinimo.
Kartu su bendraautoriais iš kitų
skyrių ar mokslo institucijų parengtos
3 monografijos, 11 knygų bei mokomųjų priemonių (vadovėlių), paskelbta
19 mokslinių straipsnių leidiniuose su
citavimo bei 45 straipsniai recenzuojamoje mokslinėje spaudoje. I. Varnagirytė – Kabašinskienė, B. Serafinavičiūtė
ir J. Aleinikovienė, R. Beniušis ir V. Bareika apgynė daktaro disertacijas.
Miško apsauga:
rekomendacijos kovai
prieš ligas ir kenkėjus

miškininkystė
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Instituto miško genetikai vertina Dubravos EMM urėdijoje įveistus bandomuosius želdinius
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Miško apsaugos ir medžioklėtyros
skyriuje (vedėjas doc. dr. A. Gedminas)
atliekant fitopatologinius tyrimus beržynuose, identifikuota 16 papėdgrybių
(Basidiomycetes) rūšių, tarp kurių dominavo kempininiai grybai (Aphyllophorales), sukeliantys medienos puvimą.
Tarp grybais pažeistų medžių vyravo
seni ir švieži sausuoliai, kurie dažniausiai buvo pažeisti beržinio pintainio.
Parengtos ąžuolynų apsaugos ir pažeistų bei nudžiūvusių medynų tvarkymo
rekomendacijos (Gustienė, Gedminas,
Vasiliauskas, Žiogas; Lygis, Gustienė,
Gedminas). Parengtos ir išleistos rekomendacijos šakninės pinties plitimui
apriboti spygliuočių medynuose ir miško veisimui žemės ūkio naudmenose
(Vasiliauskas).
Miško entomologai tyrinėjo miško
paklotės entomokompleksus ir jų kaitą
spyglius graužiančių kenkėjų židiniuose. Rūšių įvairovė pušinio pelėdgalvio
židiniuose nustatyta vidutinė. Taip pat
tyrinėti kirtaviečių paklotės nariuotakojai bei miško kirtimo atliekose gyvenantys vabzdžiai (rezultatai reikšmingi
saugant biologinę įvairovę ir bandant
suprasti kai kurių kinivarpų migracijos kelius, ypač, kai kirtimo atliekų vis
daugiau naudojama kurui). Biologinės
įvairovės požiūriu ypač svarbios kirtimo atliekos ąžuolynuose. Čia atlieko-
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Tyrimų rezultatai paskelbti 79
straipsniuose, išleistas Miško apsaugos vadovas (O. Belova, Z. Milišauskas, V. Pagaiga ir kt.), V. Padaigos
vadovėlis, parengtas kartu su bendraautoriais (Романов Козло, Падайга,
„Охотоведение: учебник“), tapo pirmuoju instituto mokslininkų vadovėliu, išleistu užsienyje.
Kartu su kolegomis iš 25 Europos šalių parengta ir išleista ataskaita
(Synthesis Report) apie miško saugomas teritorijas Europoje, taip pat daugiakalbis specifinių terminų žodynas
(71 sąvoka anglų kalba ir daugiau kaip
1400 sąvokų kitomis 18 kalbų). J. Lynikienė apgynė daktaro disertaciją.
Suorganizuotas tarptautinis pasitarimas „Miško saugomos teritorijos
Europoje – analizė ir harmonizavimas“
(2004), kuriame dalyvavo mokslininkai iš 21 šalies.
Medienos kokybė,
globalizacija ir ekonominio
efektyvumo didinimas

Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriuje (vedėjas dr. J. Saladis,
nuo 2006 m. – dr. M. Aleinikovas, nuo
2009 m. – dr. L. Sadauskienė) nustatyti
pušynų medienos kokybę (tankis, stipris
statiškai lenkiant bei gniuždant, vėlyvosios medienos dalis, šakotumas) lemiantys veiksniai, sudaryti priklausomybių
modeliai. Pirmą kartą Lietuvoje atliktas
pušies sortimentų dinaminio tampros
modulio, statinio tampros modulio,
lenkiamojo stiprio bei medienos tankio

tyrimai. Tik 4 proc. tirtų bandinių netinka konstrukciniam naudojimui. Elitinė ir aukštesnės klasės mediena sudaro
trečdalį visos produkcijos. Taigi Lietuvos pušų mediena prilygsta arba viršija
kaimyninių geografinių regionų pušies
medienos savybes. Sudaryti lapuočių
medžių rūšių rąstų žievės storio ir tūrio normatyvai. Integruota miško ruoša
(kirtimo atliekų paėmimas derinamas
su apvalios medienos gavyba) padidina
medienos kiekį ir palankiomis sąlygomis duoda papildomas pajamas. Todėl
buvo pradėti trako biomasės struktūros
ir šilumingumo tyrimai, nustatyti ryšiai tarp trake augančių lazdynų atskirų
frakcijų biomasės ir jų morfometrinių
rodiklių. Buvo sprendžiami ekonominiai medienos naudojimo kurui klausimai. Nustatytos medienos kuro ruošos
tiesioginės sąnaudos ugdant jaunuolynus bei ruošiant skiedrą iš kirtimo
atliekų plynuose ir ugdymo kirtimuose.
Sudaryti skiedros ruošos baltalksnynuose savikainos skaičiavimo modeliai, išaiškintos ir pasiūlytos įgyvendinti
medienos kuro naudojimą skatinančios
priemonės. Parengtas miško kirtimo
atliekų naudojimo kurui skatinimo teikimo, naudojimo ir kontrolės procedūros – tvarkos projektas. Nustatyta, kad
svarbiausi miškų ūkio globalizacijos
veiksniai yra užsienio investicijos (ES
parama miškų ūkiui), užsienio prekyba
(dalyvavimas tarptautinėse prekybos
mediena rinkose), adaptuotos užsienio
technologijos (sortimentinė medienos
ruošos technologija, medienos ruošos

Lietuvos miškų institute pristatoma nauja laboratorija

RIMONDO VASILIAUSKO nuotrauka

se identifikuotos 7 retos, 3 labai retos
vabzdžių rūšys bei 1 nauja Lietuvai rūšis (Phymatodes alni (L.) (Gedminas,
Lynikienė, Zeniauskas). Išbandyti miško kenkėjų apskaitos būdai ir metodai,
naudojant sintetinius feromonus. Išaiškintos Dzūkijos pušynuose dažno
kenkėjo paprastojo pušinio pjūklelio
židinių priežastys, sudarytos invazijų
kilimo prognozės. Nustatytas skirtingų tipų vabzdžiagaudžių medžių ir
rąstų efektyvumas eglynuose ir pušynuose. Žievėgraužio tipografo gausumui reguliuoti labiausiai tinka švieži
stori (~19 cm) eglės vabzdžiagaudžiai
medžiai (vienu 2 m ilgio eglės vabzdžiagaudžiu medžiu galima sunaikinti
13 tūkst. žievėgraužio tipografo ir 34
tūkst. žievėgraužio graverio palikuonių). Remiantis tyrimų rezultatais, parengtos miško kenkėjų (pušinio pelėdgalvio, verpiko vienuolio, maumedinės
makštikandės, didžiojo pušinio straubliuko) apskaitos, naudojant sintetinius feromonus, rekomendacijos; ūkininkavimo rekomendacijos spyglius
graužiančių kenkėjų pažeistuose pušynuose; paprastojo pušinio pjūklelio
stebėjimo, masinio židinių susidarymo, pakenkimų apskaitos, prognozių
sudarymo bei šio kenkėjo naikinimo
rekomendacijos, o taip pat skirtingų
tipų vabzdžiagaudžių medžių efektyvumo eglynuose įvertinimo ir jų naudojimo rekomendacijos.
Didelis dėmesys skirtas laukinių
gyvūnų sąveikos su miško augalija tyrimams, nustatyti augalėdžių gyvūnų
ir miško sumedėjusios augalijos sąveikos indikatoriai bei šiuos procesus
limituojantys klimato veiksniai (sudaryti atitinkami šių sąsajų modeliai
skirtingiems gamtiniams regionams),
patvirtinta hipotezė, kad augalėdžių
gyvūnų buvimas paprastai nemažina
augalų rūšių įvairovės jų gyvenamojoje aplinkoje. (Belova, Šmitas). Parengtos rekomendacijos medžiojamųjų
gyvūnų vietinių populiacijų valdymui
ir tvarkymui, elninių veisimo aptvaruose rekomendacijos, polietileninių
ritinių panaudojimas eglynams ir uosynams apsaugoti nuo žievės laupymo
rekomendacijos. Išskirti ir pagrįsti
morfologiniai kokybės indikatoriai
praktinei elninių atrankai. Parengtos
rekomendacijos bebrų vaidmeniui
miško ekosistemoje įvertinti ir gausai
kontroliuoti.
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mašinizavimas, kirtimo atliekos katilinių kurui, miškų sertifikavimas, nepriklausoma medienos matavimo sistema
ir kt.). Tačiau ryšys tarp mokslinių tyrimų ir įmonių inovacinės veiklos yra silpnas. Miškų bei miškų sektoriaus valdymo institucijose nėra specialių inovacinės veiklos problemoms skirtų tarnybų.
Lietuvos miškų sektoriaus ekonominį
gyvybingumą galima didinti mažinant
apvaliosios medienos eksportą, optimizuojant saugomų teritorijų tinklą,
sprendžiant rezervuotų grąžinimui miškų panaudojimą.
Paruoštos kompensavimo už ūkinės
veiklos apribojimus miškuose nustatymo metodika, kurios pagrindu parengta tvarka, patvirtinta LR Vyriausybės,
bei stichinių nelaimių padarytų nuostolių apskaičiavimo metodika.
Atlikta privataus miškų ūkio raidos
analizė, nustatyti privačių miškų savininkų ūkininkavimo tikslai ir problemos, pateikti siūlymai dėl naujų organizacinių struktūrų kūrimo ir esamų
tobulinimo.
2005 m. kartu su IUFRO surengtas
tarptautinis simpoziumas „Mažų valdų
miškų ūkis besikeičiančioje aplinkoje“.
Išleistas pranešimų rinkinys „Small-scale forestry in a changing environment“
(red. S.Mizaras, su LMA organizuota
apskritojo stalo diskusija „Miškai – valstybės ir privatus turtas: nuosavybė, valdymas, kaupimas ir naudojimas“. Skyriaus mokslininkai paskelbė 47 straipsnius recenzuojamoje mokslinėje spaudoje, išleista dr. S. Mizaro monografija
„Ekonominiai metodai miškų ūkyje“.
J. Grigaliūnas parengė knygą fotografijų
albumą „Mūsų miškas“.
D. Mizaraitė, M. Aleinikovas ir
L. Sadauskienė apgynė daktaro disertacijas. Dr. S. Mizaras atliko habilitacijos
procedūrą.

miškininkystė

DNR polimorfizmas,
mikroklonavimo
technologijos
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Miško augalų biotechnologijų laboratorijoje (vedėja doc. dr. (HP) S. Kuu
sienė) atliekami miško medžių genetinio polimorfizmo tyrimai; miško augalų embriogeninio potencialo įvertinimas in vitro; greitai augančių medžių
genetinės struktūros tyrimai ir naujų
genotipų kūrimas; miško augalų tolerancijos stresiniams veiksniams vertinimas biotechnologiniais metodais.
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Atlikti kai kurių medžių rūšių (paprastosios eglės, paprastosios pušies,
drebulės, karpotojo ir plaukuotojo beržų) DNR polimorfizmo tyrimai. Gauti
nauji duomenys apie paprastosios eglės
vidupopuliacinį ir tarppopuliacinį DNR
polimorfizmo lygį gali būti naudojami
genetinės įvairovės pokyčių kontrolei.
Atrinkti informatyviausi oligonukleotidiniai pradmenys gali būti pritaikomi
efektyviam paprastosios eglės genetinių
išteklių naudojimui bei tyrimams. Nustatytos statistiškai reikšmingos sąsajos
tarp paprastosios eglės APPD fragmentų ir biometrinių požymių, o tai sudaro
pagrindą tolimesniems DNR žymenų,
susijusių su vertingais biometriniais požymiais, tyrimams.
Drebulės genetiniai tyrimai leido
įvertinti rinktinių medžių DNR polimorfizmą ir populiacinę struktūrą. Gauti
rezultatai parodė aukšto laipsnio genetinę įvairovę – tarp tirtų drebulės rinktinių
medžių, genetinis atstumas siekia 0,547,
o tai gera žinia drebulės selekcijos vykdymui bei naujų hibridų kūrimui.
Įsisavinti guobinių medžių rūšių
in vitro (izoliuotų audinių kultūroje)
dauginimo metodai (2001), vykdyti
aplinkos sąlygų šaknų formavimuisi
in vitro ir mikroūglių, padaugintų audinių kultūroje, adaptacijai ex vitro tyrimai. Jų pagrindu parengta hibridinės
drebulės (P. tremuloides X P. tremula)
regenerantų adaptacijos ir sodmenų
išauginimo technologija, hibridinio
maumedžio (Larix kaempheri Carr. x L.
decidua Mill.) mikrodauginimo technologijos pagrindai, atlikta greitai augančių ir atsparių puviniui drebulės individų atranka, įvertintas jų polimorfizmas
ir mikroklonavimo galimybės, atlikti
drebulės rinktinių medžių genetinio
polimorfizmo tyrimai ir molekulinių
žymenų, nusakančių jų atsparumą stiebo puviniui, paieška, parengtos hibridinės drebulės masinio dauginimo in vitro
rekomendacijos. Šių tyrimų pagrindu
sukurta vietinės drebulės ir hibridinės
drebulės mikroklonavimo technologija,
apimanti ciklą nuo motinmedžio eksplantų iki sodmenų išauginimo.
Laboratorijoje atliekami fitohormonų tyrimai naudojant modelines
maumedžio ir drebulės in vitro kultūras. Ištirtas ne tik tradiciškai augalų
mikrodauginime naudojamų citokininų ir auksinų, bet ir giberelinų, abscizo rūgšties, giberelino sintezės inhibi-

torių, etileno cheminių pirmtakų bei
auksino polinės pernašos inhibitorių
poveikis tirtų medžių organogenezei
audinių kultūroje (Žiauka, Kuusienė,
2006, 2009). Nustatytas kai kurių augimo reguliatorių kombinacijų ir koncentracijų teigiamas poveikis drebulės
ir hibridinės drebulės mikroūglių regeneracijai in vitro bei pirminei adaptacijai ex vitro sąlygomis.
Laboratorijos mokslininkai paskelbė 22 straipsnius, iš jų 12 – tarptautiniuose ir užsienio žurnaluose.
R. Areškevičienė apgynė daktaro
disertaciją, doc. dr. Sigutė Kuusienė atliko habilitacijos procedūrą.
Suorganizuotas pirmasis Baltijos
šalyse simpoziumas, skirtas šaknų ir
mikroorganizmų sąveikos problemoms
agrobiotechnologijoje, keli Skandinavijos ir Baltijos šalių doktorantų kursai
augalų dauginimo in vitro klausimais.
Kiti darbai
Per pastarąjį dešimtmetį institute vykdyta per 250 mokslinių projektų (5 valstybinės mokslo programos, 27 iš valstybės biudžeto finansuojami projektai;
15 tarptautinių, 204 projektai, kurių
užsakovais buvo ministerijos ar ūkio
subjektai), dalyvauta 21 COST veikloje (pagal šį skaičių institutas kartu su
Fizikos institutu buvo lyderiai tarp Lietuvos mokslo institucijų). Pažymėtini
tokie ES finansuojami projektai, kaip
WOOD-EN-MAN (2001-2005), NETBIOCOF (2005–2007), TREEBREEDEX (2006–2010), o taip pat iš Europos struktūrinių fondų finansuojami
8 BPD projektai. Pastarųjų projektų
vykdymas sudarė galimybes renovuoti
laboratorijų patalpas, atnaujinti įrangą
bei sukurti vieną moderniausių miško
augalų biotechnologinių tyrimų laboratorijų Baltijos šalyse.
Miškų institutas dalyvavo steigiant ar
kuriant 4 nacionalines technologijų platformas (Miškų sektoriaus, Ateities augalų technologijų, Biotechnologijų, Biomasės ir biokuro gaminimo ir naudojimo),
inicijuojant mokslo programas, steigiant
mokslo, studijų ir verslo slėnį „Nemunas“,
rengiant įvairius teisinius dokumentus,
reglamentuojančius miškų ūkio veiklą
(Miškų įstatymas, Augalų nacionalinių
genetinių išteklių įstatymas, kirtimo
taisyklės, želdinimo nuostatai ir kt.),
teikiant pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms įvairiais miškų ūkio,

aplinkos apsaugos klausimais, atliekant
mokslines ekspertizes.
Instituto mokslininkai organizavo
ir prisidėjo rengiant tokius leidinius
kaip „Lietuvos pajūrio smėlynų sutvirtinimas ir apželdinimas“ (sud. R. Gabrilavičius, 2001), „Lietuvos miško genetiniai ištekliai ir jų naudojimas“ (sud.
V. Verbyla, 2003), „Lietuvos miškų metraštis XX a. (sud. V. Verbyla, A. Brukas, L. Kairiūkštis; red. L. Kairiūkštis,
2004), „Lietuvos miškai“ (red. ir sud.
R. Ozolinčius, 2005), „Kauno rajono
gamta ir kultūros paveldas“ (aut. V. Stakėnas, O. Belova, A. Gedminas, J. Lynikienė, Poškaitienė, 2006), „Anykštijos
šiluose ir giriose“ (R. Gabrilavičius,
2006), „Prienų krašto miškai ir žmonės“ (R. Gabrilavičius, 2006) ir kt.
Kartu su LŽŪU buvo leidžiamas
mokslo žurnalas „Miškininkystė“ (vyr.
red. S. Karazija), o bendradarbiaujant
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo
bei studijų institucijomis – tarptautinis
mokslo žurnalas „Baltic Forestry“ (vyr.
red. L. Kairiūkštis). Kasmet išleista po
2 kiekvieno žurnalo numerius, kurių
bendra metinė apimtis – 32-34 spaudos
lankai. Žurnalas „Baltic Forestry“, įkurtas mūsų instituto mokslininkų iniciatyva ir šiemet atšventęs 15 metų jubiliejų,
dabar referuojamas 14 duomenų bazių,
tarp jų – ir ISI WOS, o pagal ISI citavimo indeksą patenka tarp 40 geriausių
pasaulyje tokio profilio žurnalų.

