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Sausio 21-30 d. Berlyne (Vokietija) vyko 
kasmetinė maisto pramonės, žemės ir 
miškų ūkio bei sodininkystės paroda „Ža-
lioji savaitė“. 

Sausio 27 d. LŽŪ universitete įvyko Lie-
tuvos nepriklausomų medienos ma-
tuotojų asociacijos tarybos posėdis, 
kuriame aptarta: trišalės matavimo pa
slaugų sutartys ir plėtra valstybiniame 
miškų sektoriuje 2011 m., tolesnis asoci
acijos strategijos tobulinimas, kitos ma
tavimo veiklos sferos ir rinkos galimybės. 
LNMMA – nepriklausoma organizacija, 
teikianti nenukirsto miško, apvaliosios 
medienos, medienos smulkinių bei ga
minių matavimo, kokybės vertinimo, kon
sultavimo ir mokslinių tyrimų paslaugas.

Sausio 27 d. Trakų rajone surengtas 
LMSA valdybos išplėstinis posėdis, ku
riame, be valdybos narių, dalyvavo LRS 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
J. Šimėnas, šio komiteto biuro vedėjas 
D. Lygis, Miškų departamento Miškų ūkio 
plėtros skyriaus vedėjas N. Kupstaitis, Pri
vačių miškų skyriaus vyr. specialistė V. Ma
saitienė,  Trakų ir Ukmergės miškų urėdai 
V. Mierkis ir V. Kraujalis, su LMSA ben
dradarbiaujančių verslo įmonių ir visuo
meninių organizacijų atstovai. Posėdyje 
diskutuota dėl Miškų, Saugomų teritorijų, 
Teritorijų planavimo įstatymų pakeitimų 
projektų. Priimtas kreipimasis į šalies va
dovus ir politines partijas ,,Dėl miškų ir 
aplinkosauginės politikos įgyvendinimo“. 

Vasario 2 d. Pasaulinė pelkių diena. 
Aplinkos ministerijoje vyko šiai dienai ir 
Ramsaro konvencijos 40mečiui skirtas 
seminaras. Tą dieną Aplinkos ministerija 
Marijampolės miškų urėdijai įteikė pa-
dėką ,,Už supratingumą ir bendradar-
biavimą vykdant Amalvo pelkės prie-
žiūrą ir tvarkymą”.

Vasario 3 d. Valstybiniame miškotvarkos 
institute organizuotas tarptautinis moks
linis praktinis seminaras „Šiandienos 
miškų inventorizacijos aktualijos“ (pla
čiau – kitame numeryje).
 
Vasario 3-5 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir 
kongresų centre „Litexpo” vykusioje kas
metinėje parodoje „Mokymasis. Studi-
jos. Karjera 2011” dalyvavo Lietuvos 
žemės ūkio universitetas, Kauno miškų 
ir aplinkos inžinerijos kolegija.  

Vasario 7 d. Ukmergės miškų urėdi-
joje lankėsi bei su įmonės kolektyvu 
susitiko LR Seimo aplinkos komiteto 
pirmininkas J. Šimėnas. Jis papasakojo 
apie darnaus vystymosi principus bei Na
cionalinę darnaus vystymosi strategiją. 
Susirinkusiems pristatyti aktualūs aplin
kos apsaugos klausimai bei jų sprendimo 
būdai. Ypatingai atkreiptas dėmesys į at
sinaujinančių energijos šaltinių panaudo
jimą bei atliekų tvarkymą. Parlamentaras 
supažindino su ruošiamomis Miškų įsta
tymo pataisomis, atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. 

Vasario 9 d. Lietuvos žemės ūkio univer
siteto (LŽŪU) vadovybė, kartu su Švietimo 
ir mokslo ministerija bei Aukštojo moks
lo taryba sudariusi naują universiteto 
tarybą, jos narius pristatė studentams ir 
dėstytojams. LŽŪU iškilmių salėje buvo 
perskaitytas švietimo ir mokslo ministro 
G. Steponavičiaus įsakymas Nr. V110 
skirti į universiteto tarybą LŽŪU Miškų 
ir ekologijos fakulteto dekaną E. Bart-
kevičių, Lietuvos prekybos įmonių aso
ciacijos vykdomąjį direktorių M. Busilą, 
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekaną 
V. Butkų, studijų prorektorių J. Čapliką, 
UAB „DOJUS agro“ valdybos pirmininką 
P. Dailidę, Vandens ūkio ir žemėtvarkos 
fakulteto dekaną V. Gurklį, Kauno tech
nologijos universiteto Europos instituto 
direktorių K. Kriščiūną, Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo tarnybos direktorių 
E. Makelį, studentą S. Pusvaškį, Balti
jos labdaros fondo direktorių A. Svitojų 
ir įmonių grupės „Alita“ valdybos narį, 

bend rovės generalinio direktoriaus pa
tarėją D. Vėželį. Tarybos nariai pasirašė 
iškilmingus pasižadėjimus rūpintis uni
versitetu ir ieškoti paramos jam, ginti 
šios aukštosios mokyklos teises Lietuvo
je ir užsienyje. 

Vasario 10 d. Generalinėje miškų urėdi
joje įvyko pasitarimas dėl apvaliosios 
medienos taisyklių tobulinimo gali-
mybių, siekiant geresnio Lietuvos me
dienos perdirbėjų aprūpinimo žaliava iš 
valstybinių miškų. Pasitarime dalyvavo 
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, 
asociacijos „Lietuvos mediena“ direkto
rius G. Pangonis, „Litbioma“ asociacijos 
direktoriaus A. Jakštas, UAB „Likmerė“ 
direktorius M. Kasmauskis. Generalinės 
miškų urėdijos duomenimis, 2010 m. 
perpirkėjai iš valstybinių miškų įsigijo tik 
apie 89 proc. parduotos apvaliosios me
dienos, o 90 proc. – medienos perdirbė
jai. Aptartos ir biomasės gamybos pers
pektyvos ir susidariusi situacija plokščių 
bei biomasės gamybos sektoriuose. 
Energetikos ministerijos duo menimis, 
2012 m. Lietuvoje bus instaliuota apie 
500 MW biokuro katilų, kurių poreikis 
bus apie 1,41,5 mln. m3 medienos atlie
kų ir malkinės medienos per metus. Miš
ko kirtimo atliekų pardavimų didinimo 
galimybes ankstesniais metais stabdė 
tai, kad pirkėjai nesilaikė sutartinių įsi
pareigojimų. Miškų urėdijos su pirkė
jais 2010 m. buvo sudariusios  sutarčių 
90 tūkst. m3, o nupirkta tik 75,2 tūkst. 
m3. 2011 m. miškų urėdijos planuoja 
įrengti biomasės sandėliavimo – logis
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tikos vietas miškuose po dvi 1000yje 
ha, metiniams I pusmečio pardavimams 
pasiūlyta nupirkti 170 tūkst. m3 miško 
kirtimo atliekų, 2012 m. planuojama 
pateikti 250 tūkst. m3 kirtimo atliekų.   

Vasario 10 d. Europos informacijos biure 
buvo pristatyta Europos aplinkos agen-
tūros (EAA) ketvirtoji ataskaita apie 
dabartinę Europos aplinkos padėtį 
ir perspektyvas. Ši ataskaita paskelbta 
leidinyje „SOER 2010“. Su ja supažindino 
EAA direktorės pavaduotojas G. Makine
sas (Gordon Mclnnes). „SOER“ (State and 
Outlook report) – EAA pavyzdinė ataskai
ta, leidžiama kas penkerius metus. Jos 
tikslas – suteikti informaciją apie Europos 
aplinkos būklę, tendencijas ir perspekty
vas, priežastis, poveikį ir galimą atsaką. 
Ataskaitą sudaro pagrindinių aplinkos 
apsaugos klausimų (klimato kaitos, bio
loginės įvairovės, žemės naudojimo, oro 
taršos, jūrinės aplinkos, vartojimo ir kt.) 
teminiai vertinimai, pateikiant faktus ir 
tendencijas, taip pat su Europos aplinka 
susijusių visuotinių tendencijų vertini
mas, valstybių vertinimai ir apibendrinan
čioji ataskaita. 

Vasario 15 d. Briuselyje įvyko Europos 
valstybinių miškų asamblėjos (Eusta-
for) generalinė asamblėja. Jos darbe 
dalyvavo 31 atstovas iš 17 Europos šalių. 
Lietuvos valstybinius miškus atstovavo 
Dubravos eksperimentinės – mokomo
sios miškų urėdijos urėdas K. Šakūnas 
ir Švenčionėlių miškų urėdijos urėdas 
N. Jotautas. Asamblėjos metu pristatyta 
vykdomojo direktoriaus 2010 m. darbų ir 
finansų ataskaita, pristatyta darbo grupės 
ataskaita tema „Europos miškininkystė 
klimato kaitos fone“; išrinkta nauja „Eus
tafor“ vadovybė: prezidentas Georg Er
lacher (Austrija), viceprezidentas Hannu 
Jokinen (Suomija); vykdomasis direkto
rius Martin Lindell pristatė 2011 m. darbų 
planą ir biudžetą.
Kitas išvažiuojamasis susirinkimas numa
tytas 2011 m. birželio 1517 d. Bavarijoje 
(Vokietija). 

Vasario 17 d. aplinkos ministras 
G. Kazlauskas susitiko su nevyriau-
sybinių aplinkosauginių organizaci-
jų – Lietuvos žaliųjų judėjimo, Lietu-

vos aplinkosauginių nevyriausybinių 
organizacijų koalicijos, judėjimo „Už 
gamtą“, Lietuvos upių gelbėjimo al-
janso „Mėlynasis vingis“ – atstovais 
ir Lietuvos nacionalinės UNESCO ko-
misijos pirmininku prof. R. Pakalniu. 
Susitikime dalyvavo aplinkos vicemi
nistrai A. Spruogis ir A. R. Zabulėnas bei 
ministerijos kancleris R. Klovas. Nevy
riausybinių organizacijų atstovai išsakė 
susirūpinimą, kad Seimui svarstyti siū
lomos Miškų, Saugomų teritorijų, Povei
kio aplinkai vertinimo ir kitų su aplinkos 
sektoriumi susijusių įstatymų pataisos, 
kurios, jų nuomone, parengtos remian
tis vadinamuoju liberalizavimo princi
pu, privatų interesą iškeliant aukščiau 
visuomenės interesų. Nors tokių pataisų 
ir nėra numatyta Aplinkos ministerijos 
parengtuose projektuose – jos atskirai 
įregistruotos, tačiau jeigu būtų priimtos, 
nevyriausybinių organizacijų atstovų tei
gimu, iškiltų grėsmė šalies gamtos verty
bių išsaugojimui. Į tai norima atkreipti 
plačiosios visuomenės, aplinkosaugos 
institucijų dėmesį.

Vasario 17-18 d. Briuselyje vyko Europos 
komisijos nuolatinio miškų ūkio komi-
teto posėdis. Iš Lietuvos jame dalyvavo 
Miškų departamento Miškų ūkio plėtros 
skyriaus vedėjas N. Kupstaitis. 

Vasario 21 d. Prezidentūroje orga-
nizuotas pasitarimas aptarti siūlo-
miems LR miškų įstatymo pakeiti-
mams. Pasitarime dalyvavo Prezidentės 
vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir 
socialinės politikos klausimais N. Udrė
nas,  patarėja ekonomikos ir socialinės 
politikos klausimais  E. Kriščiūnienė, 
patarėja teisės klausimais R. Svetikaitė, 
LMA narys – koresp. S. Karazija, Aplin
kos ministerijos kancleris R. Klovas, 
LMSA valdybos pirmininkas A. Gaižutis 
ir valdybos narys K. Šiaulys, Aplinkosau
ginių organizacijų atstovai A. Knystau
tas,  prof. R. Juknys, prof. P. Kurlavičius, 
UNESCO komisijos Lietuvoje vadovas 
prof. R. Pakalnis.