Didelis dėmesys buvo skiriamas
mokslinės bazės stiprinimui. Renovuotos visos instituto laboratorijos, posėdžių
salė, biblioteka, iš dalies – administracinis pastatas. Laboratorijos aprūpintos
modernia įranga (spektrofotometrais,
termocikleriais, elektroforezės įranga DNR tyrimams, UV-fotografavimo
įranga, klimatinėmis kameromis, moderniais mikroskopais, anglies, azoto ir
sieros analizatoriais ir kt.), o mokslininkai – šiuolaikiniais prietaisais (GPS siųstuvais, lazeriniais matuokliais, medienos
puvinių diagnostikos prietaisais, žvėrių
stebėjimo automatine įranga, medienos
tankio ir metinių rievių tyrimo įranga ir
kt.) bei kompiuterine technika, įsteigtas
kompiuterinis tinklas.
Sklandus ir kokybiškas instituto
mokslinių padalinių darbas būtų buvęs
neįmanomas be aptarnaujančių padalinių – buhalterijos (vyr. buhalterė V. Jurelionienė, nuo 2006 m. – O. Skaisgirienė),
Ūkio skyriaus (vedėja D. Butvilienė, nuo
2007 m. – J. Jonika), bibliotekos (vedėja –
J. Šaudienė, nuo 2010 m. – V. Mikšienė),
personalo skyriaus (ved. J. Bistrickienė,
nuo 2006 m. – J. Aleksiejūnaitė – Rimydė), kanceliarijos (ved. I. Kunigauskienė,
nuo 2005 – B. Gervienė).
Mokslininkų darbai neliko neįvertinti. Gautos dvi nacionalinės mokslo
premijos. Už darbų ciklą „Produktyviausio miško teorijos sukūrimas ir jos
taikymas krašto ekologinio tvarumo di-

dinimui“ Lietuvos nacionalinė mokslo
premija 2004 m. paskirta akad. L. Kairiūkščiui, prof. A. Juodvalkiui ir prof.
R. Ozolinčiui, o už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros)
darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo
sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai
miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–
2008 m.)“ pernai – R. Gabrilavičiui,
dr. A. Pliūrai, doc. J. Danusevičiui, dr.
V. Baliuckui ir doc. D. Danusevičiui.
Dr. J. Aleinikovienė laimėjo LMA
premiją jaunųjų mokslininkų darbų
konkurse (2009). Švietimo ir mokslo
ministarijos premijas už mokslo populiarinimo darbus gavo dr. K. Armolaitis (2004 m. už knygą „Pažink mišką“), R. Gabrilavičius ir J. Danusevičius
(2005 m. – už knygą „VĮ Kazlų Rūdos
mokomoji miškų urėdija“) ir R. Ozolinčius (2004 m. – už knygą „Pažink mišką“, 2007 m. – už miškotyros mokslo
populiarinimo darbų ciklą, 2008 m. – už
straipsnių ciklą „Mūsų giriose“ „Miškotyros fantazijos ir paklydimai“). Už
didelį indėlį į Lietuvos mokslą, produktyviausio miško teorijos sukūrimą ir jos
taikymą krašto ekologiniam tvarumui
didinti, aktyvią visuomeninę veiklą
ir Lietuvos vardo garsinimą 2008 m.
L. Kairiūkščiui įteiktas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
karininko kryžius.
Prof. Remigijus Ozolinčius

LAMMC Miškų instituto direktorius

Naujos pareigos
Generalinėje miškų urėdijoje:
Titas Milašius, dirbęs Bendrojo skyriaus vedėju, pačiam prašant 2010 m.
rugpjūčio 31 d. atleistas iš šių pareigų;
Alvidas Pečiulis, dirbęs Miško atkūrimo ir apsaugos skyriuje vyriausiuoju
specialistu, 2010 m. rugsėjo 1 d. perkeltas Bendrojo skyriaus vedėju.
Druskininkų miškų urėdijoje:
Viktoras Klimas, dirbęs šioje urėdijoje
miškų urėdu, šalių susitarimu 2010 m.
rugsėjo 30 d. atleistas iš šių pareigų.
Zarasų miškų urėdijoje:
Alina Kačiulytė, g. 1987 m., 2010 m.
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultete įgijusi ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnį, 2010 m. rugpjūčio 2 d. paskirta Salako girininkijos Tumiškių eiguvos eigule.

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. rugpjūtį
Sortimentas
Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvaliosios medienos
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2010 m. rugpjūčio
mėn. vidutinė kaina,
Lt/m³
158
178
360
164
119
155
134
133
107
110
106
117
83
98
74
71
75
121

Indeksas
2010 m.
sausis=100
112.9
111.3
100.6
112.3
117.8
107.6
107.2
115.7
124.4
141
143.2
128.6
133.9
100
154.2
151.1
123
131.5

Iš viso 2010 m.
vidutinė kaina,
Lt/m³
144
163
370
145
107
145
125
119
91
87
86
98
68
95
58
55
66
104
GMU inf.
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Latvijos miškai: rojus ir realybė

miškininkystė

Imti pavyzdį iš Latvijos miškininkų – toks buvo Ūkio ministerijos priesakas mūsų šalies miškininkams, kai samdyti
užsienio analitikai išanalizavo šio sektoriaus veiklą. Tačiau ar verta sekti kaimynų pavyzdžiu?

18

Susitikimas Saldus rajone
„Galiu ginčytis: geriau buvo anksčiau
ar dabar? Viena aišku, jog miškas taip
nekentėjo, nebuvo taip beatodairiškai
kertamas. Dabar miškui blogai. Kerta
masiškai – toks priimtas politinis sprendimas. Statistiką apie realią padėtį mūsų
miškininkystėje vargu ar sužinosite“. Taip
kalbėjo atsitiktinai sutikti buvę du aukštąjį miškininkystės išsilavinimą turintys
ir dabar privačiame medienos versle dirbantys buvę Latvijos girininkai.
Į Latvijos nedidelį miestelį Saldus
važiavome norėdami iš arčiau žvilgtelėti
į Latvijos miškus, geriau susipažinti su
ūkininkavimu juose ir jų valdymu. Tai
paskatino neseniai mūsų vyriausybės
užsakymu parengta valstybinių įmonių,
tarp kurių – ir miškų urėdijų, veiklos
apžvalga. Joje teigiama, jog Latvijos
miškai geriau tvarkomi, valstybei duoda
didesnius dividendus.
„Neieškokite rojaus, nes jo nėra“, –
atrėmė Ilzė Silamikele, Latvijos žemės
ūkio ministerijos Miško strategijos skyriaus specialistė, atvažiavusi į Saldus rajoną susitikti su mumis.
Pokalbyje dalyvavo ir akcinės bendrovės „Latvijas valst meži“ (LVM, Latvijos valstybės miškai) atstovas – šios
įmonės apvalios medienos pristatymo
skyriaus miško inžinierius – meistras,
ir Valstybinės miško tarnybos (VMT)
Saldus rajono specialistės.
Valstybinius Latvijos miškus valdo
viena įmonė – akcinė bendrovė „Latvijas valst meži“, kurios 100 proc. akcijų
priklauso valstybei. Įmonė pati jokių
darbų miške neatlieka, tik organizuoja
konkursus darbams pirkti. Vieni rangovai mišką kerta, kiti matuoja biržes, treti medieną perka, ketvirti mišką sodina.
Žodžiu, kiekvienai operacijai – konkursas ir naujas rangovas.
Kieno interesas, kad ūkininkavimas miške, kaip visuma, būtų efektyvus? „Valstybės“, – sako Izlė Silamikele.
Ji skuba pridurti, kad po šios Latvijos
miškų reformos valstybė iš miškų gauna
daugiau pinigų.
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 09

Tačiau apie Latvijos miškų reformą –
nuo pradžios.
Pasidėjo bombą
Atkūrus nepriklausomybę Latvijoje iš
pradžių buvo įkurta Miškų ministerija.
1993-aisiais, pasiryžus atskirti valstybės
viešąsias ir ūkines funkcijas, vietoj ministerijos įkurta Valstybinė miško tarnyba, kuriai buvo pavaldūs gamybiniai
miškų ūkiai – dariniai, panašūs į šiandienines Lietuvos urėdijas.
Šiandien neslepiama, jog pertvarkant šalies miškininkystės sistemą bene
didžiausią įtaką politikams padarė
Skandinavijos verslininkai bei lobistai,
siekę iš miškų kuo didesnio pelno.
Pirmasis žingsnis buvo žengtas
1993-iais, kai miškų ūkių turėtas turtas už čekius buvo išdalintas darbuotojams. Antru žingsniu Latvijos vyriausybė atsisakė ilgus metus vyravusios
miškų priežiūros sistemos: patikėjimo
valdyti teisė buvo keičiama į miškų
nuomą, kurios ilgiausias laikotarpis –
net 99 metai. Pagrindinis nuomos akcentas – nuomininkas iš nuomojamojo
miško galėjo kasmet kirsti tam tikra
kiekį medienos, mokėdamas už ją iš
anksto sutartomis kainomis. Jos buvo
mažesnės negu rinkos.
Latvijoje veikusios mišrios vietos bei
užsienio kapitalo bendrovės netruko tuo
pasinaudoti: perpirko daugelio miškų
ūkių akcijas, o kartu – ir teisę į miškų
nuomą. Miškus imta kirsti be atodairos.
„Valstybinio miško nuoma – tai didžiausia to meto politikų klaida, bomba
po miškininkystės pamatais. Netrukus
įsitikinta, jog valstybė praranda milijonus. Bandyta teismo keliu panaikinti
šias sutartis, tačiau valstybė pralaimėjo. Laimei, dauguma sutarčių buvo sudarytos trumpam laikui ir jos jau pasibaigė. Šiandien likę tik du didžiuliai
nuomininkai“, – sako I. Silamikele.
Šiandien nuomininkams tenka leisti
iškirsti apie 400 tūkst. kub. m medienos,
kuri jiems parduodama žemesnėmis nei
rinkoje kainomis. Tai sudaro apie 5 proc.

kertamos metinės medienos. Šių sutarčių pabaiga maždaug po 90-ies metų.
1999-ųjų pabaigoje, po dvejų metų
politikų diskusijų, baigiantis daugeliui
miško nuomos sutarčių Latvijos vyriausybė ėmėsi dar vienos reorganizacijos.
VMT paliko miškų kontrolės funkcijas – prižiūrėti, kaip ūkininkaujama
miškuose, ir greta įkūrė Žemės ūkio
ministerijai pavaldžią akcinę bendrovę
„Latvijas valst meži“ (LVM), kuriai pavedė ūkininkauti miškuose.
Šios dvi institucijos ir sudaro Lat
vijos miškininkystės branduolį, analogišką Lietuvos generalinei miškų
urėdijai ir 42 šalies urėdijoms, bei
valstybinei miško tarnybai. I. Silamikele teigimu, jose dirba apie 2 tūkst.
valstybės tarnautojų. Teigiama, jog
LVM ne tik pati išsilaiko, bet ir duoda
nemenką pelną valstybei.
Tik kontroliuoja
Prie Žemės ūkio ministerijos įkurtą
VMT sudaro 10 vyriausiųjų girininkijų,
kurioms priklauso 77 miškininkystės ir
miško tyrimų stotys. Iš viso tarnyboje
dirba apie 800 valstybės tarnautojų, iš
kurių apie 60-80 – centriniame aparate
Rygoje. Vien tik Saldaus rajone miškų
kontrolę vykdo apie 20 žmonių.
VMT turi dar du padalinius: Miškų
bandymo stotį bei Konsultacinių paslaugų centrą, teikiantį įvairias paslaugas
privatiems miško savininkams.
Pagrindinė VMT funkcija – kontroliuoti, kaip verslininkai laikosi įstatymų
bei normatyvinių aktų, reglamentuojančių ūkinę veiklą miške, vertina, ar
įstatyminė bazė atitinka laikmečio reikalavimus ir, esant reikalui, teikia pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai. Tarnyba taip pat atlieka miškų monitoringą,
stebi medynų sanitarinę būklę, organizuoja miško priešgaisrinę apsaugą bei
gaisrų lokalizaciją, taip pat egzaminuoja
būsimus medžiotojus ir išduoda jiems
leidimus medžioti.
„Argi vienas žmogus gali viską aprėpti?“ – I. Silamikele nustemba suži-
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Medkirčiui –
tvarkdariovaidmuo
„Šiemet aš turiu paruošti 120-130 tūkst.
kub. m medienos. Tai nėra daug. Praėjusiais metais vienas meistras nukirto
225 tūkst. kub. m“, – sako Edgars Bruvers. Tokių meistrų kaip E. Bruvers Lat
vijoje apie – 50. Jie – pagrindiniai darbų
organizatoriai. „Iš centro man „nuleidžia“ kirtimų metinį fondą, planą, kuriame yra ir pagrindiniai, ir tarpiniai
kirtimai. Paskirstęs kirtimus mėnesiais,
rangovams parodau, kur ir ką kirsti“, – aiškina E. Bruvers.
Vėliau jam terūpi suskaičiuoti, kiek
rangovai paruošė medienos. Paprastai
ši procedūra keblumų nesudaro, nes
daugiausiai darbuojamasi medkirtėmis, kurių kompiuterinė automatika
suskaičiuoja nukirstos medienos kiekį.
Jei kertama rankomis, tuomet medienos kiekis skaičiuojamas arba stačiu
mišku, arba ją sukrovus į miško sandėlį. Taikomas ir dar vienas būdas, kai
tūris skaičiuojamas pakrovus medieną
į medvežę. Pasak E. Bruverso, nebuvo
atvejo, kad kiltų konfliktas vežėjui nustačius, jog trūksta medienos: „Vairuotojui dar prieš atvažiuojant išrašomas
važtaraštis, iš kur ir kiek jis turi atvežti
medienos“.
„Pirkau aukcione statų mišką. Nukirtau – dvidešimties procentų trūksta.
Na ir kas, juk rankomis sukirsta: aukcionas jau įvykęs – kur teisybės ieškosi?
Kitąkart, dirbdamas kitoje bendrovėje, pirkimą patikėjau pavaldiniui. Vėl
nuostolis“, – Arnis Jumytis sako, jog
kertant rangovams mišką neretai būna
didelės paklaidos miškininkų naudai.
Tada verslininkui lieka tik bankrutuoti.
Dar viena subtilybė: paruošta miške
mediena nėra kaip nors žymima, ant
rietuvės meistras paprastai pakabina
raštelį, kiek joje yra medienos. O infor-

Palanku medienos rykliams
Taigi tiek miško kirtimas, tiek medienos
transportavimas į centrinį sandėlį patikėtas verslininkams.
Medkirčiai privalo turėti ne tik medkirtes, bet ir technikos medienai iš biržės
iki medienos sandėlio ištraukti. Medieną
iš miško sandėlių vežantiems rangovams
reikalavimų kartelė pakelta: jų medvežės
privalo turėti specialius kompiuterius bei
GPS įtaisus, kad galėtų rasti sandėliuojamą medieną. „Tokia papildoma technika
kainuoja apie 5 tūkst. latų (apie 24 tūkst.
Lt ). Iš kur smulkiam verslininkui tokius
pinigus gauti“, – A. Jumyčio manymu,
keldama tokius reikalavimus Latvijos
valdžia sąmoningai sužlugdė smulkiuosius verslininkus, atverdama kelią stambiems medienos rykliams.
Konkursus laimi ir valstybinius miškus kerta stambios įmonės, kurių dalis
kapitalo paprastai priklauso stambiems
užsienio medienos perdirbimo koncernams. Vietiniai verslininkai liko už borto.
LVM konkurso būdu samdo rangovus ir kirtaviečių atsodinimui, jaunuolynų priežiūrai.
„Konkursą želdinimo darbams mū
sų rajone laimėjo firma iš Daugpilio –
važinės išilgai Latvijos kelis šimtus kilometrų. Paskaičiavau: už jos pasiūlytą
kainą, sumokėjus mokesčius valstybei,
tektų tik bankrutuoti. Bet jiems, matyt,
apsimoka. Ir valstybė išlošia. Kodėl taip,
negaliu suprasti“, – stebisi A. Jumytis ir
sako, jog jam, kaip ir kitiems smulkiems
verslininkams vienintelė išeitis – dirbti
nedideliuose privačiuose miškuose.
Medienos daugiau –
pinigų mažiau
I. Silamikele džiaugėsi, jog po antrosios
miškų pertvarkos valstybė iš jų pradėjo
gauti daugiau dividendų.

miškininkystė

maciją apie paruoštą medieną jis perduoda į LVM būstinę. Jei atvykęs vairuotojas raštelio neberanda, jam galvos
neskauda – tiki važtaraštyje parašyta
informacija.
Centrinė įmonė samdo firmas ir
keliams tiesti, miškui melioruoti, kirtimui biržėms atrėžti. Gaisrų prevencija
priklauso VMT. Tačiau atsitikus nelaimei, ne ji gesina gaisrus, o profesionalūs gaisrininkai. Beje, už miško gaisrų
gesinimą jiems iš Žemės ūkio ministerijos fondo kasmet atriekiama po kelis
milijonus litų.

AUTORIAUS nuotrauka

nojusi, jog Lietuvoje viename rajone
miškams kontroliuoti užtenka vieno
aplinkos apsaugos inspektoriaus, o kitos
funkcijos patikėtos miškininkams.
VMT yra valstybės finansuojama
institucija. Jai iš šalies biudžeto kasmet
skiriama apie 100–110 mln. Lt.
Tačiau, pasak I. Silamikeles, šios institucijos kontrolė nėra tokia veiksminga
ir operatyvi, kokios norėtųsi. Priežastis – transporto ir lėšų trūkumas, mat,
vienam inspektoriui priskirta prižiūrėti
apie 14-18 tūks. ha miškų.

Buvęs valstybinis girininkas, dabar – privačios
bendrovės savininkas Arnis Jumytis mano, jog
valstybinių miškų valdymo reforma pasitarnavo
tik medienos rykliams

O kiek Latvija miškų kerta?
„Na, kirtome keturis milijonus ku
bų“, – teigia I. Silamikele. Tačiau pernai
iškirto šešis. Girdi, dėl ekonominės krizės vyriausybė priėmė politinį sprendimą metinę biržę padidinti dviem
milijonais kubinių metrų. Bet tai – tik
dvejiems metams.
VMT statistika sako ką kitą: valstybiniuose miškuose pernai pagaminta
8,09 mln. kub. m apvaliosios medienos,
privačiuose – 2,69 mln. kub. m. O 6 mln.
kub. m Latvijoje buvo iškirsta 2008 m.
Šiais metais turėtų būti iškirsta atitinkamai 8,78 ir 4,62 mln. kub. m apvaliosios
medienos.
Palyginimui: Lietuvoje pastaruosius
kelerius metus apvaliosios medienos
iškertama vidutiniškai po 3,5 mln. kub.
m, nors valstybinių miškų plotai maždaug vienodi. Latvijoje – 1,13, Lietuvoje – 1,065 mln. ha.
Praėjusiais metais LVM apyvarta
buvo 665,5 mln. litų – 57 milijonais mažiau negu 2008-aisiais, kai medienos buvo
parduota 2 mln. kub. m mažiau. Taigi,
miškų iškirto daugiau, pinigų gavo mažiau. Tačiau kirtimo normos nemažins ir
šiais metais – kirs netgi daugiau: kartus su
privačiais miškais – per 13 mln. kubų.
Jei nepasiteisino kritimo normos
didinimas, kodėl jos nemažina šiais
metais? „Tai buvo vyriausybės sprendimas“, – atsakė vyriausybės atstovė –
Latvijos žemės ūkio ministerijos Miško strategijos skyriaus specialistė. Nei
miškininkų, nei mokslininkų patarimų
Latvijoje neklausoma.

miškininkystė

Dėl sertifikato nesijaudina
Šią vasarą Latvijai buvo sustabdytas
tarptautinis FSC sertifikatas. Viena iš
priežasčių – norint padidinti medienos
kiekį, buvo kertami sausuoliai (jie vėliau
parduoti kaip gera mediena), be to, nepagrįstai padidinta metinė kirtimo biržė. Tarptautinė komisija rado ir daugiau
įvairių pažeidimų.
Iš nesertifikuotos medienos pagaminti gaminiai bus mažiau konkurencingi tarptautinėje rinkoje, o nemaža
dalis užsienio firmų, gaminančių prekes
tik iš sertifikuotos medienos, bus priverstos atsisakyti latviškos žaliavos.
Patys Latvijos miškininkai šį faktą vertina skirtingai. Girdi, medienos
pirkimas neturėtų sumažėti, nes iš sertifikuotos medienos pagaminta prekė
brangesnė tik keliais litais.
Žemės ūkio ministerijos atstovė I.
Silamikele sakė, jog tokios kalbos – tik
savęs raminimas: „Ministerija jau yra
gavusi nemažai paklausimų iš įvairių
užsienio firmų, kuriuose teiraujamasi,
ar miškininkai žada ištaisyti nurodytus
trūkumus ir susigrąžinti sertifikatą. Manau, tai yra mūsų prestižo reikalas“.
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Užmiršo miško politiką
Visai kitos nuostatos dėl sustabdyto
sertifikato laikosi Latvijos visuomeninės gamtosauginės organizacijos. Šešių
organizacijų išplatintame pareiškime
teigiama, kad sertifikato sustabdymas
patvirtina, jog nebesilaikoma Latvijos
miško politikos pagrindinių principų:
išsaugoti biologinę įvairovę, ūkininkauti tvariai, ekonomiškai naudingai ir
pagrįstai bei rūpintis miškų socialine
funkcija. Nevalstybinių organizacijų
atstovai mano, jog labiausiai nerimą kelia faktas kad LVM pradėjo kirtaviečių
koncentravimą, sudarydama plačius,
ištisinius iškirstus plotus. Tai daroma,
neįvertinant įtakos miškui, kaip gamtos
sistemai, ir neaptariant naujo metodo
su visuomene.
„Valstybiniuose miškuose buvo paruoštos ar jau iškirstos kirtavietės saugomose miško teritorijose, bet LVM
vis dar nesugeba užkirsti kelio tokiems
atvejams. LVM nustatyta tvarka negarantuoja, kad kertant mišką nebus padaryta žala vertingiausioms miško teritorijoms, ne visada užtikrina, kad kirtavietėse būtų laikomasi gamtos apsaugos
ir sertifikavimo reikalavimų. Kertant
mišką ir transportuojant medieną gadinama žemės danga ir dirvožemis“, –
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LVM finansinė veikla 2009 m. (mln. Lt)
Pajamos
Apvalios medienos pardavimas
Stačio miško pardavimas
Medienos drožlių pardavimas
Medžių sėklų ir sodmenų pardavimas
Žemės nuoma, žemės gelmių išteklių pardavimas
Medžioklės plotų nuoma
Rekreacija ir komercinė medžioklė
Kitos pajamos
Palūkanos
Bendros išlaidos
Gamybos išlaidos
Administracijos išlaidos
Nekilnojamo turto mokestis
Pelnas prieš apmokestinimą
Įmonės pelno mokestis

Planuotas biudžetas
643,5
509,08
102,76
9,55
7,5
4,77
2,14
3,17
0,39
5,85
584,89
570,9
14
8,14
52,21
7,85

Faktinis vykdymas
686
518,35
126,94
6,43
6,68
2,14
2,14
2,63
2.24
19,2
492,27
480,66
11,6
8,09
186,37
24,47

Šaltinis: AB „Latvijas valsts meži“ 2009 m. finansinė ataskaita

teigiama gamtosaugininkų pranešime.
Gamtosauginės organizacijos daro prielaidą, kad situacija miškuose gali būti
netgi blogesnė, negu pavaizduota audito ataskaitoje. Šiame audite neįvertintas
kertamos medienos apimties dramatiškas padidinimas per kelerius pastaruosius metus, plataus masto ir brangus
miško kelių įrengimas bei rekonstravimas, melioracijos sistemų atnaujinimas,
o tai gali kelti grėsmę retoms gyvūnų ir
augalų rūšims, skatinti Latvijos gamtai
svetimų rūšių tolesnį paplitimą ir netgi
negrįžtamai pakeisti miško ekosistemą.
Naujų miškų neveisia
Jokioje oficialioje ataskaitoje nepavyko
rasti, kiek hektarų latviai miškų iškerta.
Atsodino jų pernai per 11 tūkst. ha. Ar
tiek ir iškirto, ar dalį paliko savaiminiam atžėlimui, tokios statistikos taip
pat nepavyko rasti.
„Kiek įveisiate naujų miškų?“– paklausėme Latvijos žemės ūkio ministerijos Miško strategijos skyriaus specialistę I. Silamikele. Valstybinių miškų
atstovė paaiškino, jog Latvijoje nauji
miškai nesodinami. „Iš pradžių norėta
juos sodinti. „Latvijas valst meži“ netgi puolė miškų įveisimui supirkinėti
žemes, tačiau įmonė norėjo, kad nauji
miškai būtų pripažinti, kaip jos nuosavybė. Vyriausybė nesutiko, tad taip
ir liko“, – aiškino Latvijos žemės ūkio
ministerijos Miško strategijos skyriaus
specialistė.
Miško kirtimai Latvijoje (mln. kub. m.)
Metai
2008
2009
2010*
* Planuojama

Valstybiniai
miškai
6,061
8,09
8,78

Privatūs
miškai
4,08
2,69
4,62

Iš viso
10,14
10,78
13,4

Šaltinis: Latvijos VMT

Miškas prarado šeimininką
Didelis kolūkis – toks įspūdis susidarė
po apsilankymo Latvijoje ir susipažinus
su kaimyninės šalies valstybinės miškininkystės sistema, kuri kai kuriems
mūsų šalies politikams yra lyg savi
marškiniai.
Latvijos valstybinius miškus valdo
viena įmonė – „Latvijas valst meži“, tačiau ji toli nuo miško ir nėra jo šeimininkė. Miškuose šeimininkauja privatus
kapitalas. Kirtimui biržes atrėžia privatininkai, kerta ir iki miško sandėlio
medieną traukia verslininkai, iš miško
parduodamą medieną išveža vėlgi verslininkai. Miško atsodinimas, jaunuolynų priežiūra – taip pat bendrovių, o ne
miškus valdančios valstybinės įmonės
rūpestis. Valstybinės įmonės rūpestis
vienas – iš miško gauti kuo daugiau pinigų. Ir tuoj pat. Šiandien jų iš miško
nori valstybė, jos įmonė ir miške dirbantys verslininkai.
Latvijoje miškas virto pinigų šaltiniu.
Tačiau kas – miškas ar pinigai didesnė vertybė?
Taškus sudėliojo pati rinka: siekdama dar daugiau pinigų iš miško, Latvijos vyriausybė padidino kirtimo normas. Tačiau laukiamų pinigų negavo.
Nėra pinigų, nėra ir miško...
• Latvijos miškai užima 3,6 mln. ha
arba 56 proc. bendros teritorijos.
• LVM valdo 1,62 mln. ha valstybės
žemės, iš kurios 1,59 mln. ha miško
žemė; miškas sudaro 1,4 mln. ha.
• LVM ūkininkauja 1,13 mln. ha
miško.
Šaltinis: LVM

Valdas KVEDARAS
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Count on it.
Ag Irrigation

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

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis
Mob. tel.: +370 656 74 003,
+370 670 64 115
El. p. uabsegris@zebra.lt

Latvijas Finieris koncernas

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo rąstus ir fanermedžius

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
e-paštu: info@likmere.lt

Vėtros sudarkytų miškų
Tvarkant vėtros suniokotus miškus susilaukta šalies Vyriausybės dėmesio: rugpjūčio 31 d. kancleris Deividas Matulionis surengė
tarpžinybinį susitikimą, kuriame kartu su Aplinkos ministerijos Miškų departamento, Policijos departamento, Generalinės miškų urėdijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, LMSA atstovais buvo aptarta šių miškų tvarkymo eiga, iškilusios problemos,
numatyti jų sprendimo keliai.
Susitikime sutarta, kad išimties tvarka Susisiekimo ministerija leistų sandėliuoti pakelėse vėjavartynuose sudorotą medieną
(jos nekraunant grioviuose, greta magistralinių kelių). Medienos išvežimui paspartinti siūlyta padidinti leistiną bendro krovinio
(medienos) gabenimo svorį nuo 40 t iki 48 t.
Žmonių saugumui užtikrinti nuo rugsėjo pradžios savivaldybių merų potvarkiais buvo laikinai apribotas vėtros sudarkytuose
miškuose su miškų tvarkymu nesusijusių žmonių buvojimas, prie kelių pastatyti informaciniai ženklai, įspėjantys apie grėsmę.
Miškų urėdijos įpareigotos prie kelių, kirtaviečių, kur vykdomi medienos ruošos ir vėtros padarinių šalinimo darbai, pastatyti įspėjamuosius informacinius ženklus; iki 2010 m. lapkričio 1 d. užtikrinti, kad prie dažniau lankomų rekreacinių objektų būtų pastatyti papildomi informaciniai ženklai, įspėjantys apie galimus pavojus, esant gūsingam vėjui, žaibavimui ir pan.
Generalinės miškų urėdijos duomenimis, valstybiniuose miškuose iki rugsėjo 27 d. buvo sutvarkyta 207 tūkst. ktm medienos.
Miškų tvarkymo darbuose dirba 35 medkirtės, iš jų 9 – iš Lenkijos.
Kaip praktiškai organizuoti ir vykdomi suniokotų medynų tvarkymo darbai, plačiau informuojame iš Valkininkų ir Dubravos
EMM urėdijų.