Vasario 22-25 d. vyko Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro mokslinė konfe
rencija „Agrariniai ir miškininkystės 
mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir 
inovatyvūs sprendimai“. Vasario 25 d. 
Miškų institute vyko šios konferencijos 
dalis, kurioje pristatyti Miškų instituto 
naujausi mokslinių tyrimų rezultatai ir re
komendacijos. 

Vasario 24 d. Europinė žemės ūkio ir ko
operatyvų organizacija COPACOGECA 
surengė posėdį „Tausojantis miškų nau-

dojimas Europoje”, skirtą aptarti pozity
vią miškų reikšmę visuomenei, aplinkai 
ir ekonomikai. Tai vienas iš Tarptautinių 
Miškų metų 2011 ciklo renginių. Teigia
mas miškų vaidmuo įvertintas, aptariant 
jų indėlį į darnią plėtrą, tausojančiai nau
dojant išteklius ir sukuriant darbo vietas. 
Diskutuota dėl efektyviausių sprendimų 
panaudojant gamtos išteklius dabar ir 
ateityje.

Vasario 24 d. Aplinkos ministras G. Kaz
lauskas sukvietė Miškų ūkio konsulta-
cinės tarybos posėdį. Jo metu prista-
tytas Nacionalinės miškų ūkio sekto-
riaus plėtros programos projektas, 
kurį Aplinkos ministerijos užsakymu 
parengė UAB „Darnaus vystymosi insti
tutas“. Miškų ūkio konsultacinė taryba 
aplinkos ministro įsakymu įsteigta pa
siūlymams miškų ūkio politikos ir stra
tegijos formavimo klausimais Aplinkos 
ministerijai teikti. 

* Aplinkos ministras G. Kazlauskas pa
sirašė įsakymą, kuriuo sumažino vilkų 
sumedžiojimo kvotą nuo 60 iki 40 indi-
vidų. Tokį sprendimą ministras priėmė at
sižvelgęs į visuomenininkų bei nevyriau
sybinių organizacijų išsakytus argumen
tus. Jie nuskambėjo Aplinkos ministerijos 
inicijuotame susitikime, įvykusiame šį 
pirmadienį.

* Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
kartu su garso režisieriumi V. Blažiu iš
leido kompaktinę plokštelę „Lietuvos 
saugomų teritorijų paukščių balsai“, 
kurioje galima išgirsti daugiau kaip devy
niasdešimt paukščių. 

* Pajūrio regioniniame parke įrengta 
nauja informacinė sistema: 21 informa
cinis stendas apie parke esančias gamtos 
ir kultūros vertybes bei 19  informacinių 
rodyklių, kaip šias vertybes pasiekti. Dalis 
nuorodų bei stendų pakeitė  susidėvėju
sius.
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esant dideliems pažeidimams (pvz., gaisrai, uraganai, masi-
niai kenkėjų išplitimai), po tam tikro laiko sugeba atsistatyti. 
ši savybė užtikrina nepertraukiamą medienos naudojimą, 
nedarant žalos pačiai ekosistemai.

Medžio laja
Medžio laja įprasmina gausybę miškui būdingų naudojimo, 
apsaugos ir socialinių funkcijų, įskaitant ir kultūrinę bei 
dvasinę miškų reikšmę. simboliai vaizduoja plačią miško 
teikiamų gėrybių paletę, bet neapima visų. Medžio laja rodo, 
kad miškas – ne tik medžių visuma. Didžioji naudojimo, ap-
saugos ir socialinių funkcijų dalis atsiranda dėl įvairiapusės 
sąveikos tarp medžių, dirvožemio, miškui būdingo augalų ir 
gyvūnų pasaulio, oro ir vandens.

Centre – žmogus
Žmogus save mato visos visumos centre, tačiau iš tiesų jis yra 
tik neatskiriama visumos dalis. logotipas rodo įvairiapusius 
ir labai glaudžius žmogaus ir miško tarpusavio santykius. 
Žmogus mišką naudoja, tačiau jo pareiga miškus ir išsaugoti. 
Glaudus miško ir žmogaus santykis logotipe atsispindi išdės-
tytuose simboliuose. Taip parodyti ir visuomenės poreikiai 
miškui, ir su tuo susijusios problemos. 

Derliaus simbolis – obuolys
Daug kas jau spėjo pamiršti, kad daugelis vaisių rūšių kilo 
iš miško. besivystant sodininkystei, kruopščios atrankos ir 
veisimo dėka šios rūšys tapo tokios, kokias dabar auginame 
soduose, vaismedžių plantacijose. Žinoma, liko ir miško uo-
gos, grybai, riešutai. 

Daugelyje regionų laukiniai miško vaisiai ir uogos sudaro 
didelę dalį vietinių žmonių maisto bei yra svarbus pajamų 
šaltinis. Miško vaisiai iš kitų šalių (surinkti ar užauginti plan-
tacijose) prisideda prie mūsų mitybos raciono, praturtina 
valgiaraščius.

Lietaus debesis
Miškai turi didelę įtaką klimatui: vėsina ir valo orą, saugo nuo 
vėjo ir šalčio, švelnina ekstremalius klimato pokyčius, atlieką 
svarbią funkciją vandens apykaitos sistemoje bei yra svarbus 
elementas visuotiniame anglies kaupimo procese, prisideda 
prie klimato kaitos švelninimo. Kaip anglies šaltinis, miškai 
daro įtaką anglies dvideginio koncentracijai atmosferoje, o 
tuo pačiu – ir visam klimatui.

Upė
vanduo įvairiomis formomis (krituliai, gruntinis vanduo, 
vandens telkiniai) – labai svarbi sąlyga miškams augti. Ta-
čiau tuo pačiu patys miškai reguliuoja vandens apykaitą tiek 
vietiniu, tiek regioniniu, tiek ir pasauliniu mastu. Miškai su-
renka vandenį, jį kaupia bei išgarina. be to, atlieka svarbią 
funkciją gruntinio vandens atsinaujinimo procese: miško 

Jungtinės Tautos 2011-uosius metus paskelbė Tarptautiniais 
miškų metais. Jungtinių tautų Miškų forumo užsakymu su-
kurtas logotipas, skirtas naudoti organizuojant renginius 
visame pasaulyje Tarptautiniams miškų metams paminėti. 
logotipas atspindi įvairiapuses miškų ir mūsų gyvenimo są-
sajas įvairiais lygmenimis.

Medžio simbolis
logotipas vaizduoja stilizuotą medį, kurio laja sudaryta iš 
dvylikos paveikslėlių (ikonų). Medis simbolizuoja visos Že-
mės miškus nuo šiaurinėse dalyse paplitusių spygliuočių, per 
vidutinėse platumose vyraujančius lapuočių miškus ir me-
džiais apaugusias savanas subtropikuose, iki tankių džiung-
lių tropiniuose drėgno klimato regionuose. Kartu logotipas 
simbolizuoja Žemės rutulį bei visą visatą, kurią sudarančios 
dalys glaudžiai tarpusavyje susijusios. Žmogus yra sudėtinė 
šios visumos dalis ir jo pareiga – ją išsaugoti.

2011 Tarptautiniai miškų metai turi prisidėti prie to, kad 
žinios apie minėtus tarpusavio ryšius ir miškų svarbą nenu-
eitų į užmarštį šiuolaikiname aukštų technologijų gyvenime, 
atitolusiame nuo gamtos.

Medžio kamienas – pagrindas
Medžio kamienas logotipe atlieka „laikančiojo“ vaidmenį ir 
parodo, kad būtent medžiai yra pagrindiniai miško ekosiste-
mos elementai, sudarantys pagrindą daugumai miško funk-
cijų. Į viršų atsiveriantis ir stambiomis šakomis lają laikantis 
medžio kamienas simbolizuoja tai, kad miškai ir jų teikia-
mos gėrybės visame pasaulyje sudaro gyvenimo pagrindą 
daugiau kaip milijardui žmonių įvairiuose regionuose ir yra 
lemiantis pagrindas darniam vystymuisi.

skirtingomis klimato ir augaviečių sąlygomis augantys 
miškai yra skirtingos rūšinės sudėties, juose auga įvairi žoli-
nė augmenija, gyvena skirtingi gyvūnai ir mikroorganizmai. 
Natūralios miško bendrijos yra tokios gyvybingos, kad net 

Tarptautinių miškų metų 
logotipo simboliai

4 



ak
tu

ali
jos

7MūsŲ GiRiOs / 2011 / 02

loginė įvairovė eina į ateitį (farmacinės medžiagos, maisto 
produktai, naujos medžiagos ir t.t.) ir yra svarbi dabarčiai 
(žvėriena, vaisiai ir uogos, vaistažolės ir t.t.).

Antis
Tai istorijos bėgsme prijaukintų ir tapusių naminiais gyvūnų 
simbolis. Dauguma šių gyvūnų kilę iš miško (galvijai, kiau-
lės, vištos, netgi bitės). Domestikacija buvo vykdoma atren-
kant ir izoliuojant konkrečios rūšies individus, kad vystytų-
si tam tikros žmogui naudingos savybės. Tikslas pradžioje 
buvo lengviau nei medžiojant apsirūpinti mėsa ir kitais gy-
vulinės kilmės maisto produktais, vėliau domestikacija buvo 
vykdoma ir kitais tikslais.

Medžio lapas
simbolizuoja vidutinių platumų klimato zonos miškus. 
Pasaulyje tokie miškai užima apie 700 mln. ha, daugiausia 
šiaurės Amerikoje, europoje ir Azijoje. Natūraliomis sąly-
gomis ši zona būtų beveik ištisai apaugusi mišku. išimtis 
sudarytų pelkės ar paupių žemumos, labai statūs šlaitai ir 
aukštų kalnų viršūnės. 

Miškai šioje zonoje jau seniai buvo naudojami. Dar vi-
duramžiais dėl didelio gyventojų tankumo, sparčiai besivys-
tančios jūreivystės ir ekonominio vystymosi buvo nulydo-
mi dideli miško plotai. Tai truko šimtmečius. Tik pradėjus 
taikyti miškininkystės taisykles toks miškų naikinimas buvo 
sustabdytas, pradėtas miško plotų gausinimas.

Vaistų buteliukas
Mūsų planetos miškuose auga nesuskaičiuojama gausybė 
vaistinių augalų. vaistų buteliukas simbolizuoja gydančią 
miško, jo augalų ir gyvūnų galią. Kai kurie medžiai žievėje ir 
lapuose kaupia mediciniškai vertingas medžiagas (eterinius 
aliejus, priešuždegimines medžiagas ir t.t.). Žinios apie tai 
randamos visose buvusiose visuomenėse, tačiau šiandien 
dažnai primirštos. senieji medikai, šamanai, druidai daugu-
mą gydančių augalų ar medžiagų imdavo iš miško. Regio-
nuose, kurių nepasiekia „moderni“ medicina, ir šiandien 
miško vaistiniai augalai ir medžiagos yra pagrindiniai me-
dikamentai.

Nepamirštinas ir gydantis buvimo miške poveikis. 

Elnias
Tai miško žvėrių ir medžioklės simbolis. Nuo akmens am-
žiaus žmonės miškuose medžiojo, taip apsirūpindami mais-
tu, o kartu tokiais vertingais gyvulinės kilmės produktais, 
kaip kaulai, kailiai, sausgyslės. vėliau, paplitus sėsliam gy-
venimo būdui ir domestikavus gyvūnus, medžioklė kai ku-
riuose regionuose prarado svarbą išgyvenimui ir tapo dau-
giau miško apsaugos ir laisvalaikio praleidimo užsiėmimu. 

Daugelyje besivystančių šalių žvėriena ir dabar yra pa-
grindinis kaimo vietovėse gyvenančių žmonių maisto šal-
tinis, bet ir pas mus žvėriena yra mėgstamas valgiaraščio 
paįvairinimas.

Pagal vokietijos maisto, žemės ūkio ir vartotojų teisių 
apsaugos federalinės ministerijos medžiagą parengė ir iš vo-
kiečių kalbos vertė NeRiJus KuPsTAiTis

dirvožemiai filtruoja ir valo vandenį. Miškai apsaugo žemę 
nuo erozijos, palaiko vienodą vandens lygį, o tuo pačiu ma-
žina potvynių riziką.

Dauguma upelių, upių prasideda būtent miške. vandens 
šaltiniai miške svarbūs gyvūnams ir augalams, nors kai kada 
sudaro natūralias užtvaras jiems plisti.

Prie viso to prisideda dar viena funkcija – upes daugelio 
vietų gyventojai naudoja kaip transportavimo ir susisiekimo 
kelius.

Namas
Nuo neatmenamų laikų miškai teikė medžiagą gyvenamųjų 
būstų statybai. Mediena iš darnaus miškų ūkio yra neper-
traukiamas žaliavos šaltinis, su įvairiomis panaudojimo gali-
mybėmis, be to, ekonomiškai naudingas ir ekologiškas. 

Daugelyje pasaulio šalių mediena yra nepakeičiama ža-
liava įvairiose gyvenimo srityse: tai žaliava baldų gamybai, 
namų statybai. Mediena – svarbus energijos šaltinis. Me-
dienos iš darnaus miškų ūkio naudojimas yra draugiškas 
aplinkai ir neutralus anglies dvideginio požiūriu procesas. 
Medienos naudojimas statyboje ir energetiniais tikslais gali 
prisidėti prie iškastinio kuro naudojimo mažinimo.

Spygliuočio šakelė
spygliuočio šakelė logotipe simbolizuoja borealinius miškus. 
Tokie miškai auga tik šalto klimato zonose šiauriniame Že-
mės pusrutulyje (skandinavija, sibiras, Mongolija, Kanada 
ir Aliaska), o taip pat kalnuose. borealiniai miškai, užim-
dami apie 1,4 mlrd. ha, yra didžiausi susisiekiantys miškų 
kompleksai Žemėje, didžiojoje ploto dalyje susidedantys 
dažniausiai tik iš keleto medyną formuojančių medžių rūšių 
(pušies, eglės, kėnio ir maumedžio). Tačiau šiuose miškuo-
se gyvenančių gyvūnų ir augalų rūšinė įvairovė gana didelė. 
šiuose dažnai šviesiuose miškuose auga daugelis augalų rū-
šių (krūmai, žolės, samanos ir kerpės). borealiniame miške 
gyvena daugiau kaip 300 rūšių paukščių, nemažai žinduolių. 
upės ir ežerai borealiniuose miškuose turtingi žuvų. Nepai-
sant šalčio, gausu varliagyvių.

Dar spygliuočio šakelė simbolizuoja šiauriniam pusru-
tuliui svarbias miškų ūkyje naudojamas medžių rūšis. spyg-
liuočiai plačiai paplitę ne vien borealiniuose, bet ir vidutinio 
klimato zonos miškuose. Dažnai ir vidurio europoje eglė 
yra pagrindinis pajamas duodantis medis. eglės nereiklios 
dirvožemiui, auga gana greitai, yra tiesios, jų mediena plačiai 
pritaikoma medienos pramonėje: nuo popieriaus ir celiulio-
zės pramonės iki didelės vertės ypatingos medienos muzikos 
instrumentų gamybai. Kalnuotose vietovėse eglynai atlieka 
svarbią apsauginę funkciją, saugodami apgyvendintus slė-
nius nuo lavinų ir akmenų griūčių.

Driežas
simbolis atspindi biologinę įvairovę ir rūšių gausumą miš-
kuose. Kartu paėmus tropiniuose, vidutinių platumų ir bo-
realiniuose miškuose rasime didžiąją dalį sausumoje gyve-
nančių visos Žemės rūšių.

Tokia didelė biologinė įvairovė miškuose yra ne tik sau-
gotinas gamtos paveldas ir žmonijos turtas, bet ir pagrindas 
daugumai miško produktų ir ekologinių funkcijų. Taigi bio-
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Tarpinis miško naudojimas apima retinimus (lietuvoje pa-
gal seną įprotį skirstomus į einamuosius ir retinimo kirti-
mus) ir sanitarinius kirtimus. Tarpinių kirtimų apimtys, jų 
struktūra, medienos prieaugio išnaudojimo rodikliai yra 
vieni iš svarbiausių miškų ūkio intensyvumo rodiklių. Kryp-
tingai formuojant medyną, įmanoma pasiekti užsibrėžtus 
medynų našumo, auginamos medienos kokybės, stambumo 
rodiklius, padidinti medyno tvarumą bei išvengti miško au-
ginimo nuostolių, gaunant papildomos medienos, kuri šiaip, 
savaiminio retinimosi būdu, pasišalina iš medyno ir sunyks-
ta. Retinimų ir sanitarinių kirtimų tikslai yra skirtingi, nega-
lima vienų kompensuoti ar pakeisti kitais. laiku atliktais pa-
kankamo intensyvumo retinimais suformavus tvarius medy-
nus, mažiau reikalingi bus sanitariniai kirtimai ir atvirkščiai. 
Atsisakius retinimų, ne tik prarandama mediena, reikalinga 
pramonei, energetikai, bet ir visai be tikslo atpalaiduojama 
iš atmosferos sukaupta anglis, tokiu būdu prisidedant prie 
nepageidautinų globalinių klimato pokyčių. 

Tarpiniai kirtimai lietuvoje šiuo metu yra projektuoja-
mi, vykdomi, kontroliuojamas jų vykdymas pagal statinius 
medyno rodiklius, dažniausiai suabsoliutinant vieną iš jų – 
medžių skaičių. Nėra fiksuojamos ir analizuojamos tokių re-
tinimų pasekmės, jų įtaka galutiniams medynų auginimo 
rodikliams, bendram medynų našumui. strateginiuose miš-
ko auginimo planuose nėra įvardijamas medynų našumas ir 
priemonės jam padidinti, miško auginimo nuostoliai ir prie-
monės jiems sumažinti. 

Dabartinės tarpinio naudojimo apimtys
Aplinkos ministro 2008 08 01 įsakymu Nr. D1-415 nustaty-
tos valstybinių miškų 1.25 mln. m3 prekinės medienos tar-
pinių kirtimų apimtys, iš jų 1,125 mln. m3 paskirstytos 42 
urėdijoms. Atlikta miškų urėdijų statistinių ataskaitų analizė 
parodė, jog 1996-2009 m. tarpinio naudojimo apimtys ma-
žėja, o pastarųjų 4-erių metų yra mažesnės už šiuo metu nu-
statytas (1 lent.). 

Tarpinio naudojimo apimtys nuo 1,98 mln. m3 1996-
2000 m. sumažėjo iki 1,11 mln. m3 2006-2009 m. Mažėjo ne 
tik absoliutinės tarpinio naudojimo apimtys, bet ir jų dalis 
bendrame naudojime – nuo 47 proc. 1996-2000 iki 29 proc. 
2009 m. sanitarinių kirtimų apimtys tarpiniame naudoji-
me sumažėjo nuo 68 proc. 1996-2000 m. iki 61 proc. 2006-
2009 m., atitinkamai sumažėjus miškų pažeidimams. svarbu 
ne tiek bendrų tarpinio naudojimo apimčių mažėjimas, kiek 

Tarpinis miško naudojimas. 
Dabartis ir perspektyvos

iškreipta miškininkystės požiūriu tarpinio naudojimo struk-
tūra. Tarpiniuose kirtimuose, nežiūrint jų apimčių, anali-
zuojamame laikotarpyje mažėjimo, dominuoja sanitariniai 
kirtimai. ugdomiesiems kirtimams tenka tik trečdalis viso 
tarpinio naudojimo. Tai rodo, jog ugdomiesiems kirtimams 
skiriamas nepakankamas dėmesys; dėl to didėja miško au-
ginimo nuostoliai. Tokį miškininkystės broką vėliau tenka 
nelabai efektyviai taisyti sanitariniais kirtimais. 

ugdomų medynų plotai 1996-2009 m. sumažėjo 1,3 kar-
to, o retinimų – net 1,6 karto (2 lent.). 1 ha iškirsto 2006-
2009 m. pagrindiniais kirtimais medynų plotui teko 1 ha 
išugdytų jaunuolynų, 0,9 ha retinimais ir einamaisiais kir-
timais išugdytų vyresnio amžiaus medynų plotas. Toks ug-
dymo kirtimų intensyvumas reiškia, kad per 20 metų jau-
nuolynai ugdomi vos vieną kartą, o per likusį iki pagrindinių 
kirtimų laiką retinami net nepilnai vieną kartą (3 lent.). 

Dėl tokio miško auginimo susidaro ištęstas medynų reti-
nimosi laikotarpis ir ypač intensyvus savaiminis retinimasis 
vyresnio amžiaus medynuose. savaiminis retinimasis vals-
tybiniuose miškuose 2009 m. pasiekė 1,65 m3/ha, arba 1,65 
mln. m3 per metus intensyvumą, kurio vos penktadalis su-
naudojamas kirtimais. sausuolių kiekis valstybiniuose miš-
kuose 2002-2009 m. padidėjo nuo 6 iki 9,6 mln. m3, t.y. 0,5 
mln. m3 kasmet, o tai vidutiniškai prilygsta metiniam ugdo-
maisiais kirtimais iškertamam medienos kiekiui. Nacionali-
nės miškų inventorizacijos duomenys rodo, jog savaiminis 

1 lentelė. Miško naudojimo apimtys urėdijų miškuose 1996–2009 m.

Laikotarpis

Vidutinis iškertamos likvidinės medienos tūris, mln. m³ per metus Iškertamo tūrio proc.

Ugdomieji kirtimai
Sanitariniai 

kirtimai
Iš viso tarpiniai 

kirtimai
Pagrindiniai 

kirtimai Iš viso
Sanitarinių 
kirtimų nuo 

tarpinių
Tarpinių nuo 
visų kirtimųJaunuolynų 

ugdymas Retinimai Einamieji Iš viso

1996–2000 0,02 0,26 0,35 0,63 1,35 1,98 2,20 4,18 68 47

2001–2005 0,02 0,17 0,30 0,49 0,86 1,35 2,35 3,70 64 36

2006–2009 0,01 0,13 0,28 0,42 0,69 1,11 2,43 3,54 62 31

2009 0,01 0,09 0,32 0,42 0,65 1,07 2,59 3,66 61 29

2 lentelė. Ugdomų medynų plotai urėdijų miškuose 1996–2009 m.

Laikotarpis
Jaunuolynų 

ugdymas Retinimai Einamieji Iš viso

Vidutinis metinis plotas, tūkst. ha

1996–2000 13,1 6,6 6,4 26,1

2001–2005 12,3 4,8 5,6 22,7

2006–2009 10,6 4,2 5,1 19,9

2009 7,1 2,7 5,7 15,5

3 lentelė. Ugdomųjų kirtimų intensyvumo urėdijų miškuose 
rodikliai 2006–2009 m.