DZŪKIJOS MIŠKININKAMS TALKINA
IR KAIMYNAI LENKAI
Į Dzūkijos kaimus ir miškus rugpjūčio 8-osios vėtra atslinko iš pietryčių ir praūžė šuorais šiaurės – vakarų kryptimi.
Valkininkų miškų urėdijoje suniokojo apie 3,5 tūkst. ha miškų. Išversti, išlaužyti pušynai, eglynai, šlapesnių augaviečių
beržynai, net juodalksnynai (reikia iškirsti per 91 tūkst. ktm
medienos). Labiausiai nuo vėtros nukentėjo Vėžionių, Valkininkų, Žilinų ir Versekos girininkijų miškai. Vien Vėžionių
girininkijoje išversta ir išlaužyta per 72 tūkst. ktm medienos
apie 1000 ha miškų plote. Urėdijoje užregistravome 350 ha
ištisai plynai išverstų medynų. Ne ką mažiau nukentėjo ir
privatūs miškai. Vien Vėžionių girininkijos teritorijoje esančiuose privačiuose miškuose buvo išversta per 90 tūkst. ktm
medienos.
Mus stebina kai kurių gamtosaugininkų visuomenei
skleidžiama klaidinga informacija dėl neigiamos plynų kirtimų įtakos aplinkai vėtros metu. Bent mūsų regione vėtra
daugiausiai vertė, laužė išretintus, pagal europinius standartus neplynai kirstus medynus.
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Valkininkų miškininkų talkininkai
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Jau rytojaus dieną po audros Valkininkų miškų urėdijoje
pradėjome tvarkyti vėtros padarinius, dirbome ir psichologais. Keliai miškuose buvo užversti medžiais, elektros linijos
sutraukytos. Kaimų žmonės iš pat ankstyvo ryto bėgo į girininkijas, prašydami girininkų pagalbos. Urėdijos darbuotojų pajėgomis valėme kelius, guodėme žmones, registravome
nuostolius. Atvykęs generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas,
vėliau – žemės ūkio ministras K. Starkevičius, aplinkos ministras G. Kazlauskas įvertino situaciją, patarė, kaip greičiau
ir geriau tvarkytis. Netrukus sulaukėme pagalbos iš Vilniaus,
Šalčininkų, Jurbarko miškų urėdijų. Varėnos rajono meras
V. Mikalauskas padėjo apgyvendinti iš toliau atvykusius
talkininkus. Sudarėme vėtros padarinių likvidavimo planą, pažymėdami darbo vietas schemose, padarėme miškų
nuotraukas, pastatėme įspėjamuosius ženklus apie tykančius pavojus nusiaubtuose miškuose. Vėliau kreipėmės ir į
rajono darbo biržą. Pasikvietėme miško ruošos rangovus iš
Lenkijos. Labiausiai nukentėjusi Vėžionių girininkija buvo
padalinta į barus, kuriuose darbus organizuoja nuo vėtros
nenukentėjusių girininkijų specialistai. Žilinų, Valkininkų ir
Versekos girininkijos tvarkosi pačios.
Vėtros padarinius rugsėjį mums padėjo likviduoti 16
rangos brigadų, kuriose dirbo 12 miško kirtimo mašinų (iš
jų 7 medkirtės iš Lenkijos). Patyrę medkirčiai iš Lenkijos
dirba noriai, stengiasi, nes jų šalyje miškų kirtėjams stinga
darbo, prastovi technika. Lenkų medkirčiams mokame tiek
pat, kaip ir mūsų darbininkams.
Kiek pajėgiame, padedame ir miškų savininkams. Kiek
vieną darbo dieną juos konsultuojame visose girininkijose
ir urėdijoje, registruojame plynai išvartytus miškus, tvirtiname projektus, išduodame pažymas dėl ES paramos. Tikimės,
kad iki metų pabaigos pavyks sutvarkyti suniokotus miškus,
jeigu gamta vėl neiškrės kokios nors kiaulystės.
Valkininkų miškų urėdijos miškininkai nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie padėjo ir padeda mums nelengvame darbe.
Eugenija Strazdienė

Valkininkų miškų urėdijos inžinierė
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Vaišvydavos girininkas Julius Kurlavičius aptaria darbus su talkininku
iš Kazlų Rūdos – UAB ,,Zenasta“ miškakirtės operatorium Dainiumi
Chmieliausku

ryje buvo pagaminta 25,4 tūkst. ktm vėjavartų bei vėjalaužų.
Antai iš Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos atvykusios
4 rangos įmonės įsipareigojo sudoroti 11,5 tūkst. ktm medienos (rugsėjo viduryje buvo iškirtę 4,9 tūkst. ktm), iš Šakių
urėdijos dirbančios 6 rangos įmonės – 16 tūkst. ktm (buvo
sugaminę 4 tūkst. ktm), Tauragės miškų urėdija iš įsipareigotų
medkirte pagaminti 8 tūkst. ktm buvo iškirtusi 1,8 tūkst. ktm
medienos.
Generalinė miškų urėdija sumažino 10 proc. miškų urėdijoms nustatytą metinę pagrindinių miško kirtimų normą.
Kad likviduojant audros padarinius talkininkaujančios miškų
urėdijos galėtų įvykdyti sutartinius įsipareigojimus medienos
pirkėjams, Dubravos EMM urėdija sudarė trišales medienos pirkimo – pardavimo sutartis spygliuočių medienai tarp
talkininkaujančių miškų urėdijų ir iš jų medieną perkančių
įmonių. Marijampolės miškų urėdijai 2 tūkst. m3 medienos
parduota nenukirstu mišku su sąlyga, kad ateityje už tokią
pačią pinigų sumą nenukirstu mišku Dubravos EMM urėdija
galės medienos nusipirkti Marijampolės urėdijoje. Nuo didesnių medienos kiekių pardavimo kitoms miškų urėdijoms
nenukirstu mišku susilaikyta, abejojant, ar racionalu medieną
ruošti, saugoti bei realizuoti kitos urėdijos teritorijoje, nes tai
gali padidinti medienos gamybos savikainą. Neaišku, ar dėl to
nekils problemų, gaunant ES fondų paramą už audros nuniokotų miškų išvalymą bei atkūrimą.
Škvalas nusiaubė ir dalį miško selekcijos ir sėklininkystės objektų. Atkuriant vėtros suniokotus medynus Dubravos
EMM urėdijos miškininkai numato taikyti įvairius miško
atkūrimo metodus; suderinus su Miškų instituto mokslininkais, nedideli audros sujauktų medynų plotai galbūt bus palikti tvarkytis pačiai gamtai.
Vytautas Ribikauskas

Kirtavietėse gula sortimentų eilės

Autoriaus nuotraukos

Kirsdami galvojame apie miškų atkūrimą
Nurimus audros šėlsmui, Dubravos EMM urėdijos miškininkai taip pat ėmėsi valyti vėjavartas ir vėjalaužas nuo miško
kelių, elektros trasų, pakelėse, likviduoti pavojingai pakibusius medžius prie poilsiaviečių. Bendradarbiaujant su Kauno
rajono savivaldybe, vėliau buvo uždrausta pašaliniams asmenims lankytis labiausiai nuo škvalo nukentėjusiuose Vaišvydavos ir Šilėnų girininkijų miškuose, ant įvažiavimų į šią
teritoriją pastatyti draudžiantys ženklai.
Vaišvydavos girininkijos girininkui Juliui Kurlavičiui
buvo suteikta galimybė Dubravos girios medynus apžvelgti
iš lėktuvo. Paskaičiuota, kad šioje girininkijoje likviduojant
audros padarinius plynais kirtimais teks pagaminti apie
40 tūkst. ktm, o rinktinais – 8 tūkst. ktm medienos; Šilėnų girininkijoje atitinkamai – 15 tūkst. ktm ir 7 tūkst. ktm.
Iš viso šiose girininkijose teks sudoroti apie 70 tūkst. ktm
medienos, o tai 1,3 karto viršija Dubravos EMM urėdijos
šių metų medienos ruošos užduotį. Audros sujauktuose
medynuose ypač sunku tiksliai pamatuoti biržių plotą, kai
tenka karstytis per įvairiomis kryptimis išvartytus medžių
kamienus.
Nepajėgdama per trumpą laiką savo jėgomis iškirsti tokio
medienos kiekio, Dubravos EMM urėdija į talką pasikvietė rangovines medkirčių brigadas, kirtimo techniką iš Kazlų
Rūdos, Šakių, Marijampolės, Tauragės, Šiaulių, Biržų, Anykščių, Kėdainių, Kuršėnų miškų urėdijų. Su rangovais sudarytos
medienos ruošos sutartys, sekama jų vykdymo eiga. Nuo ryto
iki vakaro Dubravos girioje dūzgia 14-os medkirčių brigadų
motopjūklai, vėjavartas ir vėjalaužas doroja 8 miško kirtimo
mašinos. Pagal sudarytą audros padarinių likvidavimo planą
Dubravos urėdija didžiąją vėjavartų ir vėjalaužų dalį plynais
kirtimais numato likviduoti iki spalio vidurio, tačiau rinktiniai kirtimai, matyt, užsitęs iki metų pabaigos. Rugsėjo vidu-

urėdijose

tvarkymo aktualijos

23

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 09

Tvarkome
nenusižengdami aplinkosaugai
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Švenčionėlių miškų urėdijoje škvalas suniokojo per 268 ha
medynų, juose išlaužė per 62 tūkst. ktm medienos. Privačiuose miškuose išversta 3,5 tūkst. ktm medžių.
Nuo škvalo labiausiai nukentėjo Adutiškio ir Antanų
girininkijų miškai, kurių dauguma priklauso ,,NATURA
2000“ teritorijai – Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos
poligonui. Be to, toje pačioje teritorijoje dar yra 2 draustiniai – Antanų valstybinis pedologinis ir Adutiškio telmologinis, išskirtos 26 kertinės miško buveinės, kurių bendras
plotas 67,48 ha. Kaip tvarkyti škvalo pažeistas saugomas
teritorijas?
Šiai problemai aptarti rugpjūčio 25 d. Švenčionių rajono
savivaldybės salėje organizuotas Generalinės miškų urėdijos ir Švenčionėlių miškų urėdijos organizuotas pasitarimas
„Škvalo padarinių šalinimo miškuose aplinkosauginiai
aspektai“. Jame dalyvavo Aplinkos ministerijos, Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos, Vilniaus RAAD, labiausiai nuo
škvalo nukentėjusių miškų urėdijų, Lietuvos gamtos fondo,
Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas informavo apie škvalo padarinių šalinimo eigą valstybiniuose miškuose, aiškino, kodėl skubama tvarkyti vėjalaužas ir
vėjavartas: prastėja medienos kokybė, kyla kenkėjų išplitimo
pavojus; artėja žiema, tuomet darbo sąlygos dar pasunkės,
sunkiau bus užtikrinti darbų saugą. Generalinė miškų urėdija,
organizuodama škvalo padarinių likvidavimą, išleido 14
įsakymų miškų urėdijoms. Nelaimėms, pasak B. Sakalausko,
reikėtų ruoštis iš anksto, todėl pakvietė aplinkosaugines organizacijas bendradarbiauti svarstant įstatymų projektus.
Švenčionėlių miškų urėdas Nauris Jotautas informavo
apie škvalo padarinių šalinimo organizavimą Švenčionėlių
miškų urėdijoje.
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Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr.
specialistas Džiugas Anuškevičius pranešime „Adutiškio
miškuose aptinkamos gamtinės vertybės ir jų apsauga“ informavo apie poligone saugomas paukščių rūšis, pateikė
statistiką, kiek jų aptinkama.
Pasitarimo dalyviai aplankė škvalo pažeistą Adutiškio –
Guntauninkų miškų biosferos poligoną, aptarė aplinkosauginius vėjo pažeistų medynų tvarkymo ypatumus. Daugiausia diskusijų kilo Antanų pedologiniame draustinyje,
mat čia nukentėjo didžioji dalis jo teritorijos. Pedologinio
draustinio tikslas – išsaugoti dirvožemio struktūrą ir jo
nepažeisti. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Eduardas
Vaitkevičius teigė, kad vėjavartas ir vėjalaužas galima ir reikia tvarkyti, bet svarbu nepažeisti dirvožemio struktūros.
Lietuvos gamtos fondo projektų vadovas Darius Stončius
siūlė medieną palikti, nes čia NATURA 2000 teritorija ir
pasvarstyti, ar ją apsimoka tvarkyti.
Kiek palikti negyvos medienos, nurodyta FSC sertifikavimo sistemos reikalavimuose. Jų visos miškų urėdijos griežtai
laikosi. Į tai generalinis miškų urėdas atsakė, kad miškininkai
sutinka palikti medienos mokslo tikslams. Pavyzdžiui, 10 ha
gali likti, kad matytume, kaip natūraliai keičiasi ekosistema.
Tačiau tai turi būti atitinkamai įforminta, nes miškų urėdijas
tikrina ne tik sertifikatoriai, bet ir kitos institucijos, kurios
tai gali palaikyti neūkiškumu. Pasak generalinio miškų urėdo
B. Sakalausko, auditoriai greitai suskaičiuos, ,,kiek valstybės
dividentų guli baloje“.
Įsitikinta, kad nuo škvalo nukentėję valstybiniai miškai
saugomose teritorijose tvarkomi, vadovaujantis galiojančiais
teisės aktais, o nevyriausybinių gamtosauginių organi

zacijų išreikšti nuogąstavimai dėl skubaus škvalo suniokotų
miškų tvarkymo nepagrįsti. Pasitarimo dalyviai pasikeitė
nuomonėmis dėl tolesnio bendradarbiavimo Lietuvos
miškų labui.
Po išvykos vykusiose diskusijose diskutuota dėl žemės
ūkio ministro K. Starkevičiaus patvirtinto aprašo: gal jis per
daug skubotai priimtas? Kas būtų škvalo pažeistose vietose –
juk neįmanoma paraidžiui laikytis Miško kirtimo taisyklių,
kurios reikalauja, kad biržės turi būti pamatuojamos,
iškertami metro pločio spindžiai, nubraižomas projektas
ir tik tada gaunamas leidimas kirsti. Tai sunkiai įmanoma,
esant tokiems škvalo padariniams.
Žaliųjų judėjimo vadovas Rimantas Braziulis sakė esąs
ramus ir nemato reikalo kištis – miškininkai ir sunkiomis
sąlygomis susitvarkys. Nėra reikalo baimintis dėl kirtimų,
nes visus kirtimus miškų urėdijos derina su nacionalinių ir
regioninių parkų direkcijomis. Tad nelegalūs kirtimai neįmanomi.
Trakų miškų urėdas Vygandas Mierkis užtikrino, kad
vėjavartas ir vėjalaužas sutvarkys, tačiau pajamų gaus 40-50
proc. mažiau. Mokslo tikslui palikus išverstus medžius, būtina pastatyti aiškinamuosius stendus: kas, kam, kodėl, antraip
visuomenė miškininkų nesupras. Jam pritarė ir Prienų miškų urėdo pavaduotojas Jonas Koklevičius.
„O ką daryti su privatizuojamais miškais, kas juos tvarkys po škvalo?“ – susirūpinimą išsakė Trakų miškų urėdas
V. Mierkis.
Noriu pažymėti, kad Švenčionėlių miškų urėdijoje stichijos nuniokotuose miškuose rugsėjį dirbo 10 rangovų
brigadų, 3 medkirtės, 7 medvežės, 30 pjūklų ir per 80
darbininkų. Medienos kirtimo, ištraukimo paslaugas mūsų
urėdijai teikia Kupiškio, Ignalinos, Utenos, Telšių, Panevėžio,
Anykščių, Rokiškio, Tytuvėnų miškų urėdijos. Švenčionėlių
miškų urėdija savo ir pagalbininkų jėgomis turės sutvarkyti
vėjovartas – vėjalaužas 165 ha plote ir pagaminti 37 tūkst.
ktm medienos.
Onutė Gylienė
Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio girininko pavaduotoja

Rugsėjo akimirkos
Švenčionėliuose

Septintoji grybų šventė
Švenčionėlių miškų urėdija ir Švenčionėlių kultūros centras
kasmet organizuoja tradicinę Grybų šventę. Rugsėjo 10 d. vyko
jau 7-oji. Aktyviausi šventės dalyviai – miškų urėdijos globojami jaunųjų miško bičiulių būreliai bei skautai. Šventėje dalyvavo
16 komandų. Eiga jau nusistovėjusi: prisistatymai, grybavimo
čempionatas, patiekalų iš grybų konkursas, miško kompozicijos kūrimas, grybienės ragavimas ir žaidimai. Grybavimo čempionatas šiemet vyko Januliškio girininkijoje. Per dvi valandas
grybautojai surinko 150 kg grybų. Rinkti tik 7 rūšių grybai, kurių sąrašas buvo pateiktas prieš pat išvykstant į mišką.
Pirmą vietą laimėjo Švenčionėlių lopšelio darželio komanda, antrą – Pabradės kultūros centro komanda „Mududu“,
trečią – ,,Naujosios sąjungos“ komanda. Grybavimo rungtyje
geriau sekėsi suaugusiems, o prisistatymo ir patiekalų rungtyse – jauniesiems miško bičiuliams.
Labanorinėje
Šiemet prie tradicinės Labanorinės šventės prisidėjo ir Švenčionėlių miškų urėdija: šventės dalyviai galėjo susipažinti su
urėdijos veikla, apžiūrėti stendus. Padedant Lietuvos šaulių
Karaliaus Mindaugo X-osios rinktinės Vilniaus apskrities
XIII Švenčionių kuopos jauniesiems šauliams, virėme grikių
košę ir ja vaišinome šventės dalyvius.
Onutė Gylienė
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Silvos Žilinskaitės nuotrauka