Rodikliai

Medynai

Jaunuolynai 
iki 20 metų

Retinimų 
amžiaus

Einamųjų 
kirtimų 
amžiaus

Iš viso

IIIV miškų grupės medynų 
plotas, tūkst. ha, 2010 01 01 204,3 98,8 346,5 649,6

Vidutinis metinis ugdomų 
medynų plotas, tūkst. ha 10,6 4,2 5,1 19,9

Kartojimo dažnumas, metai 19 24 68 33
Iškirsta likvidinės medienos, 

m³/ha per metus 1 31 55 21
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likvidavimo kirtimų. Didėjant bendroms kirtimų apim-
tims, pagrindiniais kirtimais iškertamos medienos dalis su-
mažėjo nuo 61 iki 55 proc. Analizuojamame laikotarpyje iš 
švedijos miškų kasmet iškertamas pagrindiniais kirtimais 
medienos tūris vidutiniškai sudarė 56 proc., ugdomaisiais – 
30 proc. ir kitais kirtimais – 14 proc. Pažymėtina, jog 2005-
2009 m. 1 ha pagrindiniais kirtimais iškertamam medynų 
plotui tenka 1,6 ha jaunuolynų ugdymo ir 1,5 ha retinimo 
kirtimų plotas. Pagal šį rodiklį, o taip pat iškertamą iš 1 ha 
didesnį tūrį (4 lent.), galima spręsti, jog medynų ugdymo 
intensyvumas švedijos miškuose pastaruoju metu yra 1,5-2 
kartus didesnis nei lietuvos valstybiniuose miškuose.

 
suomijoje, panašiai kaip ir švedijoje, pastaruoju metu 

didėja ugdomųjų kirtimų, ypač retinimų plotai, dėl ko pa-
grindiniais kirtimais iškertama medienos dalis sumažėjo 
nuo 69 iki 66 proc. (5 lent.), nežiūrint gana stabilaus pa-
grindiniais kirtimais kasmet kertamo 170 tūkst. ha ploto. 
Retinimo kirtimais suomijoje iškertama 31 proc. viso ker-
tamo medienos kiekio. 1 ha pagrindiniais kirtimais kerta-
mam plotui tenka vidutiniškai 1,3 ha jaunuolynų ugdymo 
ir 2,0 ha retinimų plotas. Taigi pagrindiniais kirtimais šve-
dijoje ir suomijoje iškertamos medienos kiekis sudaro vi-
dutiniškai 56-69 proc. ugdomaisiais kirtimais vidutiniškai 
iškertama ne mažiau 30 proc., sanitariniais kirtimais – iki 
14 proc. Didesnioji sanitarinių kirtimų dalis yra susijusi su 
audrų pažeistų miškų kirtimais. Jaunuolynų ugdymo kir-
timais apimtas plotas suomijoje ir švedijoje vidutiniškai 
yra 1,3-1,6 karto, o retinimais – 1,5-2 kartus didesnis nei 
plynais kirtimais iškertamas brandžių medynų plotas. suo-
mijos miškininkai turi didžiules ambicijas iki 2015 m. iš 
jaunuolynų ugdymo energetiniam sektoriui kasmet pateik-
ti 8-12 mln. m3 smulkios medienos.

(Tęsinys – kitame numeryje)
Prof. andrius Kuliešis

Gintaras KulboKas
DAriUS VižLENSkAS

andrius butKus
4 lentelė. Kirtimų struktūra Švedijos miškuose 1998–2009 m.

Laikotarpis

Kertamas vidutinis per metus plotas, tūkst. ha Iškertama vidutiniškai per metus likvidinės medienos

Jaunuolynų 
ugdymas Retinimai Pagrindiniai 

kirtimai

Jaunuolynų 
ugdymas Retinimai Kiti kirtimai Pagrindiniai 

kirtimai Iš viso

mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ % mln. m³ %

1998/99–1999/00 174 270 182 1,2 2 17,0 29 4,9 8 36,1 61 59,2 100

2000/01–2004/05 222 348 199 1,4 2 22,8 30 10,1 13 41,8 55 76,1 100

2005/062008/09 306 295 193 1,6 2 18,8 26 11,6 16 39,9 55 72,0 100

1998–2009 244 315 194 1,4 2 20,3 28 9,7 14 40,1 56 71,6 100

Iškertama iš 1 ha, m³ 6 64 207

medžių retinimasis pastaraisiais metais ypač padidėjo vyres-
niuose medynuose, ir tai žymia dalimi priklauso nuo nepa-
kankamo šio amžiaus ir jaunesnių medynų retinimo inten-
syvumo bei jų kartojimo dažnumo. siekiant pagerinti likusių 
medyne medžių augimą, o taip pat paimti geresnės kokybės 
medieną, kertant augančius vietoje sausuolių medžių, vals-
tybiniuose miškuose tikslinga suintensyvinti retinimus, ypač 
einamuosius kirtimus.

Ugdomieji kirtimai kaimyninėse šalyse
Tikslinant tarpinių kirtimų struktūrą, jų intensyvumą, 
naudinga susipažinti su kaimyninių šalių patirtimi, ten 
susiklosčiusia praktika, tendencijomis. Pateiksime trumpą 
latvijos, švedijos ir suomijos miškuose vykdomų ugdomų-
jų kirtimų apžvalgą.

 2006-2009 m. latvijos valstybinių miškų bendros kir-
timų apimtys – 4,9 mln. m3 likvidinės medienos buvo 38 
proc. didesnės nei lietuvoje. iškertama komerciniais re-
tinimais medienos dalis latvijos valstybiniuose miškuose 
sudarė 15 proc., t.y. kiek daugiau nei lietuvoje (12 proc.). 
sanitariniais kirtimais gaunama medienos dalis latvijoje 
tesudarė 2 proc., t.y. 10 kartų mažiau nei lietuvos valsty-
biniuose miškuose šiais kirtimais tuo pačiu laikotarpiu iš-
kertama dalis.

švedijos miškuose, nepriklausomai nuo jų nuosavybės, 
tarpinių kirtimų apimtys 1998-2009 m. didėjo (4 lent.), 
ypač jaunuolynų ugdymas; taip pat ir kiti kirtimai, tarp ku-
rių didesnę dalį sudaro sanitariniai audrų nuniokotų miškų 
kirtimai. Pagrindinių, kaip ir ugdomųjų, kirtimų apimtys 
labai stabilios, nepaisant pastarojo meto audrų padarinių 

5 lentelė. Kirtimų struktūra Suomijos miškuose 1998–2008 m.

Laikotarpis

Kertamas vidutinis per 
metus plotas, 1000 ha

Iškertama vidutiniškai per metus, 
likvidinės medienos

Jaunuoly
nų ugdy

mas
Retini

mai
Pagrindi

niai mln. m³

Iš jo proc.
Retinimo 
kirtimai

Pagrin
diniai 

kirtimaiI II Iš viso

1998–2002 220 310 168 60,6 9 22 31 69

2003–2005 229 321 173 60,3 9 19 28 72

2006–2008 241 429 169 60,0 11 23 34 66

Iš viso 228 345 170 60,4 10 21 31 69
Iškertama iš 1 ha, m³ 30 70 50 230
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Taline (estija) vasario 10-ąją vyko 
spaudos konferencija, kurioje buvo 
pristatyta šių metų gegužės 30 – bir-
želio 3 d. Hanoveryje (vokietija) 
vyksianti pasaulinė miškininkystės ir 
medienos pramonės paroda liGNA 
HANNOveR 2011. 

paroda pristatys naujoves 
„Deutsche Messe AG“ atstovė spaudai 
Anja brokjans žurnalistams iš estijos, 
latvijos, suomijos ir lietuvos pristatė 
parodos programą, į kurią įeina miškų 
technologijos, medžio apdirbimo tech-
nologijos, medienos medžiagų ir faneros 
gamyba, kietosios medienos apdirbimas, 
baldų pramonė, bioenergija iš medžio. 
vyks ir specialios prezentacijos. 

šiais metais parodoje pirmą kartą 
prisistatys vokietijos federacinė medie-
nos pjovimo ir medienos pramonė, lan-
kytojai išvys naują temą – „iN2WOOD“; 
vyks tarptautinis net 13-os europos šalių 
partnerių projekto, kuris tobulina strate-
ginį naujų procesų medienos sektoriuje 
veiksmų planą, susitikimas. Tai – miški-
ninkystės valdymo sistemų kūrimas, lo-
gistikos sistemų optimizavimas. 

A. brokjans pasakojo, kad šie – 
Tarptautiniai miškų metai – apjungs 
visas europos ir pasaulio miškų ūkio ir 
medienos pramonės sprendimus prii-
mančias institucijas. Parodoje liGNA 
HANNOveR 2011 viena specialiųjų 
prezentacijų – „Medienos naudojimas 

energijos gamybai“ ir „šildymas me-
diena“ – bus apie kurui skirtą medieną, 
pakuras ir bioenergijos gamybai skirtų 
miškų auginimą.

be minėtųjų temų, parodoje bus 
lengvųjų konstrukcijų ir paviršių ap-
dirbimo technologijų tematika, vyks 
stalių ir dailidžių amatų paroda „Ama-
tai, mediena ir dar daugiau“. Dar viena 
premjerų – vDMA medžio apdirbimo 
mašinų forumas „liGNA talentai“, ku-
riame rungtyniaus moksleiviai.

Pasak A. brokjans, šiais metais paro-
doje Hanoveryje laukiama apie 1700 da-
lyvių, apie 80 000 lankytojų. Didžiausią 
plotą parodoje užims dalyviai iš vokie-
tijos, italijos ir Austrijos. 

Didžiausia medžio apdirbimo 
technologijų gamintoja – Vokietija 
vDMA (medienos apdirbimo mašinų 
bei įrenginių asociacijos) atstovas ingo 
bette pateikė informaciją apie medžio 
apdirbimo technologijas bei ateities 
tendencijas. 

i. bette pastebėjo, kad per pasaulinę 
ekonominę krizę kritusi prekyba me-
džio apdirbimo technologijomis pa-

mažu auga. Pasak pranešėjo, didžiau-
sios medžio apdirbimo technologijų 
gamintojos 2010-aisiais buvo vokietija, 
italija, Kinija, Taivanas, JAv, Japonija ir 
Austrija. Didžiausios medžio apdir-
bimo technologijų importuotojos pa-
saulyje – JAv, vokietija, Rusija, Kinija, 
Prancūzija (2009 m.), eksportuotojos – 
vokietija, italija, Kinija, Taivanas, Aus-
trija, Kanada ir JAv. svarbiausios šalių 
rinkos praėjusiais metais buvo Kinija, 
Prancūzija, italija, lenkija, didelis au-
gimas vyksta ir Azijoje, ypač – Pietry-
čių Azijoje.

stacionarias medžio apdirbimo tech-
nologijas 2010-aisiais vokietija dau-
giausiai eksportavo į Kiniją, Prancūziją, 
Rusiją. vokietija – pagrindinė savo pro-
dukcijos eksportuotoja ir į baltijos šalis 
(2009 m. iš vokietijos į lietuvą buvo at-
vežama 30 proc. produkcijos).

Pasak i. bette, šiuo metu pasaulyje 
vis labiau kreipiamas dėmesys į socia-
linę atsakomybę: „Anksčiau žmonėms 
buvo labai svarbios produkto funkci-
jos, dizainas, kaina. šiais laikais kur kas 
svarbiau, kad gamyba būtų nepavojin-
ga aplinkai, etiška“, – teigė i. bette.

parodoje laukiama beveik 
80 000 lankytojų
liGNA HANNOveR parodos vyksta 
kas dvejus metus, jas organizuoja vie-
na didžiausių parodų bendrovių pa-
saulyje „Deutsche Messe“, kuri kasmet 
suorganizuoja daugiau nei 100 par-
odų. vokietijos ir baltijos šalių pre-
kybos rūmai – bendrovės „Deutsche 
Messe“ atstovybė, kuriai vadovauja 
Roma bernotavičiūtė – yra įsikūrusi ir 
lietuvoje. 

Kasmet paroda pritraukia tūkstan-
čius dalyvių ir lankytojų, 2009 m. paro-
doje savo gaminius ir paslaugas pristatė 
1 757 dalyviai iš 49 šalių, parodą aplan-
kė 79 717 žmonių, parodos plotas siekė 
228 600 kv. m. šiais metais miško ūkio, 
medienos pramonės įrenginių paroda 
liGNA HANNOveR tikisi pritraukti 
ne ką mažiau lankytojų.

SigiTA oBELEVičiŪTė

Vokietijoje vyks pasaulinė paroda 
LIGNA HANNOVER 2011

Spaudos konferencijoje pristatomos parodos LIGNA HANNOVER 2011 naujovės
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30.05.– 03.06.2011

H A N N O V E R  · G E R M A N Y
World Fair for the Forestry and Wood Industries
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Miškininkystės populiaciniai – 
genetiniai principai

lietuvos miškų ūkio politikos įgyven-
dinimo strategijoje akcentuojama, kad 
miškų atkūrimas grindžiamas ekologi-
niu – genetiniu pagrindu. Todėl popu-
liacijų formavimo ekogenetinis pažini-
mas turi būti kiekvienam miškininkui 
neabejotinai žinomas.

šiuolaikinės miškininkystės pa-
grindus sudaro 3 svarbiausi metodiniai 
principai: 1) landšaftinis – geografinis, 
kuris sudaro bendrąją miškininkystės 
dalį, 2) biogeocenologinis, susijęs su 
biotos ir augavietės sąveika, 3) populia-
cinis – genetinis, susietas su miško po-
puliacijų genetiniais procesais, jų prad-
menimis, evoliucija ir formavimosi 
ypatumais, esama struktūra, požymių 
bei savybių paveldimumu. 

Populiacinis – genetinis principas 
naujas ir dar pakankamai neįsitvirti-
nęs miškotyroje, bet miškininkų ge-
netikų taikomas, išaiškinant rūšių ir 
populiacijų kilmę, fenotipinę – geno-
tipinę bei genetinę sandarą, požymių 
dažnumą, įvairovę ir genetinį sąlygo-
tumą, kurie sąveikoje su aplinka lemia 
medynų raidos, stabilumo ir produk-
tyvumo veiksnius.

Pažvelkime į populiacinės koncepci-
jos esmę miškotyroje. bendrai paėmus, 
populiacijas formuoja tokie pagrindiniai 
veiksniai, kaip genetinė įvairovė, genų 
atsitiktinė rekombinacija, požymių ir 
savybių paveldimumas, tarppopuliaci-
nė izoliacija, genų migracija, mutacijos, 
genų dreifas ir gamtinė atranka. esant 
gausesnei formų įvairovei, tai yra pa-
kankamam genetiniam polimorfizmui, 
aktyviau pasireiškia visi veiksniai. Genų 
pasikeitimas dėl panmiksijos (atsitik-
tinės kryžmadulkos) sąlygoja individų 
(genotipų) su naujais požymiais ir savy-
bėmis susidarymą, iš kurių adaptyviausi 
(heterozigotiniai) išlieka, kol populiacija 
pasiekia brandos amžių, o neadaptyvūs 
sunyksta (homozigotiniai, 1 pav.). čia 
genotipas A heterozigotinis – adaptyvus 
ir išliko, o genotipai b ir C – homozigo-
tiniai – sunyko. Tokie procesai nuolatos 
vyksta tarp genotipų medyno raidoje. 

Centrinę populiacijų koncepcijos 
dalį sudaro genetinė įvairovė, todėl bū-

tina ją išsaugoti. Kaip žinome, europo-
je mažai liko savaiminės kilmės aukšto 
produktyvumo medynų. Pvz., lietuva 
praeityje garsėjo našiais ąžuolynais. 
Dabar beveik visi miškai yra žmogaus 
paliesti – želdant, ugdant jaunuolynus, 
keičiant drėgmės režimą bei teršiant 
aplinką ir savaime kintant klimatui.
visa tai neprisideda prie genetinės 
įvairovės išsaugojimo, kuri turi įtakos 
medynų stabilumui. Mat, polimorfiz-
mas turi įtakos genetinei homeostazei, 
t.y. genų lygsvarai populiacijoje, o hete-
rozigotiškumas – genetiniam pačių in-
dividų kintamumui, kurio dėka išlieka 
adaptyviausi, prie konkrečios aplinkos 
prisitaikę individai. Tad skirtingose 
aplinkose susiformuoja skirtingos po-

puliacijos su skirtingomis genetinėmis 
struktūromis. Miško medžių adapty-
vumą galima pagrįsti tuo, kad medžių 
heterozigotiškumo koeficientas siekia 
0,36, o kitų trumpaamžių augalų – 0,17 
(Mamaev ir kt., 1988).

Kitas svarbus faktorius – adaptyvu-
mo (tinkamumo) modulis: „gamtinis“ 
ir „ūkinis“, t.y. žmogui ekonomiškai 
naudingas tinkamumas (prisitaikymas). 
Gamtinis tinkamumas – tai sugebėji-
mas prisitaikyti prie vietinės adaptaci-
nės aplinkos, išliekant sveikam ir turint 
gyvybingų palikuonių, o tokie faktoriai 
kaip produktyvumas ir stiebo kokybė 
gamtoje nėra esminiai, bet svarbūs ūki-
ne prasme. Pvz., nors gamtoje eglė for-
mavosi kaip paunksminė rūšis, žmonių 
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Laikas

Aplinkos y faktoriai

Augavietės faktorių svyravimas jauname amžiuje

Genotipas B

Genotipas A

Genotipo B žūtis

Genotipo C žūtis

1 pav. Aplinkos faktorių svyravimas (kaita) ir genetinės įvairovės svarba

2 pav. (a) Eglaičių iš Lietuvos (RS6 ir 3) ir Suomijos (FIN5 ir 1) palyginimas aštuonių (a) ir devynių 
(b) metų amžiuje Kazlų Rūdos MMU įveistuose bandomuosiuose želdiniuose. Matyti, kad per anksti 
sezoninį augimą pradedantys Suomijos medeliai nukenčia nuo pavasarinių šalnų ir dėl ankstyvos 
augimo pabaigos auga ženkliai mažesni.

Genotipas C
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sodinama į atviras vietoves, prie kurių 
nėra prisitaikiusi ir dažnai nukenčia 
nuo pavasarinių šalnų ar žiemos šalčių, 
su tuo susijusiomis infekcijomis ir būk-
lės blogėjimu (2 a pav.). Todėl žmogui 
verta įsikišti ir genetinėmis – selekci-
nėmis priemonėmis padidinti medynų 
„ūkinį“ tinkamą ūkiniuose miškuose. 
Pvz., genetikai selekcinėmis priemonė-
mis siūlo padidinti eglynų adaptyvumą 
bandymais atrenkant adaptyviausius 
individus būtent tokiomis sąlygomis, 
kuriomis jiems reikės augti. be tinka-
mo prisitaikymo nebus didelės ūkinės 
vertės (2 b pav.).

Genetinės įvairovės lygiui paaiškin-
ti yra kelios hipotezės. Pirmiausia, tai 
kryptinga natūrali atranka, kuri elimi-
nuoja silpnesnius, išlieka fenotipiški 
plastiškesni ir genetiškai adaptyvesni 
individai, kurie sugeba labiau prisitai-
kyti ir išgyventi, bei plastiškesnės po-
puliacijos, kurių plastiškumą būtent ir 
nulemia aukšta genetinė įvairovė. Pas-
tarajai turi įtakos ne tik natūrali atran-
ka, bet ir kitos evoliucinės jėgos – genų 
migracija, mutacijos ir dreifas (genų 
dažnių atsitiktinis pokytis, paprastai 
turintis įtakos tik mažose populiacijo-
se) bei stochastiniai procesai gamtoje 
(uraganai ir pan.), naujų genų kom-
binacijų susidarymas kryžminantis 
(rekombinacija), neatsitiktinis pora-
vimasis (Pravdin ir kt. 1982; Wright, 
1978 White ir kt. 2007). Dažnai mūsų 
sąlygomis dėl žemos genetinės įvairo-
vės, žiedadulkių stokos tarp giminingų 
medžių susidaro homozigotiniai geno-
tipai, kurie neatsparūs aplinkos sąly-
gų kaitai, dėl to blogiau auga ir spar-
čiau atkrenta. Pvz., pušynuose ir ypač 
eglynuose po vėjavartų, gaisrų ir pan. 
aplink likusius paskirus medžius susi-
daro giminingų medžių grupės („bro-
lių ar pusbrolių“), kurių viduje vyksta 
kryžmadulka. Todėl tokias grupes bū-
tina išretinti. būtų pravartu DNR žy-
menų pagalba nustatyti šių giminystės 
grupių dydį bei kitas charakteristikas, 
pvz., koks skaičius individų reprezen-
tuoja esminę dalį medyno genetinės 
įvairovės (t.y., kiek sėklinių medžių pa-
likti ar nuo kiek riekėtų nurinkti sėklas 
kertant plynai) arba kaip genetinę įvai-
rovę veikia retinimai (3 pav.). lapuo-
čių medynuose palankus homozigotų 
plitimas vegetatyviškai atželiant. Todėl 
sėklinis atželdinimas juose būtinas.

Netinkamai atliekant ugdomuosius 
kirtimus, ypač vyresniame amžiuje, ga-
lima ženkliai sumažinti genetinę įvairo-
vę. Todėl būtina siekti, kad po kirtimų 
būtų tolygus medžių pasiskirstymas, 
iškertant nekokybiškus. Yra žinoma, 
kad kokybiniai (monogeniniai) po-
žymiai, kaip žievės forma, šakojimosi 
tipas, stiebo tiesumas, lajos forma, sė-
klų/vaisių morfologija ir kt., labiau pa-
veldimi, beja, jie turi koreliacinį ryšį su 
kiekybiniais (poligeniniais) požymiais, 
tokiais kaip prieaugis. Todėl atrenkant 
medžius verta pasikliauti kokybiniais 
požymiais. Pušies aukščio prieaugis 
paveldimas apie 10-20 proc., stiebų 
kreivumas 40-75 proc. (Giertych, 1989; 
Hanners 1998).

švedijoje teko matyti atliktus valy-
mo kirtimus gryname ąžuolo jaunuo-
lyne, kur buvo palikti augti ne augimu 
pranašesni, o vidutinės augimo klasės 
tik geros stiebelių kokybės tolygiai išsi-
dėstę medeliai. Todėl atrankai turi būti 
pakankamas jaunuolyno tankumas. 
Pvz., po gero užsisėjimo eglės savaimi-
nukų priskaičiuojama apie 40-50 tūkst. 
1 ha, o pusamžių lieka 800-1000 me-
džių. brandos amžiuje – dar mažiau. 
Todėl, retinant ar atliekant einamuo-
sius kirtimus, medžių atranka turi būti 
ypač kruopšti. 

Katastrofiškos įtakos mažinant ge-
netinę įvairovę gali turėti miško želdy-
mas, kai naudojamos mažos genetinės 
įvairovės sėklos, mažinamas želdinių 
tankumas, neleistinais geografiniais 
atstumais pervežami sodmenys. O dar 
blogiau, kai jie išauginti kontroliuo-
jamomis sąlygomis iš per ilgai sandė-

liuose laikytų sėklų (daugiau kaip 10 
metų), nes laikant sėklų genetinė įvai-
rovė sumažėja. Dar 1934 m. M. Daujo-
tas rašė, kad į Neringą negalima įvežti 
sodmenų iš kitur, kad sodinukai turi 
būti išauginti iš Neringos sėklų vietos 
sąlygomis.