Lenkai domėjosi
miško sodmenų auginimu
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VU botanikos sode apžiūrimi mikorizuoti sodmenys
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Miškų urėdijų miško medelynuose kasmet išauginama apie 60 mln. vnt. sodmenų miškams atkurti. Rugsėjo pradžioje į
Lietuvą atvykusi Lenkijos miškininkų ir
mokslininkų grupė, vadovaujama Generalinės valstybinių miškų direkcijos vyr.
specialisto Marek Berft, domėjosi mūsų
šalyje taikomomis sodmenų auginimo
technologijomis, lankydamiesi Generalinėje miškų urėdijoje, Vilniaus ir Trakų
miškų urėdijose, Vilniaus universiteto
Botanikos sode pasidalino savo sodmenų
auginimo patirtimi.
Krokuvos žemės ūkio universiteto
mokslininkai prof. habil. dr. Stefan Kowalski ir prof. habil. dr. Jozef Walczyk
turi didžiulę patirtį medelynų mikorizacijos srityje. Mikorizuoti miško sodmenys labiau tinka atkuriant miškus degimvietėse arba įveisiant naujus miškus
skurdžiose augavietėse. Lietuvoje pirmieji mikorizuoti miško sodmenys prieš
keletą metų pradėti auginti Telšių miškų
urėdijos miško medelyne, bet tokių sod
menų auginimas reikalauja papildomų
investicijų. Šį darbą dabar tęsia dr. Algis
Aučina Vilniaus universiteto Botanikos
sode, pasinaudodamas lenkų kolegų patirtimi ir ES finansine parama.
Dr. Algio Aučinos bandomuosius
mikorizuotus sodmenis panoro apžiūrėti ir svečiai iš Lenkijos. Vilniaus botanikos sode mikorizuotų sodmenų auMŪSŲ GIRIOS / 2010 / 09

ginimo projektas įgyvendinamas pagal
2007–2013 m. Kaimo plėtros programos priemonės „Profesinio mokymo ir
informavimo veikla“ antrąją veiklos sritį
„Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės
ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.
Bendra projekto vertė – 351503 Lt, iš jų
ES paramos suma – 306391 Lt. Įgyvendinimo trukmė – 2,5 metų. Pagrindinis
tikslas – skleisti žinias apie inovatyvių
technologijų taikymo galimybes, išauginant kokybiškus (mikorizuotus) sod
menis žemės ūkiui mažai tinkamoms ir
apleistoms žemėms apželdinti, tuo didinant miško želdinių kokybę ir atsparumą, padedant kurti konkurencingą ūkį,
gerinant gyvenimo kokybę kaime. Įgyvendinant projektą numatoma: įrengti
parodomąjį 0,1 ha mikorizuotų sodmenų daigyną Vilniaus universiteto Botanikos sode; jame išauginti 30000 mikorizuotų paprastosios pušies sodinukų;
jais įveisti du bandomuosius miško želdinių sklypus (1,6 ha ir 3 ha) Dubravos
EMM urėdijoje.
Mikorizuoti medeliai atsparesni
dirvožemio patogeniniams grybams,
kurių neigiamas poveikis ypač stipriai
pasireiškia naujai įveistuose miško
želdiniuose buvusiuose žemės ūkio
naudmenų plotuose. Be to, mikorizuoti sodmenys (užauginti substrate,

užkrėstame miško dirvožemiuose paplitusia ektomikorize) geriau įsisavina
maistines dirvožemio medžiagas bei
vandenį, todėl jų šaknų sistema vystosi sparčiau, jie greičiau auga. Tokių
sodmenų naudojimas užtikrina geresnę miško želdinių kokybę buvusiose
žemės ūkio naudmenose ir apleistose
žemėse. Siekiant kuo daugiau Lietuvos
ūkininkų, miško savininkų ir miško
sodmenų augintojų supažindinti su
šiuo inovatyviu sodmenų išauginimo
ir panaudojimo metodu, projekto įgyvendinimo metu   2011–2012 m. planuojama suorganizuoti 6 seminarus ir
5 lauko dienas.
Bialystoko regioninės valstybinių
miškų direkcijos direktoriaus pavaduotojas Marek Maslowski labai gerai įvertino Trakų miškų urėdijos miško medelyne vešliai žaliuojančius spygliuočių
ir lapuočių medžių rūšių sodmenis bei
darbams medelyne naudojamų mechanizmų komplektavimą.
Praktine miško sodmenų auginimo
patirtimi Lietuvos ir Lenkijos miškininkai bei mokslininkai dalinasi jau ne
vienerius metus, pasiekdami ženkliai
geresnių rezultatų. Tą įvertino ir kitos
Baltijos bei Skandinavijos šalys, kurių
pirkėjai kasmet vis daugiau miško sod
menų užsisako mūsų medelynuose.
Zita Bitvinskaitė
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Seminaras
naujų miškų veisimo klausimais
dirvos ruošimo, sodinimo laiko, želdinių priežiūros ir apsaugos, pradinio
tankumo, išdėstymo, būsimų medynų
tvarumo, biologinės įvairovės, pamiškių formavimo ir kitiems klausimams,
veisiant naujus miškus. Šiais klausimais
dr. A. Malinauskas pastaraisiais metais
išleido ne vieną įdomią ir naudingą knygą: 2005 m. kartu su dr. A. Gradecku –
,,Miško želdynų veisimo biologiniai ir
ekologiniai veiksniai bei patirtis Lietuvoje“, 2008 m. – ,,Miško želdinių pradinis tankumas“, atliko nemažai mokslinių užsakomųjų darbų želdinių veisimo,
želdinių ir žėlinių priežiūros, apsaugos
tema. Seminaro dalyviams išdalintos
rekomendacijos želdinių veisimui žemės ūkiui naudotose žemėse, autoriaus
sudarytos mišrinimo schemos. Todėl
visiems buvo įdomu ir naudinga padiskutuoti miško veisimo aktualijomis, pasidalinti asmenine patirtimi, išsiaiškinti
probleminius klausimus.
Popiet, kad ,,žodis taptų kūnu“, aplankėme pagal dr. A. Malinausko sudarytus projektus Telšių miškų urėdijos
įveistus želdinius Kulių ir Ubiškės girininkijose, įvertinome želdinių rūšinės
sudėties, mišrinimo schemų parinkimo,
dirvos paruošimo ypatumus šiemet ir
anksčiau įveistuose želdiniuose žemės
ūkiui naudotuose plotuose.

Seminarą vedė dr. Antanas Malinauskas
Apžiūrimi Telšių miškininkų įveisti želdiniai

Zita Bitvinskaitė

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt

Nerijaus SmaIdžiūno nuotraukos

Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonės
„Profesinio mokymo ir informavimo
veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir
inovacinės praktikos sklaida“ projektą, Aplinkos ministerija ir LAMMC
filialas Miškų institutas rugsėjo 19 d.
Telšių miškų urėdijoje surengė seminarą ,,Tvarių, daugiafunkcinių miškų
veisimas, priežiūra ir apsauga žemės
ūkiui naudotose žemėse“. Projekto tikslas – stiprinti žmogiškuosius išteklius
ir skleisti pažangiausias technologijas
ir inovacijas žemės ūkiui naudotose
žemėse, įveisiant tvarius, daugiafunkcinius miškus, taip sudarant galimybes
ne tik miškų ūkio plėtrai, pelningumui,
bet ir užtikrinant miškų apsaugines, rekreacines ir kitas funkcijas.
Į seminarą buvo pakviesti 15 miškų urėdijų urėdų, Miškų departamento
ir Generalinės miškų urėdijos, Šiaulių
RAAD, Valstybinės miškų tarnybos,
privačių miškų asociacijų atstovai.
Smagu, kad dalyvavo ne tik miškų urėdų pavaduotojai, bet ir miško želdinimo inžinieriai, girininkai – patys svarbiausi miškui žmonės, nuo kurių žinių,
patirties ir vizijų priklausys būsimų
miškų kokybė.
Seminarą vedęs dr. Antanas Malinauskas pranešime daug dėmesio skyrė
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Gyvenimas – spektaklis,
o aktoriai – tai mes
Tokį moto iš poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos pasirinko
Biržų miškų urėdijos ekonomistė Nijolė Gaudiešienė.
Biržų miškininkų kolektyve ji dirba jau 29-erius metus ir
visada nuotaiki, veikli, žaisminga, kupina sumanymų ir nestandartinių sprendimų. Vieni linkę matyti joje miškų urėdo
žmoną, bet dauguma priima kaip malonią bendradarbę, su
kuria galima pasidžiaugti ir paliūdėti. Visada ji supras. Stropiai dirba, rikiuoja skaičius, atspindinčius miškų urėdijos
ekonominius rodiklius, analizuoja.
Šį rudenį pažymėjusi neeilinę savo šventę moteris sako:
„Gyvenimas – tai pasaka, prasidedanti vaikystėje. Tada taip
norėjosi greičiau užaugti, o dabar vis dažniau trokštame sugrįžti į vaikystę“.
Nijolės gimtinė – Rokiškio rajone, prie Pasarčių miško,
netoli Sartų ežero. Šeimoje augo ketvertukas, Nijolė jauniausia – kitų šeimos narių numylėtinė. Jos gimtinėje vingiuoja
pats gražiausias kaimo kelias, palaimingai ošia miškas, kur
tėtis pažinojo kiekvieną medį ir giraitę vadino sodu. „Aš
ir dabar girdžiu bitelių dūzgimą, jaučiu naminės duonos ir
vaikiško meduolio kvapą. Tik širdy kartais nugula slogutis,
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kad ne visiems artimiesiems sugebėjau deramai atsidėkoti už
meilę“, – sako moteris. Ji pamena, kaip arkliu važiuodavo į atlaidus – kelio dulkės, kvepiantis šienas. O labiausiai įstrigęs
į atmintį kermošiavimas. „Visi klodavo „marškas“ ant žolės,
susėsdavo aplinkui, niekur neskubėdami ilgai bendraudavo.
Paskui grįždavome į išblizgintą trobą, ateidavo kaimynai,
užgrodavo armonika, pamiršdavo vargus...“ , – dalijasi prisiminimais.
Vaikystė ir paauglystė susijusi su labai gražia gamta, kuri
taip užbūrė, kad baigusi Obelių vidurinę mokyklą, mergina
ryžosi studijuoti miškininkystę. Gavusi brandos atestatą, nuvažiavo apsižvalgyti į Žemės ūkio akademiją. Sužavėjo graži
aplinka, jos erdvė, panašiai kaip tėviškėje. Ir nors Miškų fakultete į vieną pirmakursio vietą taikėsi po keturis kandidatus,
gabi mergina konkurse nurungė vaikinus. Fakultete studijavo
nepriekaištingai.
Be to, visus studijų metus aktyviai dalyvavo akademijos
etnografiniame ansamblyje. Išsipildė Nijolės vaikystės svajonė: dainavo, šoko, daug keliavo ir daug pažino. Jos būsimas
vyras Romanas Gaudiešius su žymiąją dainininke Veronika
Povilioniene dalyvavo ansamblio įsteigime. Šokio tradicijas
dabar ji tęsia su vyru Biržų kultūros centro suaugusių pramoginių šokių kolektyve.
O tuomet LŽŪA Miškų fakultete vienu kursu ją lenkė patrauklus žemaitukas, vardu Romanas, kurio dėmesį patraukė
grakšti aukštaitė. Mergina iš pradžių artimesnės draugystės
privengė. Požiūris pasikeitė, kai jos mama atvažiavo į studentų tėvų susirinkimą, o Romanas, kaip studentų lyderis,
kalbėjo iš tribūnos. Mama kumštelėjo Nijolei: „Tu tik pažiūrėk, koks šaunus berniokas!“ 1982 m. Romanas Gaudiešius
baigė Miškų fakultetą, tų metų liepą Nijolės tėviškėje jiedu
atšoko vestuves.
Jaunai miškininkų šeimai patiko Biržai – miestą supo graži gamta, ežeras, daug žalumos... Baigus Nijolei studijas, Biržų
miškų ūkio direktorius V. Cemnolonskas jauną miškų ūkio
inžinierę paskyrė meistre galutiniame medienos sandėlyje,
kur jau dirbo jos vyras. Iš pat pradžių Gaudiešiai pajuto kolektyvo vadovo tėvišką dėmesį. Nespėjus perprasti darbo subtilybių, teko rūpintis ir atžalėlių auginimu. Nijolė 1983 m. spalį
pagimdė dukrelę Ingą, o po dvejų metų susilaukė Gintarės.
Direktorius išrūpino žinybinį butą, kad ir nediduką.
Vyras – darbe, moteris – namuose. Reikia kur išeiti, nėra
kam palikti vaikų. Šalia gyveno bendradarbio Leono Grigaliūno šeima su mažais vaikais. Mamos viena kitą pasivaduodavo,
kai reikėdavo su reikalais į miestą. Nijolė su vyru auklėjo mergaites griežtokai, nuo mažų dienų surasdavo darbelių.
Dabar abi Gaudiešiūtės jau baigusios mokslus, kuriasi sostinėje. „Tik dabar suprantu, koks jausmas apėmė tėvų širdis,
kai mes išvažiavome iš namų. Tarsi rudenį išlydimų gervių
graudulys, kai žiūri pakėlęs akis į dangų ir suvoki, kad jau ruduo. Prisimenu, kaip tėvai laukdavo mūsų sugrįžtančių, akis
pražiūrėdavo į tolius. Taip dabar mes laukiame sugrįžtančių
savo vaikų. Sugrįžta dukros ir namai prisipildo dainų – abi

baigusios Biržų muzikos mokyklą. Pagrandukas sūnus Lukas
dar mokosi aštuntoje klasėje, groja gitara, taip pat šoka pramoginius šokius, žaidžia krepšinį. Nijolės žodžiais, būdama
vyresnio amžiaus, pradedi suprasti, kad ne karjera gyvenime
svarbiausia, o šeima, ypač vaikai. „Turiu viską, kas gyvenimą
daro gražų, o žmogų laimingą“, – sako N. Gaudiešienė. Ji labai
mėgsta gražinti namų aplinką: „Tai tarsi nuostabi kelionė, kurioje gali pažinti ir patirti, kurti ir žavėtis. Išnaikinome aplinkui kerojusius karklynus, prisodinome medžių, įveisėme gėlynus, šermukšnių alėją, iš lauko akmenų sumūrijome tvorą“.
Nijolė ir urėdijoje atsakinga už aplinką, ją su bendradarbėmis
nuoširdžiai prižiūri. Visų biržiečių akys krypsta į gražiai tvarkomą miškų urėdijos teritoriją.
Gaudiešių šeimoje mėgstamos staigmenos. Vyras Romanas kartu su vaikais gimtadienio proga Nijolei padovanojo
pačių sukurtą filmą „Gera prisiminti“. Nufilmavo gerai Nijolę pažinojusius žmones, jie dalinasi prisiminimais: mokyk
los klasės draugė, su kuria sėdėjo viename suole, kursiokai,
su kuriais bendrauta akademijos etnografiniame ansamblyje, miškininkystės mokslininkai ir darbo kolegos. Tam teko
apvažiuoti nemažą dalį Lietuvos, vyras aukojo atostogas, bet
staigmena – netikėčiausia. Šeima įteikė kasetę jubiliatei su
palinkėjimu surengti padėkos turą jame nusifilmavusiems
asmenims. „Tai mane labai džiugina, nes dabar, kai vaikai
užauginti, stojo gražiausias metas bendrauti su artimaisiais,
draugais, džiaugtis kelionių romantika“, – neslepia moteris.
Sukaupta daug patirties, susiformavo gyvenimo nuostatos.
Apie žmogų spręsk iš savo pažinimo, o ne iš nugirstų pasakojimų, nes aplinkiniai kuria istorijas, jomis tiki, perduoda
iš lūpų į lūpas ir paverčia žmogų akmeniu.
Negyvenk kitų gyvenimų, nes turi savo. Vienu metu kirbėjo mintis padaryti foto parodą vadovų žmonų veidų, kuriuose atsispindėtų atsakomybė ir rūpesčiai, gal net kančios
apraiškos, kad kiltų noras padaryti jų gyvenimą tokiu, koks
suprantamas kiekvienam.
Puošk pareigas, o ne lauk, kad pareigos puoštų tave. Aukščiau už pareigas yra žmogus, jo kompetencija, nuoširdumas,
Juos suvedė studentiškas šokis