Nors želdinių tankumas, želdant 
paprastų (genetiškai nepagerintų) me-
dynų palikuonis, parenkamas pagal 
rūšis ir augavietes, būtina atsižvelgti 
ir į sodmenų genetinį broką. Ąžuolo 
sodinamoji medžiaga turi 50 proc. ge-
netinio broko, pušies – 20 proc. ir t.t. 
(Romeder, 1972). Todėl būtina veisti 
želdinius tankesnius. Pradinis ąžuo-
lo želdinių tankumas lietuvoje – ne 
mažiau kaip 3 tūkst. sodinukų 1 ha, 
lenkijoje – 6-10 tūkst., vokietijoje – 
3,3-5 tūkst., panašiai ir kitur. O naudo-
jant genetiškai pranašių genotipų pali-
kuonis (pvz., iš antros kartos sėklinių 
plantacijų), želdiniai galėtų būti retesni. 
bet būtina veisti želdinius ne retesnius 
kaip 3 tūkst. sodinukų 1 ha. Genetinio 
broko turi visų medžių rūšių sodina-
moji medžiaga. Dažnai kyla diskusijos 
dėl sėklinių plantacijų sėklų. Pagal dau-
gelio paskaičiavimus, kad išlaikius pa-
kankamą genetinę sėklų įvairovę (adi-
tyvinį kintamumą ir dažnus alelius, 
kurie turi esminę įtaką išlikimui), bū-
tina apie 50 tarp savęs besikryžminan-
čių negiminingų tėvinių medžių (klo-
nų). Mūsų plantacijose yra ir daugiau 
tolimos giminystės klonų, išskyrus 
pačias pirmąsias. be to, į plantacijas 
patenka nemažas kiekis žiedadulkių iš 
gretimų medynų (pvz., 2009 m. atlik-
tas tyrimas p. pušies sėklinėje planta-

3 pav. Hipotetinis natūralios kilmės (kairėje) ir dirbtinai įveisto (dešinėje) medynų genetinės įvairovės 
pasiskirstymo modelis.
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cijoje pagal DNR ssR žymenų sistemą 
parodė, kad svetimi tėvai sudarė apie 
pusę tirtų sėklų tėvų). Todėl greti-
muose atitinkamos rūšies medynuo-
se būtina atlikti selekcinius kirtimus 
(retinamuosius, einamuosius). išimtis 
gali būti, veisiant trumpos apyvartos 
plantacinius želdinius.

Taikant savaiminį miško atžėlimą, 
sėklinių medžių skaičiaus pakanka 
25–50 1 ha, kai jie tolygiai išdėstyti ir 
dar papildomai gauna gretimų medy-
nų žiedadulkių. Pageidaujamu reikia 
laikyti tai, kai savaiminiuose žėliniuo-
se neatžėlę ploteliai dirbtinai apželdo-
mi. Tokiu būdu padidinama genetinė 
įvairovė.

verta prisiminti, jog miško popu-
liacijoms būdingi savaiminės regulia-
cijos reiškiniai, pagrįsti vidurūšine 
konkurencija, kuri realizuojama per 
populiacijos tankį, savo ruožtu vei-
kiantį visus kitus sistemos parame-
trus (Naujalis, 1992). Nustatyta, kad 
natūrali atranka palaiko populiacijos 
divergenciją (naujų formų susida-
rymą), ypač kai medynai išsidėstę 
skirtingose augavietėse (aukštapel-
kės ir normalaus drėgnumo sąlygos). 
Todėl, vykstant gamtinei atrankai, 
susiformuoja skirtingų struktūrų 
stabilios subpopuliacijos. Tarp na-
tūraliai susiformavusio medyno ir 
augavietės yra aukštas koreliacinis 
gradientas. Populiacijų genetinės 
struktūros dažniausiai atitinka eko-
logines – geografines sąlygas. Rūšiai 
optimaliose augavietėse esti didžiau-
sia genetinė įvairovė. Rūšys, kurių 
panmiksija (laisvas kryžminimasis) 
plati, formuojasi didžiulės populiaci-
jos (pvz., pušies), o kurių panmiksi-
ja siaura – mažos populiacijos (pvz., 
ąžuolo). užtat ąžuolynų tipai ryškes-
ni ir stabilesni negu pušies. Pušis turi 
didžiulį ryšį su gamtiniais rajonais, 
todėl susiformuoja ekologinės – geo-
grafinės rasės (Mamaev, 1970). Pvz., 
labanoro pušies populiacija pagal 
daugelį parametrų ryškiai išsiskiria iš 
kitų lietuvos populiacijų. Jai būdinga 
siauralajiškumas, pagal H. Hattemer 
(1993), siauralajai medžiai yra labiau 
heterozigotiniai, todėl labiau adapty-
vūs. Gal dėl to labanoro sėklų želdi-
niai gerai auga visoje šalyje.

Dažnai lygumų populiacijos dide-
lės, o kalnų kraštų – mažos. Žinotina, 

kad tik 20–30 proc. medžių dominuo-
ja lytiniuose reprodukciniuose pro-
cesuose (Mamaev, semenikov, 1988). 
Todėl sėkliniams medžiams būtina 
skirti ypatingą dėmesį.

Natūralių populiacijų formavimo-
si ypatumai pagal i. silvertown (1982) 
yra: 

1) pradžioje auga visi individai, 
2) jų eliminacija prasideda, kai me-

deliai paauga ir ima lajomis liesti vie-
nas kitą, 

3) anksčiau eliminacija prasideda 
tankesniuose jaunuolynuose, 

4) palankesnėmis augimo sąlygomis 
eliminacija ankstesnė ir efektyvesnė, 

5) retuose medynuose medžiai su-
bręsta anksčiau negu tankiuose, 

6) brandžiuose medynuose esti prie-
augio ir eliminacijos balanso fazė, o vė-
liau 

7) retėjimo (klimakso) fazė.
Didelį vaidmenį genetinei įvai-

rovei turi reti aleliai (genų forma) 
populiacijose. Kad jų nepraradus 
daugiau kaip 1 proc. populiacijos 
minimalus dydis – 100 ha. Įvertinus 
įvairius pažeidimus (gaisrai, vėjavar-
tos, ligos, kenkėjai), populiacijos mi-
nimaliu dydžiu reikia laikyti 300–500 
ha. Todėl planuojant pagrindinius 
kirtimus, šis reprodukcinis plotas pa-
stoviai turi likti nepaliestas. Nepagei-
daujamas miško veisimas iš kitų rajo-
nų atvežtomis sėklomis. Todėl sėkli-
nių medynų panaudojimas sėkloms 
ruošti – neginčytinas veiksnys. Arba 
sėklinės plantacijos turi produkuo-
ti konkrečios populiacijos sėklas ar 
bandymais įsitikinus atvežtų iš kitur 
sėklų pranašumu.

visomis aplinkos faktorių ir fitoce-
notinių veiksnių priemonėmis mes iš-
mokome tobulinti praktinę miškinin-
kystę, atėjo laikas reikiamai įvertinti 
ir panaudoti genetinius – selekcinius 
principus miškams gerinti. Kad išlai-
kytume aukšto lygio miškininkystę, 
būtina saugoti gamtinį miško geno-
fondą, kuris bus bazė stabiliems, ko-
kybiškiems ir produktyviems miškams 
auginti. Tuo labiau šiuo metu, kai yra 
patikimi molekulinės genetikos me-
todai medžio prigimtinėms savybėms 
įvertinti.

dr. DAriUS DANUSEVičiUS
LžŪU Miškų ir ekologijos 

fakulteto docentas

 

Įsteigti 
5 draustiniai
Vyriausybė 2011 m sausio 26 d. nu
tarimu Nr. 94 (Žin., 2011, Nr. 12532) 
įsteigė 5 naujus valstybinius bota
ninius – zoologinius draustinius: 
Bugiedos, Gemeliškio, Meškų, Paą
žuolynės ir Pelesos. Tokie draustiniai 
steigiami jų teritorijoje randamoms 
retoms bei nykstančioms laukinių 
augalų, grybų ir gyvūnų rūšims, jų 
bendrijoms ar buveinėms išsaugoti. 
Lazdijų rajone įsteigtame Bugiedos 
draustinyje (14,49 ha plote) bus sau
gomos europinės medvarlės, raudon
pilvės kūmutės, skiauterėtieji tritonai, 
medicininės dėlės, juodosios hespe
rijos ir didieji auksinukai; Ukmergės 
rajone Gemeliškio draustinyje (7,25 
ha) – auksuotosios šaškytės, Taura
gės rajone Meškų draustinyje (146,01 
ha) – kraujalakiniai melsviai, didieji 
auksinukai, nesusivėrusios žemyni
nės smiltpievės, natūralūs eutrofiniai 
ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijo
mis, stepinės, aliuvinės, šienaujamos 
mezofitų pievos ir kt. buveinės, Jo
navos rajone Paąžuolynės draustiny
je (74,79 ha) – šarvuotosios skėtės ir 
skiauterėtieji tritonai, Varėnos rajone 
Pelesos draustinyje (194,31 ha) – mė
lynieji palemonai, kukučiai, gervės, 
machaonai ir šiauriniai auksinukai.  
Patvirtinti naujųjų draustinių ribų pla
nai ir nuostatai, reglamentuota ūkinė 
veikla draustiniuose. Juose draudžia
ma kasti durpes ir ežerų nuosėdas, 
išskyrus pradėtas kasti iki draustinio 
įsteigimo; įrengti naujus naudingųjų 
iškasenų karjerus;  tvenkti ir reguliuo
ti natūralų upių, ežerų vandens lygį; 
atstatyti buvusias užtvankas, kitus hi
drotechninius statinius, tvirtinti kran
tus, valyti upių vagas, įrengti dirbtinius 
vandens telkinius; sausinti ir keisti į ki
tas žemės naudmenas pelkes ir jų apy
pelkius; statyti su draustinio steigimo 
tikslais nesusijusius statinius, išskyrus 
pastatus esamose ir buvusiose sody
bose (kai yra išlikę buvusių statinių ir 
sodų liekanų); sodinti želdinius, užsto
jančius istorinę, kultūrinę bei estetinę 
vertę turinčias panoramas, ir t.t. 

Dabar šalyje yra 21 valstybinis bo
taninis – zoologinis draustinis. Šios 
saugomos teritorijos užima 17691,85 
ha plotą.

MG. inf. 
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šiemet valstybinės miškų tarnybos ir miškų urėdijų spe-
cialistai valstybiniuose miškuose numato atrinkti 100 rinkti-
nių vietinių medžių rūšių medžių, apie 150 paprastojo ąžuolo 
atspariausių aplinkos sąlygoms genotipų, 10-15 ha paprasto-
sios eglės genetinių draustinių ir ateityje šiuos objektus pa-
naudoti miško selekcijai ir sėklininkystei, retomis vietinių 
medžių rūšių formomis papildyti Dubravos arboretumą. 
Taip pat planuojama įveisti atsparių džiūvimui Žeimelio 
populiacijos paprastojo uosio, paprastosios eglės, juodalks-
nio, karpotojo beržo, paprastojo ąžuolo, guobos ir vinkšnos 
miško sėklines plantacijas – iš viso apie 16 ha. bus veisiami 
bekočio ąžuolo, trešnės, skroblo vertingiausių populiacijų 
bandomieji želdiniai, vertinami seniau įveistų bandomųjų 
želdinių biometriniai parametrai, auginama selekcinė miško 
dauginamoji medžiaga, prižiūrimi esami sėklinės miško ba-
zės objektai, vykdomi moksliniai tyrimai ir kiti darbai. šiuo 
metu miškų urėdijose įveisti 28 bandomieji želdiniai, uži-
mantys 65,05 ha. Juose išbandomi rinktinių vietinių medžių 
rūšių palikuonys; geriausi iš jų bus panaudoti miško sėkli-
nėms plantacijoms veisti.

siekiant įgyvendinti ne tik šių metų, bet ir 2012-2013 m. 
Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros 
programos įgyvendinimo priemones, per artimiausius 
3-ejus metus numatoma:

– įveisti 15 ha populiacijų ar šeimų bandomųjų želdinių, bū-
tinų įvertinti ir atrinkti konkrečių medžių rūšių populiacijų ge-
riausius palikuonis ir panaudoti sėklinėms plantacijoms veisti;

– įveisti 61 ha vietinių medžių rūšių miško sėklinių planta-
cijų, iš jų – 44 ha lapuočių bei 17 ha spygliuočių medžių rūšių; 

– baigti i-ąjį ir pilnai pereiti į ii-ąjį miško selekcijos ciklą, 
sudarant bazę iii selekcijos ciklui ir siekiant, kad 70 proc. 
visų sėklų miško sodmenims išauginti turėtų būti ruošiama 
miško sėklinėse ar hibridinėse plantacijose. 

Miško selekcinės sėklininkystės objektų veisimo apimtys 
nustatomos, atsižvelgiant į miško želdinimo darbų apimtis 
valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Kasmet želdinant 
atkuriama ar įveisiama vidutiniškai 11-12 tūkst. ha miškų: 
valstybinių miškų kirtavietėse 6-7 tūkst. ha (60-70 proc. visų 
kirtaviečių), valstybinėje ir privačioje žemėje naujai įveisiama 
3-4 tūkst. ha, tačiau privačių miškų kirtavietės dažniausiai 
paliekamos atželti savaime, todėl privatiems miškams atkurti 
kasmet sunaudojamas labai nedidelis kiekis miško sodmenų. 

Atsižvelgiant į pastarųjų 5-erių metų miško sodmenų po-
reikį pagal medžių rūšis, kasmet vidutiniškai reikia paruošti: 
1500 kg paprastosios eglės, 550 kg paprastosios pušies, 400 kg 
karpotojo beržo, 200 kg juodalksnio, 600 kg paprastojo kle-
vo, 450 kg mažalapės liepos, 50 000 kg paprastojo ąžuolo ir 

kitų vietinių medžių rūšių. Pastaruoju metu išaugo guobinių, 
miškinės obels ir kriaušės, taip pat maumedžio sėklų poreikis, 
ypač naujai veisiamiems miškams. 

šiuo metu šalyje yra 142 bendro 791,63 ha ploto miško 
sėklinės plantacijos, iš jų – 271,97 ha paprastosios pušies, 
360,16 ha paprastosios eglės, 25,75 ha įvairių maumedžio rū-
šių, 35,81 ha juodalksnio, 34,24 ha mažalapės liepos, 2,71 ha 
karpotojo beržo, 48,97 ha paprastojo ąžuolo, 1,1 ha drebulės, 
5,2 ha vinkšnos, 1,87 ha miškinės kriaušės, 1,65 ha miškinės 
obels ir 1,6 ha paprastojo uosio. iš viso miško sėklinių plan-
tacijų ploto ii kartos spygliuočių plantacijos sudaro 32 proc. 
viso jų ploto. Plantacijose kasmet vidutiniškai paruošiama: 
41 proc. paprastosios pušies, 52 proc. paprastosios eglės, 4 
proc. karpotojo beržo, 1,7 proc. juodalksnio sėklų. Tačiau net 
432,68 ha, arba 52 proc. sėklinių plantacijų (253,28 ha pa-

Miško genetinių išteklių 
plėtra iki 2013 m.

Aplinkos ministrui 2003 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 2003, Nr. 281168) patvirtinus Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir se
lekcijos plėtros programą 2004–2013 m., kasmet tvirtinamos metinės šios programos įgyvendinimo priemonės. Šiemet sausio 5 d. 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D125 patvirtintos Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programos įgyvendinimo 
priemonės 2011 m. 
Valstybinės reikšmės miškuose atrinkti ir saugomi 161 miško genetiniai draustiniai (3681,2 ha), 198 sėklinių medynų (1542,1ha), 2399 
rinktiniai medžiai, įveisti 39,27 ha plote klonų rinkiniai, kuriuose sukaupti 900 vertingiausi vietinių medžių rūšių klonai. Tai sudaro 
šalies miško genetinius išteklius, kurie reprezentuoja Lietuvos miškus ir naudojami miško selekcijai. 

Kėdainių ąžuolynų genofondas

ju
oz

o 
Gi

ri
no

 n
uo

tra
uk

a

12 



m
išk

ini
nk

ys
tė

15MūsŲ GiRiOs / 2011 / 02

prastosios eglės, 171,81 ha paprastosios pušies, 6,89 ha įvairių 
maumedžio rūšių ir 0,7 ha paprastojo ąžuolo) įveistos 1966-
1980 m. ir beveik netinka eksploatuoti. Todėl jos turi būti pe-
riodiškai atnaujinamos, didinant jų selekcinę vertę. 

Trūksta ir lapuočių medžių rūšių sėklinių plantacijų – kar-
potojo beržo, paprastojo ąžuolo, paprastojo uosio, paprasto-
jo klevo. Mažai turime vinkšnos, neturime guobos, bekočio 
ąžuolo, trešnės ir kitų retų medžių rūšių miško sėklinių plan-
tacijų, būtinų medynų stabilumui ir biologinei įvairovei didin-
ti. Įvairių maumedžio rūšių sėklinių plantacijų beveik negali-
me panaudoti ne tik dėl to, kad nebuvo tinkamai formuotos 
ir peraugusios, bet ir dėl jų kilmės: botanikai nepritaria kitų 
rūšių maumedžio, išskyrus europinį, veisimui miškuose ir ne-
atrodo, kad ateityje bus linkę persigalvoti, todėl būtina nedel-
siant kurti selekcinę europinio maumedžio sėklinę bazę. 

Pastaruoju metu dėl klimatinių ir biotinių faktorių įtakos 
pažeidžiama nemažai miškų. Todėl būtina stabilizuoti labiau-
siai pažeidžiamų medžių rūšių (eglynų, uosynų, ąžuolynų) 
džiūvimo procesą, panaudojant selekcinius medžių atrankos 
metodus, ieškant įvairių medžių rūšių individų, atsparių kli-
mato kaitos, medžių ligų ir kenkėjų neigiamam poveikiui, ku-
riant selekcinę sėklinę bazę, kuri užtikrintų būsimų medynų 
stabilumą. Taip kartu didinamas ir būsimų miškų produkty-
vumas, kokybė. Nustatyta, kad kiekvienas miško selekcijos 
ciklas, besiremiantis selekcinės medžiagos išbandymu ir at-
ranka bandomuosiuose želdiniuose, užtikrina i-ojo selekci-
jos ciklo 7 proc., ii-ojo ciklo 15 proc., iii-ojo ciklo 30 proc. 
bendrą genetinį-selekcinį efektą pagal miškų augimo, medžių 
kokybės ir adaptacijos rodiklius.

 iš 61 ha 2011-2013 m. numatytų įveisti plantacijų ploto 
(prognozuojant, kad sėklos numatomose įveisti karpotojo 
beržo, juodalksnio, vinkšnos, guobos sėklinėse plantacijose 
būtų pradedamos rinkti 6-8 metais, paprastosios pušies ir 
paprastosios eglės – 10-15 metais, o paprastojo ąžuolo ir pa-
prastojo uosio – 20-25 metais po jų įveisimo), pagal lietuvos 
miškų instituto 2002 m. atliktus skaičiavimus, kiekvienais jų 
derliaus metais būtų galima vidutiniškai surinkti: paprasto-
sios pušies – 330 kg, paprastosios eglės – 1100 kg, paprastojo 
ąžuolo – 38 000 kg, paprastojo uosio – 400 kg, juodalksnio – 
240 kg, karpotojo beržo – 100 kg, guobos arba vinkšnos – 
40 kg sėklų ir išauginti 13 mln. vnt. paprastosios pušies, 24 
mln. vnt. paprastosios eglės, 0,3 mln. vnt. paprastojo ąžuolo, 
1,5 mln. vnt. paprastojo uosio, 1,5 mln. vnt. juodalksnio, 0,9 
mln. vnt. karpotojo beržo, taip pat guobinių medžių rūšių tin-
kamų miškui veisti selekcinių sodmenų. iš šio kiekio būtų ga-
lima įveisti apie 11 tūkst. ha kokybiškų miškų. Želdinant miš-
kus selekciniais sodmenimis, būsimų medynų našumas vidu-
tiniškai padidėtų 10-20 proc. (lietuvos miškų institutas, 1994 
m.), lyginant su medynais, įveistais iš natūralių sėklų šaltinių 
surinktų sėklų, o medynų tūrio padidėjimas 1 ha padidintų 
nenukirsto miško kainą apie 2-3 tūkst. lt/ha. be to, būtų išau-
ginama geresnės kokybės mediena. Panaudojus minėto 61 ha 
ploto miško sėklinių plantacijų vienerių metų sėklų derlių ir 
iškirtus iš jų išaugintus brandžius medynus, gautume apie 27,5 

mln. lt vienkartinę ekonominę naudą. Ji būtų daugiau kaip 20 
kartų didesnė už lėšas, skirtas šioms plantacijoms veisti (1,182 
mln. lt), neįskaitant naudos dėl didesnio miškų atsparumo 
neigiamiems veiksniams ir geresnės medienos kokybės.

užsienio ir šalies patirtis bei naujausi moksliniai tyrimai 
rodo, kad, atsižvelgiant į šiandienos tvaraus miškų ūkio aktu-
alijas, tradiciniai miško selekcijos metodai turi būti papildyti 
naujais, naudojami pažangiausi miško selekcijos metodai – 
kryžminimas, hibridizacija, vegetatyvinis dauginimas. 

Dirbant atsiranda ir gerų naujienų – šiais metais miš-
kų urėdijoms numatyta galimybė iš specialiosios bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo programos skirti lėšas se-
lekciškai vertingiems sodmenims įsigyti iš Dubravos eMM 
urėdijos miško sėklinėms plantacijoms ir bandomiesiems 
želdiniams veisti. Tai turėtų paskatinti plėtoti miško sėklinę 
bazę ir gerinti miško sodmenų, tuo pačiu – ir būsimų medynų 
kokybę. labai smagu, kad ir be paskatinimo randasi gražių 
iniciatyvų, pavyzdžiui, Radviliškio miškų urėdijos urėdo J. 
eismonto – veisti ii kartos karpotojo beržo sėklinę plantaci-
ją, šiaulių miškų urėdijos urėdo s. Pališkio – vystant skroblo 
selekciją ir kt. be to, šiais metais numatoma padaryti nemažai 
ir kitų miško genetinių išteklių išsaugojimui svarbių darbų – 
parengti miško genetinių draustinių ribų planus, siekiant juos 
įteisinti kaip saugomas teritorijas, patikslinti miško selekcinės 
sėklininkystės ir miškų mokslinio tyrimo ir mokymo miškų 
bei valstybinių miško medelynų plotus ir ribas. 

 
ZiTA BiTViNSkAiTė

Aplinkos ministerijos Miškų departamento 
Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė

Paprastojo ąžuolo sėklinė plantacija
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Jau 10 metų lAMMC filialo Miškų institu-
to Miško apsaugos ir medžioklėtyros sky-
riui vadovauja dr. doc. Artūras Ged minas. 
Mokslinę veiklą tuometiniame lietuvos 
miškų institute jis pradėjo 1985 m., per-
kopdamas visus „karjeros laiptus“: dirbo 
vyr. laborantu, inžinieriumi, jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, asistentu, moks-
liniu bendradarbiu. 1998 m. už miškotyros 
darbą ,,Pušų lajų entomokompleksas ir jo 
sukcesijos žvaigždėtojo pjūklelio – audėjo 
(Lyda nemoralis Thoms.) židinyje” Artū-
rui Gedminui suteiktas daktaro mokslo 
laipsnis. Nuo 2001 m. jis institute užima 
vyr. mokslo darbuotojo pareigas, 2001 m. 
lŽū universitete suteiktas docento peda-
goginis vardas. šiuo metu jis tiria vabz-
džių populiacijas, jų dinamiką ir gausumo 
reguliavimo galimybes, ieško integruotos 
augalų apsaugos ir biologinių kovos prieš 
kenkiančius vabzdžius metodų, atlieka 
miško vabzdžių įvairovės tyrimus.