atsakomybė. Diplomas toks pat, bet ne visiems lemta tapti
miškų urėdais, reikia ir girininkų, eigulių. Nesvarbu, kokias
pareigas užimame, svarbu, kad išliekame orūs, bet ne pasipūtę, svarbu, kad esame reiklūs, bet ne pikti.
Gerbk praeitį. Nevalia pamiršti, kas padaryta praeities
kartų, dirbusių ir kūrusių, kad dabar gyventume geriau. Jauni
specialistai, perėmę patirtį ir papildę ją jaunatvišku maksimalizmu, gali pasiekti naujų neįtikėtinų rezultatų.
Niekad neužpūsk kito žvakelės, kad ryškiau degtų tavoji. Tik dirbdami ranka rankon, pasitardami, paremdami kitų
idėjas galime judėti į priekį.
Dirbk, mokykis, pažink, tobulėk. Nuoširdus, sąžiningas
darbas padaro mus žmonėmis. Visi privalome turėti gyvenimo tikslą, juo tikėti ir atkakliai siekti, tam reikia domėtis, mokytis, pažinti, tobulėti, kad neliktume pilkomis
vidutinybėmis.
Siek pergalių ir kitam padėk. Kolektyvui reikia pergalių,
be jų komanda žlunga. Pergalės skatina pasididžiavimą ir pasitikėjimą savo jėgomis.
Problemas spręsk pats. Niekas kitas neišspręs tavo problemų. Grūdinamės per išgyvenimus, netektis, skausmą.
Turėk norų ir svajonių, kad išliktum judrus, veiklus. Svajonės tarsi švyturys laivui jūroje. Žmogus miršta, kai nelieka
svajonių. Kiekvienam pravartu turėti 3 norus – rytdienai, ateičiai ir toliausiai perspektyvai.
Ar viską darai, kad gyvenimas taptų prasmingas? Pakylėkime savo gyvenimą virš kasdienybės, padarykime jį įdomesnį, gražesnį.
Nijolė Gaudiešienė didžiuojasi savo pasirinkimu ir miškininkais. Jos žodžiais nėra kitos tokios specialybės, kur
žmonės pasižinotų vieni su kitais dirbdami įvairiuose Lietuvos kampeliuose. O kai visi susirenka į didelę šeimą, nuo jų
sklinda meilė miškams ir pagarba darbui. „Nemačiau nuoširdesnių žmonių už miškininkus. Girininkai suveža ataskaitas, atrodo, visa urėdija pakvimpa mišku ir gerumu“, – sako
ekonomistė.
Alfonsas Kazitėnas

Gražiai sutvarkyta Biržų miškų urėdijos aplinka patraukia biržiečių ir svečių dėmesį
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Į miško darbų saugumą dažnai užsimerkiama
Atėjus rudeniui Lietuvoje suintensyvėja miško darbai. Ypač šiuo metu, kai
dar likviduojami ir škvalo padariniai.
O namų ir sodybų savininkai, kaip ir
kasmet, skuba pasiruošti malkų. Miškuose garsiau suūžia grandininiai pjūklai. Deja, padaugėja ir traumų, kurios
ištinka neatsargiai dirbant medžių pjovimo technika.
Statistika padėties neatspindi
Miško ruošos darbai priskiriami prie
pavojingų. Tai reiškia, kad traumų darbo metu galimybė didesnė, nei dirbant
kitus darbus. Tačiau jei ieškosime statistikos apie šias traumas, nerasime beveik nieko.
„Medienos pjovėjų patiriamos
traumos visiškai neatsispindi oficialioje Darbo inspekcijos statistikoje, – sako
darbų saugos kompanijos SDG mokymų departamento ekspertas Edmundas Rauba. – Brigadininkai ir patys
darbininkai linkę nuslėpti darbo metu
patirtas traumas, kad išvengtų nemažų
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baudų. Mat, labai dažnai miškuose nesilaikoma saugaus darbo taisyklių“.
Pasak E.Raubos, jeigu pjovėjas naudoja grandininį pjūklą pagal visas taisykles, rimtas pavojus jam negresia.
„Tačiau ir profesionalams, ir megėjams dažnai pasitaiko akimirkų, kai
jie pažeidžia pjūklo naudojimo taisyk
les, ir to užtenka, kad įvyktų nelaimė.
Profesionalai atsipalaiduoja todėl, kad
su grandininiu pjūklu dirba kasdien ir
praranda budrumą, nesitikėdami, kad
gali įvykti kas nors nenumatyta“, –
sako E. Rauba.

Įsipjovimai gana reti, tačiau labai
skausmingi ir sunkiai gyjantys, dažnai
neleidžiantys pjovėjui dirbti gan ilgai,
taip „atimdami“ iš jo pajamų šaltinį.
Vis dėlto dažniausiai pasitaikanti pjovėjų trauma – tai nugaros ir sąnarių
skausmai, kurie atsiranda dėl netaisyk
lingos laikysenos.
„Raumenų ir kaulų traumos dėl
netaisyklingos laikysenos yra daug
rimtesnės ir dažnesnės nei įsipjovimai. Jos sudaro apie 35 proc. visų
traumų, patiriamų per miško ruošos
darbus. Tai – tyli liga, bet dažniausiai
pavojingesnė už matomas traumas.
Regis, pjauni mišką kaip įpratęs, bet
netikėtai suriečia nugaros skausmai
ir pasirodo, kad jau turi stuburo išvaržą ar dar ką nors bjauraus“, – sako
E. Rauba.
Siekdami padėti išvengti tokių
traumų, miško pjovimo technikos gamintojai įdiegė daugybę apsaugų, be
jų neparduodamas nė vienas grandininis pjūklas.
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Svarbu sustabdyti grandinę
„Vienas svarbiausių grandininio pjūk
lo saugumo įtaisų yra grandinės stabdys, – sako „Husqvarna Lietuva“ techninio aptarnavimo centro vadovas Aidas Lebeda. – Kai šis įtaisas įjungiamas,
gali sustabdyti grandinę per sekundės
dalį, jeigu pjūklas judėtų į žmogų dėl
grįžtamojo smūgio“.
Pasak A. Lebedos, didžiausias pavojus dirbant su grandininiu pjūklu
kyla tada, kai grandinė staiga pajuda atgal žmogaus link. Grįžtamasis
smūgis gali pasireikšti tuo atveju, kai
viršutinis pjovimo juostos dalies ket
virtis prie ko nors prisiliečia arba kai
bandoma pjauti pjovimo juostos viršutiniu ketvirčiu. Tada juostos viršūnė kyla aukštyn, o besisukančios
grandinės jėga meta pjūklą atgal.
„Visada reikia saugotis, kad pjovimo
juostos viršūnė prie nieko neprisiliestų. Niekada nepjaukite pjovimo juostos
grįžtamojo smūgio dalimi“, – pataria
A. Lebeda.
Pašnekovas sako, kad visuose įprastuose pjūkluose grandinės stabdys
įjungiamas dviem būdais: arba pjūk
lo judėjimu grįžtamojo smūgio metu,
arba kaire ranka, atsitrenkiančia į ap
sauginį grįžtamojo smūgio įtaisą.
„Tačiau stabdys padeda tik tuomet, kai
pjūklas yra naudojamas išlaikant taisyklingą laikyseną, o labai dažnai taip
nebūna, – sako A. Lebeda. – Siekiant išvengti tokių atvejų, ieškoma įvairių saugumo patobulinimų, tokių, kaip unikali
„Husqvarna“ sistema „TrioBrake“.
Ir laikysenai, ir saugumui
Maždaug prieš dešimtį metų vienas
Švedijos medikas sulaukė paciento, kuris, dirbdamas su grandininiu pjūklu,
griuvo ir susižalojo veidą. Šis įvykis
gydytojui labai įsiminė ir jis pradėjo
galvoti, kaip tokių nelaimingų atsitikimų būtų galima išvengti. Ir gimė idėja
sukurti trečiąjį grandinės stabdį, aktyvuojamą dešiniąja ranka.
„Įprastuose grandininiuose pjūk
luose jau daug metų montuojamos apsaugos priemonės, be kurių dabar net
negalėtume įsivaizduoti pilnaverčio
įrankio panaudojimo, – sako A. Lebeda. – Tačiau kai tik jos atsirado rinkoje,
buvo kilęs didelis profesionalių naudotojų pasipriešinimas. Jie nesuprato,
kam reikia papildomų apsaugos prie-

monių, buvo net mėginimų nupjauti
grandinės stabdį, kad pjūklas taptų
toks, kaip anksčiau. Taip jau yra – dauguma vartotojų vengia naujovių. Tačiau tik todėl, kad nežino, kokiu tikslu
jos sukurtos“.
Pasak A. Lebedos, tokios naujovės,
kaip „TrioBrake“ sistema, yra naudingos ne tik mėgėjams, bet ir profesionalams, kurie grandininį pjūklą naudoja kiekvieną dieną. Mat, ši sistema
sustabdo grandinę, kai pjūklas laikomas netaisyklingai. „Trečiojo grandinės
stabdžio dėka, taisyklingai naudodami
grandininį pjūklą, medkirčiai darbe ilgiau išlieka žvalūs ir nepavargę, išvengia nugaros skausmų ir traumų, o kartu
ir gali atlikti daugiau darbo, – sistemos
privalumus vardina A. Lebeda. – Tai ir
saugumas, ir gera savijauta“.
Drabužiams –
per mažai dėmesio

„TrioBrake“ tik padidina saugumą nestandartinėse situacijose, tačiau joks
stabdys neatstoja apsauginių drabužių
ar šalmo. Dirbant grandininiu pjūklu,
negalima dėvėti džinsų ir įprastų batų,
net jei ketinama tik supjaustyti kelis
pagalius prie pat namų“, – sako A. Lebeda.
Darbo saugos bendrovės SGD atstovas E. Rauba pabrėžia, kad daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, apsauginiai drabužiai ir šalmas yra
privalomi dirbant grandininiu pjūklu.
„Tačiau pjovimo įmonių savininkai

dažnai įsigyja vieną komplektą apsauginių drabužių, kurį gali parodyti Darbo inspekcijai, o darbininkai ir toliau
pjauna, apsirengę kasdieniais nesaugiais drabužiais“, – teigia E. Rauba.
Trūksta efektyvių apmokymų
SDG mokymų departamento ekspertai
įsitikinę, kad dauguma traumų, pjaunant medieną, patiriama dėl to, kad
pjovėjas tiesiog nemoka tinkamai naudotis grandininiu pjūklu.
„Viena kategorija yra vadinamieji
nelegalai (neteisėtai samdomi pjovėjai),
kurie labai dažnai nėra specialiai apmokyti dirbti miško ruošos darbus. Kiti
pjovėjai priimami į darbą teisėtai, bet
jų niekas neapmoko. Trečia kategorija
pjovėjų, kurie dažniausiai patiria traumas, yra neprofesionalai, naudojantys
grandininį pjūklą savo ūkio darbams.
Jiems derėtų bent atidžiai išstudijuoti
literatūrą, kurią galima rasti kiekviename pjūklų pardavimo salone“, – aiškina
E. Rauba.
Pasak „Husqvarna Lietuva“ techninio aptarnavimo centro vadovo A. Lebedos, renkantis grandininį pjūklą taip
pat reikėtų išsiklausinėti pardavėjų
apie jame įdiegtas saugumo priemones
ir rinktis tokius įrankius, kurie traumų
galimybę sumažina iki minimumo.
„Dažniausiai papildomos saugumo
priemonės kainuoja tik nedaug brangiau, o kai kurie gamintojai jas siūlo
už dyką, kaip yra su jau minėta sistema
„TrioBrake“, – sako A. Lebeda.
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Atėjus tauriųjų
Žodis skaitytojui
Dar vienos ,,naujos“ medžioklės taisyklės. Mano
medžioklinėje atmintyje joms suskaičiuoti, matyt, nebeužtektų vienos rankos pirštų. O smulkių
pakeitimų per tris dešimtmečius ir skaičiuoti neverta.
Ir beveik kiekvieną kartą kyla audra. Kartais rimtesnė, o kartais tik stiklinėje.
Ir visada atsiranda barikada, skirianti Juos ir Mus.
Jie – įstatymų, taisyklių, tvarkų kūrėjai. Mes – tų
įstatymų, taisyklių, tvarkų vykdytojai. Jie kuria
Mums žabangas, spendžia spąstus. Mes Juos dedame į šuns dienas ir vadiname visokiais negražiais vardais.
Užuojautos neprašau, bet jaučiuosi velniškai nepatogiai. Jau gerus pora dešimtmečių kartu su
Jais dalyvauju visų teisės aktų, reglamentuojančių
medžioklę, kūrime. O kartu su Mumis stengiuosi
būti sąžiningu tų pačių teisės aktų vykdytoju. Patys suprantate, ta barikada eina kažkur per mano
vidurį, įsirėmusi į labai nepadorią vietą.
Guostis nesiruošiu, nes tokia padėtis duoda vieną privilegiją: leidžia pasaulį matyti neplokščią.
O erdvinis pasaulis, patikėkit, truputėlį skiriasi
nuo plokščiojo. Lankantis ir pas Juos, ir pas Mus
netikėtai aptinki, kad Jie nei dievai, nei kenkėjai,
o Mes nei kankiniai, nei šventieji. Kaip, beje, ir
atvirkščiai. Maža to, dar labiau nustembi atradęs,
kad ir Jų ir Mūsų tikslas tas pats – klestinti mūsų
krašto gyvūnija.
Va tokios tokelės, ponai. Čia Jums – ne krepšinis,
kurį išmano visi, laimime tik Mes, o pralaimi tik Jie.
Čia – medžioklė. O apie ją, vienas bičiulis prieš keletą dienų pasakė taip: medžiojome iki..., medžiojame per..., medžiosime ir po...

medžioklė

Eugenijus Tijušas
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Šio ir kitų „Žodžių“ bei didesnių straipsnių apie
medžioklę ir gamtą autoriui, kai kada romantiškam, kai kada sarkastiškam, bet visada dalykiškam ir iki smulkmenų tiksliam Eugenijui Tijušui
50-mečio proga „Mūsų girių“ redakcijos kolektyvas linki taiklių frazių ir šūvių, palankaus oro
ir noro būti gamtoje, matyti jos subtilų grožį ir,
kaip iki šiol – bendradarbiauti su mūsų žurnalu.
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Kaip akimirka pralėkė pavasaris ir vasara su paukščių giesmininkų trelėmis, pievų žydėjimu, liepos kaitromis ir liūtimis. Visko būta, atrodo, tiek
daug, bet viskas prašvilpė akimirksniu...
Atšėliojo vestuves grakštuolės stirnos, jauniklius užaugino žvėrys
ir paukščiai. Kai kurie sparnuotieji keliauninkai jau patraukė į dausas.
Mėnesio pabaigoje danguje pamatysime ilgesingai klykaujančius gervių
ir žąsų trikampius. Gamtoje pamažu įsivyrauja ramybė. Gerokai pailgėjusiomis naktimis dažnai susiformuoja rūkas, o mėnesio gale neretai
tarpumiškių pievas pasidabruoja pirmosios šalnos. Po šalnų saulėtomis
dienomis ore draikosi voratinklių gijos. Nusėdusios ant medžių, krūmų
bei žolių stiebų, jos laukus, miškus ir pievas tarsi apgaubia baltu nuotakos kyku.
Rugsėjį dar kiek pailgėja leistų medžioti gyvūnų sąrašas: nuo pirmosios dienos prasideda briedžių ir danielių patinų, želmeninių ir baltakakčių žąsų, perkūno oželių, slankų, fazanų, o nuo 15 d. – kuoduotųjų ančių,
laukių bei karvelių keršulių medžioklės. Kokiu tikslu perkūno oželių, slankų, kuoduotųjų ančių, laukių bei keršulių medžioklės terminai pavėlinti
puse ar mėnesiu (šių paukščių medžioklės atidarymas visada būdavo rugpjūčio 15 d.) taip ir neaišku, tuo labiau, kad praėjusį medžioklės sezoną
apie 30 tūks. Lietuvos medžiotojų tesumedžiojo 61 kuoduotąją antį, 311
laukių, 313 slankų, o Aplinkos ministerijos paskelbtoje sumedžiotų gyvūnų suvestinėje perkūno oželiai ir keršuliai iš viso neminimi, nes jų, matyt,
sumedžiota tik vienetai.
Gal tokių gyvūnų medžioklės terminų kaitaliojimu siekiama supainioti medžiotojus, medžioklės taisykles padaryti dar smulkmeniškesnėmis ir
mažiau suprantamomis. Negerėja briedžių sumedžiojimo limitų nustatymo tvarka. Aplinkos ministerija mažina arba visai panaikina rajonų medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijų nustatytas
briedžių sumedžiojimo kvotas. Tada prasideda susirašinėjimai. Miškų
urėdijos rašo paaiškinamuosius raštus dėl briedžių sumedžiojimo limitų
skyrimo, nes kas geriau gali įvertinti žvėrių ir miško santykius nei miškininkai ar miškų savininkai. Paaiškinamuosius raštus rašo ir medžiotojų pirminių organizacijų (klubų, būrelių) vadovai – vienus raštus dėl
briedžių sumedžiojimo limitų skyrimo, kitus – dėl papildomų limitų, kai
komisijų medžiotojų klubams skirtas briedžių sumedžiojimo kvotas pa-

Vytauto Knyvos nuotrauka

žvėrių medžioklės metui

kūrimo ir augimo sąlygos, o briediena
užima svarbią vietą tos šalies maisto pramonėje. Pas mus to nebus niekada, todėl
briedžių miškuose reikėtų laikyti tik tiek,
kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp miško jaunuolynų ir šių žvėrių klestėjimo.
Per 2009–2010 m. medžioklės sezoną, Aplinkos ministerijos duomenimis,
sumedžiota tik 2,5 proc. (147 vnt.) 2009
m. Lietuvos miškuose suskaičiuotų briedžių (5827 vnt.), o tai tikrai per mažai.
Nors tauriųjų elnių patinus medžioti
galima jau nuo rugpjūčio vidurio, pačios
šauniausios karūnuotųjų žvėrių medžioklės prasidės tik rugsėjo antroje pusėje,
kai tarpumiškių pievas prieš aušrą pražildys pirmosios rudeninės šalnos, kai
prasidės tauriųjų žvėrių vestuvių metas.
Tada, kaip ir medžiojant stirninus, elnių

Vytauto Knyvos nuotrauka

reigūnai panaikina. Ką naujo gali parašyti medžiotojų klubų vadai, prašydami
papildomų limitų, kai nepatenkinami
pagrindiniai prašymai? Matyt, be popierių šūsnių kai kas pasijustų nereikalingi... Tačiau kantriesiems ir atkakliesiems
kartais pasiseka: po ilgų susirašinėjimų
gauni licenciją sumedžioti vienam – kitam miško galiūnui.
Žinoma, neturime briedžių tiek daug
kaip Švedijoje. Tačiau tiek ir nereikia.
Daugelio medžioklės vienetų medžiok
lėtvarkos projektuose numatyta vystyti
stirnų ar tauriųjų elnių medžioklės ūkį,
o briedžiai dažnai įvardijami kaip nepageidautini žvėrys. Nesakau, kad dėl
to briedžius reikia išnaikinti, tačiau yra
nustatytos elninių žvėrių gausumo normos miško plote. Tad jeigu medžioklės
plotuose daugiau priveisiama stirnų ar
tauriųjų elnių, briedžių tenka auginti
mažiau. Beje, nuo briedžių sunkiau apsaugoti ir miško želdinius, jaunuolynus,
nes jie laužo ir laupo žievę nuo gerokai
ūgtelėjusių medelių, kurių repelentais
jau neapsaugosi, o ir tvoros briedžiams –
menka kliūtis.
Negi vėl norima Lietuvos miškuose
priveisti briedžių tiek, kiek buvo soviet
mečiu, kai miškininkai negalėjo sodinti
pušies, uosio želdinių, o briedžių miškams padaryta žala dar jaučiama iki šiol.
Švedijoje kitokios miško atkūrimo, atsi-

patinus galima bus pabandyti prisivilioti,
pamėgdžiojant rujojančio patino konkurento maurojimą. Tam yra prikurta
įvairiausių virbynių, tačiau kiek daugiau
patyręs medžiotojas sugeba šakotaragį
prisišaukti, netgi pūsdamas į 3-jų litrų
stiklainį. Elnias prisiviliojamas netgi paprasčiausiai lazda barškinant į krūmus ar
medžių šakas, o dar sėkmingiau – tarškinant vieną į kitą elnio ragų atšakas. Rujos įkarštyje įsiaudrinęs raguotis į tokius
garsus dažnai atšuoliuoja tikėdamasis
pasigalynėti su konkurentu ar konkurentais. Nors Lietuvoje dar mažai sumedžiojama tauriųjų elnių patinų ir įsigyti puikų trofėją – ragų karūną, konkurencija
tarp medžiotojų didelė, kas bent kartą
pasiklausė tauriųjų žvėrių riaumojimo
rujos metu, norės tai išgirsti vėl ir vėl.
Miško glūdumoje priešaušriu, šviečiant
mėnulio pilnačiai, šakotaragių maurojimas skamba taip galingai, išdidžiai,
kad šiurpuliukų ,,skruzdėlės“ bangomis
ritasi nugara ir pasijunti žmogus toks
menkas gamtos karalijoje; visai nesijauti esantis gamtos viešpačiu, nors rankose laikai modernų graižtvavamzdį medžioklinį ginklą...
Na, o iš šiaurės traukiančių žąsų nuo
rugsėjo pirmosios mūsų laukuose dar tikriausiai neaptiksime – teks taip pat palaukti pirmųjų šalnų... Savotiškai žmogų
nuteikia tos klykaujančių žąsų virtinės,
traukiančios dangaus skliautu. Turbūt
nėra žmogaus, kuris, išgirdęs žąsų gagenimą dangaus aukštybėse, neužverstų
aukštyn galvos ir nepalydėtų akimis tvarkingo šių stambių paukščių trikampio,
traukiančio į šiaurę pavasarį ir į pietus
rudenį. Ir nesvarbu, koks bebūtų dangus:
ar aptrauktas sunkių pilkų debesų, ar
barstantis krušą bei snaiges, pro debesų properšas blykčiojant saulės spinduliams, ar mėlynas mėlynas su voratinklių
baltais ,,parašiutais“ – praskrendančių
žąsų gegenimas visada sujaudina žmogaus sielą, pavasarį sukeldamas svajingą
nerimą, o rudenį – graudų liūdesį.
Vargu, ar yra Lietuvoje daug medžiotojų, galinčių pasigirti gausiu šių stambių
paukščių laimikiu. Gal tik pajūryje bei
kai kuriuose Žemaitijos ir Pietvakarių
Lietuvos rajonuose, kur traukimo metu
žąsų apsistoja daugiausia, medžiotojai
specialiai išsiruošia į žąsų medžiokles.
Šiaip jau viena kita žąselė tesumedžioja-
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Autoriaus nuotrauka

ma atsitiktinai ančių, kurapkų ar kiškių medžioklėse.
Aplinkos ministerijos duomenimis, praėjusio medžioklės sezono metu Lietuvoje sumedžiota tik 271
žąsis (198 želmeninės ir 73 baltakaktės).
Na, o tokia smulkmė, kaip perkūno oželiai, keršuliai, slankos, Lietuvoje praktiškai iš viso nemedžiojama. Nors šių paukščių medžioklės labai sportiškos ir
romantiškos, ypač turint gerai dresuotą, tilktį derantį
paukštinį šunį, lietuvaičiams visiškai neįdomios –
paukščių kaulai per smulkūs. Dorojant laukinienos
kepsnį, kaulas turi pro ausį prasikišti – tada tai jau šis
tas... O tam tinkamiausia kepta šerno šlaunis.
Rugsėjį ilgašnipiams nebelieka javų laukų, tad
kentės jau burbuoles subrandinę kukurūzai, bulvių ir
runkelių plotai. Sumažėjus maitinimosi galimybėms
laukuose, miškinės kiaulės vėl aktyviai pradės ieškoti
šėryklų ir jaukyklų, o prie pastarųjų sugužės ir medžiotojai. Ir taip iki pavasario šers šernus ir medžios,
pamiršę visus perkūno oželius, kurapkas, lapes, audines ir netgi bebrus.
Bebrus pyškinti susigriebs tik pavasarį, kada baigsis šernų medžioklės... Ir verkšlens, kad darbščiųjų
graužikų skaičiaus sureguliuoti neįmanoma.

medžioklė

Vytautas Ribikauskas
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Muzikų rėmimo fondas kartu su Druskininkų miškų urėdijos Miško muziejumi – mokymo ir informacijos centru „Girios aidas“ surengė vieną iš festivalio „Vasara su M. K. Čiurlioniu“ renginių. Jame
dalyvavo viešnios iš Japonijos, Lenkijos,
muzikologė, televizijos ir radijo laidų vedėja, Lietuvos meno ir teatro akademijos
docentė Zita Kelmickaitė, Muzikų rėmimo fondo atstovai, Druskininkų miškų
urėdijos ir Dzūkijos nacionalinio parko
miškininkai, kurorto svečiai.
Druskininkų miškų urėdas Viktoras
Klimas, taręs pasveikinimo žodį, trumpai priminė visos šalies miškininkų
problemas. Jis sakė, jog daug žalos miškams padaro žmonės, kurių sąmonėje
meilė pinigams yra didesnė už meilę
Žmogui ir Tėvynei. Mišką tokie asmenys vertina tik per medienos kainą. Susirinkusieji (daugiausia – ne miškininkai) nustebo, kai miškų urėdas pateikė
faktą, jog medienos vertė tesudaro dešimtadalį visos miško vertės. „Vyksta
kova dėl įtakos sferų miškuose. Į mišką
agresyviai skverbiasi kai kurie nesąžiningi medienos perdirbėjai, pavyzdžiu
mums rodydami skandinavišką miš-

Autorės nuotraukos

M. K. Čiurlionio festivalio renginys

Atvyko ansamblis „Bočiai“

Antano Lankelio nuotrauka

Skulptūra, įprasminanti Žalgirio mūšio
600-ąsias metines ir Lietuvos miškininkų
sąjungos 80-metį

kininkavimą, daugiausia orientuotą į
medienos ruošą. Miškininkai, bandydami atlaikyti puolimą iš kelių pusių
vienu metu, ir toliau ritmingai dirba,
diegia naujoves ir augina miškus visos
visuomenės labui. Bet mums reikia ir
visuomenės palaikymo bei supratimo.
Aktyvi eilinių piliečių pozicija gali turėti didelės įtakos ir politikų sprendimams“, – sakė miškų urėdas.
Salė nuoširdžiai pritarė.
Apie tai, kad mūsų visuomenėje yra
daug žmonių, kurių ryšys su gamta,
mišku nutrūkęs, kalbėjo ir muzikologė
Zita Kelmickaitė. Ji prisiminė Lietuvos
televizijos rūmuose veikusią Eugenijaus
Drobelio parodą, prie kurios eksponatų
sustodavo bemaž kiekvienas, ir tai yra
įrodymas, kad žmogui reikia gamtos,
tik jis neretai tai pamiršta. O docentė
prisiminė epizodą, kaip jai dėsčiusi Jadvyga Čiurlionytė užsisvajojusi klausdavo: „Ar jūs matėte, kaip atrodo Dzūkijos pušys?“ Z. Kelmickaitės nuomone, ne materialiai, o dvasiškai turtingų
žmonių apsuptis, nuostabi Druskininkų gamta su Nemunu, Raigardo slėniu,
kvapiais pušynais – didžiojo mūsų genijaus Čiurlionio kūrybos terpė. Nepaprasta gamta, įkvėpusi Čiurlionį, įkvepia ir šios dienos menininkus.
Dzūkų moterys ir uogaudamos, ir
grybaudamos, ir kitus darbus dirbda-

mos dainuodavo, – dzūkai dainavimą
vertina labai rimtai. Kitas Lietuvos
regionas, kuriame tiek daug dainuojama – tai Klaipėdos kraštas, kuriame ir
yra gimusi Zita Kelmickaitė.
Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Drobelis taip pat akcentavo dzūkų dainingumą ir linksmumą, nepaisant to, kad
miškinių dzūkų gyvenimas niekada
nebuvo lengvas. Jis priminė istorinius
duomenis, kad pirmieji Lietuvos teritorijos gyventojai poledynmetyje apsigyveno Pietų Lietuvoje – Dzūkijoje. „O
kas dabar būdinga šiam kraštui? Tai,
kad niekur nebepamatysi tokio archaiško bendruomeninio gyvenimo būdo,
kaip kai kuriuose Dzūkijos kaimuose“ –
pastebėjimais dalinosi E. Drobelis.
Po konferencijos susirinkusieji buvo
pakviesti į skulptūros, įprasminančios
Žalgirio mūšio 600-ąsias metines ir
Lietuvos miškininkų sąjungos 80-metį,
atidengimą. Po ceremonijos „Girios
aido“ kieme jau laukė koncertui paruošti suolai, ir iki pat vakaro vyko folkloro kolektyvų koncertas.
Jūratė Rečiūnienė
Viešnia iš Japonijos (pirma iš kairės) įsiamžino
„Girios aido“ architektūrą
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Stasys

Tuminauskas
1917 10 08 – 2010 09 10

Spalio 8-ąją žinomam šalies dendrologui, apželdintojui, miško medžių selekcininkui Stasiui Tuminauskui būtų sukakę
93-eji. Deja, apie šį iškilų miškininką turime kalbėti jau būtuoju laiku – rugsėjo
10-osios ryte sustojo plakusi jo širdis.
Stasys buvo ketvirtos miškininkų Tuminauskų kartos atstovas – jo prosenelis, senelis ir tėvas dirbo eiguliais Alytaus
miškuose. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Antanas Tuminauskas su
kitais miškininkais buvo evakuotas į Rusiją, Tulą. Čia 1917 m. spalį gimė vyriausiasis Antano ir Pelagėjos Tuminauskų
sūnus Stasys. 1920 m. Tuminauskai grįžo į Lietuvą, apsigyveno Alytuje. Baigęs
1940 m. Alytaus gimnaziją, tęsdamas
giminės profesines tradicijas, Stasys išvyko į Vilnių studijuoti miškininkystės.
1943 m. uždarius Vilniaus universitetą,
jis įsidarbino eiguliu Vilniaus miškų urėdijoje. 1944 m. pradžioje S. Tuminauską
perkėlė praktikantu į Suvalkiją – paskyrė
į Jūrės miškų urėdiją girininku be girininkijos, vėliau – Agurkiškės girininkijos
girininku. Čia neramiais pokario metais
jis girininkavo iki 1947 m. Įkūrus 1947 m.
Miškų ūkio ministeriją, tuometinis ministras A. Matulionis jauną girininką pakvietė dirbti į Miško kultūrų skyrių vyres-
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niuoju inžinieriumi, 1948 m. pavedė jam
vadovauti gimtinėje besikuriančiam Alytaus miškų ūkiui. Čia prabėgę 15 metų
buvo bene produktyviausi S. Tuminausko gamybininko veiklos etape. Energingas, veiklus direktorius pirmiausia sutelkė karo išblaškytus miškininkus, statė
naujas girininkijų sodybas (Birštono,
Krosnos, Kapčiamiesčio, Pivašiūnų, Dainavos, Daugų) su butais darbuotojams.
Alytuje prie miškų ūkio buvo išplėstas
medelynas, jame sodmenų dauginimui
įrengtas šiltnamis, elektrifikuotas sėklų
aižyklos pastatas. Čia atsiskleidė S. Tuminausko polinkis į dendrologiją, miško
selekciją. Greit Alytaus medelynas tapo
visoje Lietuvoje žinomu sumedėjusių augalų introdukcijos centru: jame sukaupta ir auginta per 2000 svetimžemių rūšių,
atmainų ir formų, pradėti medžių kryžminimo darbai, veistos sėklinės plantacijos. Išvesti spartaus augimo maumedžių
hibridai pripažinti išradimu. Stasio dėka
nuo iškirtimo išsaugoti Punios, Prienų
ir Alytaus šilai, Vidzgirio miškas, įveista
daug įvairiarūšių miško želdinių. Šalia
Vidzgirio ąžuolyno įveistas miško sėklinis kompleksas, kuriame auga ir brandina sėklas paprastosios pušys ir eglės,
maumedžiai, pocūgės, pilkieji kėniai,
sidabrinės ir kanadinės eglės bei raudonieji ąžuolai. Trako miške S. Tuminauskas
atrado bekočio ąžuolo medyną, o Prienų
urėdijoje išskyrė 130 ha paprastojo ąžuolo sėklinių medynų.
1963 m. miškų mokslininkai pakvietė S. Tuminauską tęsti šiuos darbus Lietuvos miškų instituto bazėje. Iš pradžių
jis tyrinėjo miško gamtines populiacijas, vėliau įsitraukė į medžių selekcijos
– sėklininkystės darbus. Daug dėmesio
skyrė Prūsijos miškuose augančioms
introdukuotų medžių rūšių (pocūgės,
raudonojo ąžuolo, europinio ir japoninio maumedžio bei didžiosios tujos)
tyrimams, ten surinktomis gilėmis veisė
raudonojo ąžuolo bandomuosius želdinius. Išplėtęs hibridizacijos darbus,
Stasys sukūrė pušies ir eglės vertingų

hibridų, išvedė Veimutinės pušies hibridus, atsparius veimutrūdės grybinei
ligai, parengė projektus ir vadovavo hibridinių maumedžio ir pocūgės sėklinių
plantacijų Dubravos, Kazlų Rūdos, Prienų ir Alytaus miškų urėdijose įveisimui.
Gautomis iš svetur ir paties kryžmintų
medžių sėklomis įveisė nemažai įvairių
bandomųjų želdinių, kurie dabar pasitarnauja mokslui. Dirbdamas tik jaunesniuoju mokslo darbuotoju, jis aktyviai
dalyvavo rengiant pušies ir eglės rūšinės
sėklininklystės metodus ir technologijas
mūsų šaliai ir Kaliningrado sričiai, dalyvavo 7-ių stambių mokslinių tyrimų darbuose, skaitė pranešimus mokslinėse
konferencijose, paskelbė per 40 mokslinių darbų spaudoje.
Kita S. Tuminausko veiklos sritis –
dekoratyvinių želdynų projektavimas ir
veisimas. Parengė per 10 stambių gyvenviečių apželdinimo projektų, dalyvavo juos įgyvendinant. Jis – ,,Dendrologijos“ abiejų leidimų bendraautoris.
Pasižymėjęs ypatingu kuklumu,
geraširdiškumu, noru padėti, Stasys
netapo moksliniais laipsniais tituluotu
mokslininku, bet už didžiulį indėlį šalies
miškininkystei ne kartą buvo apdovanotas įvairaus lygio garbės raštais, TSRS
Liaudies ūkio laimėjimų parodos sidabro medaliu.
Buvo aistringas medžiotojas. Ir paskutinėmis gyvenimo dienomis jis domėjosi Lietuvos miškais, jų puoselėjimu.
Manome, kad būsime teisūs apibendrintai sakydami: miškininkams paminklų
nestato, jie patys juos susikuria nuoširdžiu darbu puoselėdami miškus ateities
kartoms.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Marytę, sūnų ir kitus artimuosius.
Buvę bendradarbiai
dr. Julius Danusevičius,
dr. Vincentas Verbyla
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Pranciškus

Jakas

1936 07 24 – 2010 09 07

LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto bend
ruomenė buvo sukrėsta, kai prasidėjus
mokslo metams gavome sunkiai suvokiamą žinią – eidamas 75-uosius metus
rugsėjo 7 d. mirė daugumai Lietuvos miškininkų žinomas LŽŪU pedagogas doc. dr.
Pranciškus Jakas. Atėjusi nematoma riba
atskiria ir padalina mus į esančius čia ir dabar ir esančius ten amžinai.

Tadas

Lekstutis

1936 01 19 – 2010 09 04

Geras miškas lengvai neužauga – kuo didesnis vėjas, tuo tvirtesni medžiai.
(J. Willard Marriott)
Staiga ir netikėtai su gyvenimu atsisveikino ilgametis miškininkas Tadas
Lekstutis. Nors ir nesiskųsdamas jokiais
negalavimais darbavosi miške iki pat rugsėjo 4-tosios, tačiau tą dieną sustojusi širdis nebeleido jam gyventi...
Tadas Lekstutis gimė gražiame Žemaitijos kaime – Plungės r., Rūdaičiuose. Šalimais esančiame Šateikių miestelyje lankė
septynmetę. Ankstyvojoje paauglystėje
jam teko pajusti tremties skonį. Buvo ištremta dalis jo šeimos, o jam pačiam, tuo

Augęs Šiaulių apskrities Kuršėnų valsčiaus Daržiškių kaime, baigęs 1951 m.
Raudėnų septynmetę mokyklą, Pranciškus savo tolimesnį gyvenimą susiejo su
miškais: 1956 m. baigė Vilniaus miškų
technikumą, 1961 m. – LŽŪA Miškų ūkio
fakultetą. Dar besimokydamas Miškų ūkio
fakultete 1960–1961 m. jis pradėjo dirbti LŽŪA mokomojo ūkio girininku. Tapęs
diplomuotu miškininku, liko akademijoje: 1961–1962 m. dirbo Miškininkystės
katedros laborantu, mokymo meistru.
Nuo 1962 m. pasuko į miškotvarką – tapo
Miškotvarkos katedros aspirantu, 1966–
1967 m. dirbo Lietuvos miškotvarkos įmonėje vyresniuoju inžinieriumi, būrio viršininku. 1967 m. vėl grįžo į LŽŪA, iki 1971 m.
dirbo fakultete asistentu, skaitė miškininkystės discipliną Agronomijos fakulteto
studentams, vadovavo medelynų kursinio
projekto rengimui. 1977–1988 m. dirbo
LŽŪA Miškininkystės katedros vedėju, kaip
Miškininkystės katedros docentas 1971–
1999 m. skaitė miškotyros, miško kirtimų ir
priešgaisrinės apsaugos disciplinas, vadovavo daugiau kaip 140-ies Miškų fakulteto
studentų diplominiams darbams.

Doc. P. Jakas buvo ilgametis buvusios
Miškų ūkio ministerijos Mokslinės techninės tarybos narys, Miškų fakulteto tarybos
pirmininkas, Studentų mokslinės draugijos globėjas, aktyvus Lietuvos miškininkų
sąjungos narys bei jos revizijos komisijos
pirmininkas. Paskelbė per 50 mokslinių
straipsnių, dešimtis metodinių priemonių
Miškų fakulteto studentams, yra vadovėlių
,,Miškotvarka“ (1969 m.) ir ,,Miškininkystė“
(1979 m.) bendraautoris. Kartu su kitais
docentas parengė Priešgaisrinės miškų
apsaugos taisykles, dalyvavo rengiant nurodymus miško atkūrimo būdui parinkti.
Mes ilgai ieškosime tarp kitų žmonių
Tavęs, skubių Tavo žingsnių miške, nuoširdžios šypsenos, dažnai sugausime save
begalvojant, ar tikrai Tavęs nebėra...
Nuoširdžiai užjaučiame velionio duk
ras Eglę ir Viliją, jų šeimas.

metu tik dvylikamečiam berniukui, pavyko pasislėpti nuo stribų ir taip išvengti
tremties. Būdamas šešiolikos T. Lekstutis
pirmą kartą paliko gimtąją Žemaitiją ir
atvyko į sostinę studijuoti Vilniaus miškų
technikume. Baigęs mokslus, sulaukęs
dvidešimties, vedė. Metus dirbo Kauno miško chemijos ūkio Kapčiamiesčio
sakinimo punkto brigadininku, vėliau –
Viešvilės sakinimo punkto meistru. Nuo
1960 m. vadovavo Vilniaus miško chemijos ūkio Vilniaus, Trakų ir Rūdiškių miško
chemijos ruožams. Šias viršininko pareigas ėjo 34-erius metus. 1994 m., valstybei uždarius miško chemijos ūkius, perėjo dirbti į Trakų miškų urėdiją, pradžioje
Rūdiškių miško ruošos punkto meistru,
po metų – to paties punkto galutinio
sandėlio meistru.
Išėjęs į pensiją, 63-ejų metų su mišku
neatsisveikino. O ir atsisveikint neleistų
du jo išauginti sūnūs, taip pat pasirinkę
miškininkystę. Miškininkui išėjimas į pensiją yra tik teorinis dalykas. Tadui Lekstučiui miškininkystė buvo jo gyvenimo
būdas. Miške jis atgaudavo jėgas. Miške
jas, matyt, ir prarado. Būdamas užsispyręs
ir visad savo užsibrėžto tikslo siekiantis
žemaitis, stropiai ruošėsi žiemą pasitikti,
apsiginklavęs vitaminų gausa, kuri telpa į
litrus paties rinktų ir spaustų uogų sulčių
bei maišus džiovintų medžių lapų ir žole-

lių. Užsispyrimas padaryti daug ir iki galo
buvo didesnis nei pajėgumas įvykdyti tą
užsispyrimą.
Tadas Lekstutis nugyveno ilgą ir spalvingą gyvenimą. Buvo judrus, energingas
ir darbštus. Nestokojo patarimų sveikos
gyvensenos klausimais. Pats noriai vaišindavo visus savos gamybos „vaistais“
iš gamtos. Kaip ir dauguma miškininkų,
aktyviai medžiojo. Labai mėgo vairuoti –
pavyzdingo vairavimo stažas viršijo pusę
šimtmečio.
Būdamas jaunesnis, mėgo keliauti ir
fotografuoti, pabuvojo net Indijoje. Buvo
užkietėjęs šachmatininkas. Tiesa, ne tik
ant šachmatų lentos, bet ir gyvenime
buvo sumanus bei išmintingas. Visi Jį prisimena kaip didelį humoristą. Kiekvienas,
pažinojęs velionį, galėtų valandų valandas
pasakoti, kokius pokštus jis buvo iškrėtęs,
kaip taikliai pajuokaudavo, kaip rimtai apgaudavo. Be pokštų, dar mėgdavo aplinkinius pralinksminti lūpinės armonikėlės
muzikos garsais.
Kitais metais Jam būtų sukakę 75-ieji
gyvenimo metai, o santuokos –55-ieji.
Gili užuojauta velionio žmonai Malvinai, sūnums Robertui ir Antanui bei duk-
rai Irenai, seserims, gedinčioms jaunėlio
brolio ir kitiems artimiesiems.

LŽŪU Rektoratas
Miškų ir ekologijos fakulteto
bendruomenė
Lietuvos miškininkų sąjunga

Velionio anūkė Jurga Narkevičiūtė
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Medžio
metai.

Sveikiname gimusius

Rugsėjis
Senas kleve, paduoki man gelstančią ranką...
Pasėdėkim abu prie gyvybės šaltinio,
Tegu vėjas vakaris lapus tyliai renka –
Nors ne lapų mums gaila; gaila to, ko neliko...

Su 30-uoju gimtadieniu
Spalio 17 d. šią sukaktį pažymintį Ignali
nos miškų urėdijos Tverečiaus girininkijos
girininko pavaduotoją Darių Gudėną,
25 d. – Ukmergės miškų urėdijos preky
bos vadybininkę Loretą Kolkienę.

Saulė leidžias už girios kaip lūpos raudonos,
Tarsi rojaus didžiulis saldus obuolys...
Ir atrodo ne saulė – tai mūsų rytojus...
Kas gi, broli, dabar mums abiems pasakys?

Su 40-uoju gimtadieniu
Spalio 1 d. šią sukaktį pažymintį Biržų
miškų urėdijos girininkijos girininką Rimantą Šarkaną, 2 d. – Tauragės miškų
urėdijos miškotvarkos inžinierių Remigijų Daugalą, Šiaulių miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio miško pjovėją Vaidotą Klusą,
Raseinių miškų urėdijos valytoją Editą
Dukauskienę, 3 d. – Marijampolės miš
kų urėdijos medienos ruošos, prekybos
ir techninio padalinio traktorininką Valdą Stanaitį, 7 d. – Marijampolės miškų
urėdijos buhalterę Lidiją Stankūnaitę,
Jurbarko miškų urėdijos Jūravos girininkijos eigulę Dainorą Bendaravičienę,
10 d. – Telšių miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio
vyr. gamybos meistrą Darių Bertašių,
12 d. – Rokiškio miškų urėdijos Pandėlio
girininkijos eigulį Remigijų Kulikauską, 15 d. – Dubravos EMM urėdijos selekcinių sodmenų išauginimo padalinio
darbininkę Danutę Petrošienę, 18 d. –
Pakruojo miškų urėdijos medelyno meist
rę Ingą Labanauskienę, 25 d. – Kauno
miškų urėdijos Raudondvario miško medelyno darbininkę Dalę Bukšaitienę.

Ieva šiąnakt pagimdė man meilės vaikus...
Jie šį rytą šermukšniais dryžuotais pavirto...
Ne miške jie išaugo į aukštus medžius Į palaukę išėję nuo laisvės apgirto...
Parūkykim drauge, senas mano globėjau,
Nesakyki, kad pasaka buvo bloga –
Jau voratinkliais vasaros saulė išėjo,
Liko kartėlio duona giliai gerklėje...

Prosta Sporinni

Su 50-uoju gimtadieniu
Spalio 1 d. šią sukaktį pažyminčią Ignali
nos miškų urėdijos miško apsaugos inži
nierę Danutę Balinskienę, 4 d. – Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės
girininkijos eigulį Algimantą Draugelį, 8 d. – Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos girininkijos girininką Aloyzą Deveikį, 10 d. – Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos eigulį Rimantą Vaišvilą,
14 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų

spalį

urėdijos prekybos vadybininkę Ritą Derenkienę, 19 d. – Kaišiadorių miškų urė
dijos Vievio girininkijos girininką Antaną
Baigį, 24 d. – Ukmergės miškų urėdijos
urėdą Vigantą Kraujalį, 26 d. – Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijos
eigulį Romualdą Baužą.

Su 60-uoju gimtadieniu
Spalio 4 d. šią sukaktį pažymintį Kazlų
Rūdos mokomosios miškų urėdijos Kazlų Rūdos girininkijos eigulį Algimantą
Lenčiauską, Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos vairuotoją Praną
Gervę, 6 d. – Šiaulių miškų urėdijos urėdą
Stasį Pališkį, 9 d. – Kuršėnų miškų urė
dijos sargą Vytautą Bružą, 27 d. – Uk
mergės miškų urėdijos Pašilės girininkijos
girininką Marijoną Vilkelį, Rokiškio
miškų urėdijos Rokiškio girininkijos eigulę Birutę Aleinikovienę.
Spalio 22 d. sukaks 65-eri LŽŪU Miškų ir
ekologijos fakulteto Ekologijos katedros
docentui Sauliui Kutrai.
Su 70-uoju gimtadieniu
Spalio 15 d. šią sukaktį pažymintį nusipelniusį šalies miškininką, buvusį ilgametį
Panevėžio miškų urėdijos darbuotoją
Stasį Vėgėlę.
Rugsėjo 26 d. šią sukaktį pažymėjusį buvusį ilgametį Kretingos miškų urėdijos
Mikoliškių girininkijos miško pjovėją Romualdą Tarvydą.
Spalio 25 d. sukaks 75-eri buvusiam il
gamečiui Radviliškio miškų urėdijos urė
do pavaduotojui miškininkystei Viliui
Daukšiui.
Spalio 1 d. sukaks 85-eri nusipelniusiam
šalies miškininkui pasvaliečiui Vytautui
Kazakevičiui, 5 d. – nusipelniusiam šalies miškininkui, buvusiam ilgamečiam
LŽŪU Miškų fakulteto dekanui doc. Pranui Džiaukštui.

Loreta Skirbutienė
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