Mūsų kolega 1961 m. gimė Panevė-
žyje, vėliau gyveno vilniuje. Nors augo 
sportininkų šeimoje (tėtis – garsus krep-
šinio treneris, mama – gimnastikos tre-
nerė), nuo vaikystės jis domėjosi gamta ir 
gyvūnais. laisvalaikį po pamokų Artūras 
leisdavo Neries slėniuose, kur stebėdavo 
žuvis ir varliagyvius, lazdynų mikrora-
jono miško parke domėjosi paukščiais ir 
vabzdžiais. Dažnai įvairių ,,gyvių” parsi-
nešdavo ir į namus, slapta nuo tėvų ban-
dydamas juos auginti. Gamtą stebėjo su 
tėčiu žvejodamas Merkio, šventosios upė-
se, atostogaudamas pas senelius Joniškėly-
je, Pasvalio rajone. čia su gamta jį supa-
žindino senelis, tuo metu dirbęs Joniškė-
lio žemes ūkio technikumo direktoriumi. 
baigęs vidurinę mokyklą, Artūras tęsti 

Gamtininkas – nuo vaikystės
mokslinį gamtos pažinimą nedvejodamas 
įstojo į vu Gamtos mokslų fakultetą. 

Dalindamasis prisiminimais apie savo 
studijas, Artūras visada pabrėžia, kad la-
biausiai jam patiko praktikos, kur „ga-
lėdavo tiesiogiai prisiliesti prie gamtos“. 
bebaigdamas universitetą, jis sukūrė šei-
mą, su žmona irena užaugino tris sūnus. 
Gyvendami Girionyse, jiedu nuo vaikys-
tės sūnus taip pat pratino prie gamtos. 
Gedminų namuose ir dabar pilna gyvūnų: 
šuo, triušis, skorpionai, madagaskariniai 
tarakonai, voras paukštėda. Anksčiau būta 
ir porelės žalčių. 

laisvalaikiu Artūras mėgsta medžioti 
(yra medžiotojų klubo „Girionys“ narys) ir 
žvejoti Kauno mariose. Didžiausias jo lai-
mikis – 3 kg karšis. Medžioklėse jis vado-
vaujasi etika, apie kurią kalbėjo Taisyklin-
gos medžioklės ir žūklės draugijos kūrėjas 
prof. Tadas ivanauskas ir kurios esmę dar 
ii amžiuje išsakė epikteto mokinys Flavijus 
Arianas (Flavius Arrian): „Tikrojo medžio-
tojo tikslas – ne kiškio žudymas. Jo tikslas – 
priversti žvėrį varžytis arba stoti į dvikovą. 
Jis džiaugiasi, jei gyvūnui pavyksta pabėg-
ti…“ Artūras Gedminas supranta žvėrį, 
supranta tikrąją medžiotojo, kaip pagalbi-
ninko ir gamtininko, misiją. 

Kartu su skyriaus kolegomis Artūras 
Gedminas miške praleidžia beveik visus 
metus – nuo ankstyvo pavasario iki vė-
lyvo rudens. Žinoma, vedėjui didelę dalį 
laiko tenka praleisti ir prie darbo stalo, 
tvarkant dokumentus. Kaip jis sako, tai 
nėra pats mieliausias užsiėmimas. Dirb-
damas prieš trejus metus renovuotoje 
entomologinėje – fitopatologinėje la-
boratorijoje, jis konstruoja naujas vabz-
džių – kenkėjų (žievėgraužių, straubliukų 

ir kt.) gaudykles, kuria biologinį prepara-
tą prieš spyglius graužiančius kenkėjus. 
Profesinėje veikloje Artūras Gedminas 
bendradarbiauja su miškininkais prak-
tikais. Jo pasiekimai pristatyti tarptauti-
nėse mokslinėse konferencijose: iuFRO, 
darbo grupės „Miško vabzdžių ir ligų ty-
rimo metodologija centrinėje europoje“ 
konferencijose Matrafurede (vengrija) 
ir Gmundene (Austrija), konferencijose 
,,Miško vabzdžių ekologija, stebėjimas ir 
apsauga” Krokuvoje (lenkija), „Miško 
vabzdžių populiacijų dinamika ir šeimi-
ninko poveikis“ Kanazavoje (Japonija), 
„Miško apsaugos veiklos kryptys, strate-
gija ir programa siekiant sumažinti vabz-
džių daromą žalą medynuose“ lenkijoje, 
entomologų simpoziumuose „biologinės 
įvairovės tyrimai ir apsauga baltijos regi-
one“, „vabalų (Coleoptera) taksonomija ir 
faunistika“ Daugpilyje (latvijoje); taip pat 
aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokslo 
projektuose. Kolega yra paskelbęs daugiau 
nei pusšimtį įvairių mokslinių publikacijų, 
skaito paskaitas lŽūu biologijos ir auga-
lų apsaugos katedroje. studentai jį gerbia 
ir mėgsta dėl gebėjimo išsamiai ir įdomiai 
perteikti žinias bei dėl linksmo būdo. 

vedėjas visada supranta Miško ap-
saugos ir medžioklėtyros skyriaus dar-
buotojus, įkvepia juos naujoms idėjoms ir 
darbams, perduoda žinias ir sumanymus 
jaunesniems kolegoms. skyriuje suburta 
darniai dirbanti entomologų komanda. 
Pasak Artūro, žmogus laimingas tada, kai 
jo darbas sutampa su jo pomėgiu. 

Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriaus darbuotojai nuoširdžiai sveikina 
doc. dr. Artūrą Gedminą brandžios gy-
venimo sukakties proga, reikšdami jam 
visapusišką pagarbą ir linkėdami nenuils-
tančios sėkmės ateities mokslo darbuose, 
naujų idėjų, įkvepiančių atradimų, užkre-
čiančiai puikios nuotaikos ir ambicingų 
pasiekimų.

spausdiname dr. A. Gedmino pareng-
tą tyrimų apžvalgą.

kartu su kolegomis
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Keista grybo savybė 
gali būti naudinga miškams

Dzūkija garsėja ne vien valgomųjų gry-
bų didele įvairove ir gausa: ten galima 
sutikti ir retų bei labai įdomių grybų. 
vienas iš tokių yra mažai kam žinomas 
ir sunkiai pastebimas skalsiagrybių 
(Clavicipetaceae) šeimos grybas ka-
ringoji grūdmenė (Cordyceps militaris 
link.). šio grybo vaisiakūniai liežuvio 
arba buožės formos, 2-6 x 0,5-1 cm 
kepurėlė išplatėjusi, grūdėta, oranžinė 
arba geltona su oranžiniu atspalviu. 
Kotas šviesiai oranžinis arba rusvai gel-
tonas. Auga ant drugių lėliukių, besi-
vystančių smėlingame arba molingame 
dirvožemyje pievose, miškuose, vasarą 
ir rudenį. Olandijos mikologas J. Kai-
zer rašo, kad karingoji grūdmenė yra 
retas šiaurės ir vidurio europos para-
zitinis grybas. lietuvių mokslininkai 
J. Mazelaitis ir v. urbonas teigia, kad 
karingosios grūdmenės vaisiakūniai 
išauga rugpjūčio – spalio mėn. iš nak-
tinio drugio lėliukių, kurios esti po že-
mėmis 3-4 cm gylyje. sporos bespalvės, 
plonos, adatiškos, 100x1 μm, vėliau 
subyra į smulkesnes dalis. Grybas – 
nevalgomas, dviprasmiškai manoma, 
kad grybas yra parazitinis, o gal tik 
auga ant naktinių drugių lavonų. Rusi-
jos mokslininkai teigia, kad šis grybas 
parazituoja verpikų šeimos drugius, o 
pastebėtas buvo ant pušinio verpiko 
(Dendrolimus pini l.) vikšrų. 

šiuo metu natūralių biologinių agen-
tų paieška darosi vis reikšmingesnė 
miškų apsaugoje kovojant su žalada-
riais vabzdžiais. užsienio šalyse nau-
dojamus miškuose sintetinius insekti-
cidus vis dažniau pakeičia biologiniai 
preparatai, sukurti bakterijų, virusų 
ar grybų pagrindu. biologiniai prepa-
ratai yra sukurti naudojant gamtoje 
esančius biologinius agentus ir todėl jie 
yra minimaliai toksiški aplinkiniams 
augalams ir gyvūnams, o žala miškui, 
panaudojus biologinius preparatus, yra 
mažesnė, nei panaudojus sintetinius 
insekticidus. Tačiau šiuo metu lietuvo-
je registruotų profesionalaus naudoji-
mo augalų apsaugos priemonių sąraše 
(2010 m.) miškų apsaugai nėra regis-
truotas nė vienas biopreparatas. 

Per paskutinius 15 metų Dzūkijos 
pušynus ypač gausiai puldinėja įvai-
rūs spyglius graužiantys kenkėjai: pu-
šinis verpikas (1995 m. – 28 tūkst. ha, 
2010 m. – 7 tūkst. ha pažeistų pušynų); 
pušinis pelėdgalvis (2000 m. – 42 tūkst. 
ha); verpikas vienuolis (1995 m. – 4 
tūkst. ha, 2000 m. – 3 tūkst. ha); pa-
prastasis pušinis pjūklelis (1997 m. – 
19 tūkst. ha). šių vabzdžių žala miškui 
reikšminga ne tik miško ekosistemai, 
bet ir miškų ūkiui. visų pirma spyglius 
graužiančių vabzdžių židiniai gali labai 
greitai išplisti dideliuose miško plotuo-
se. Antra, kenkėjų vikšrams ar lervoms 
nugraužus pušų spyglius, medžiai ne-
tenka dalies fotosintezės aparato ir to-
dėl pradeda silpti. Apsilpusius medžius 
sėkmingai puola liemenų kenkėjai ar 
medžių ligos. Trečia, nustatyta, kad 
vienkartinis 100 proc. pušų spyglių 
netekimas sumažina medžio radialų-
jį prieaugį iki minimumo, o prieaugis 
atsistato tik po 4-6 metų. Tokiu būdu 
yra nepriauginama daug medienos. Pa-
kartotinis 100 proc. pušų spyglių nete-
kimas dažniausiai medį pražudo.

Kovoje su miško vabzdžiais kenkė-
jais didelį vaidmenį vaidina natūralūs 
jų priešai entomofagai. Kiekviena iš 
minėtų kenkėjų rūšių turi savo ento-
mofagų kompleksą, kuriame dominuo-
ja parazitiniai plėviasparniai ir dvis-
parniai, žygiai, trumpasparniai bei en-
tomomikozes sukeliantys grybai. esant 
dideliam kenkėjų gausumui, entomo-
mikozės gali labai greitai išplisti dide-
liuose miškų plotuose ir taip sumažinti 
kenkėjų gausumą iki minimumo. Pvz., 
pušinio verpiko vikšrai, žiemodami 
paklotėje, masiškai žuvo (1997 m.) nuo 
kordycepsmikozės, pušinio pelėdgal-
vio vikšrai pušų lajose žūdavo apsikrėtę 
entomoftoroze (2000 m.). Todėl nuolat 
kyla klausimas, kodėl gi nepanaudojus 
pačios gamtos teikiamą kovos priemo-
nę – parazitavimą.

su karingąja grūdmene mūsų keliai 
susidūrė dar 1997 m. vienos iš ekspe-
dicijų į Druskininkų miškus metu. 
Grybas buvo aptiktas atliekant miško 
paklotėje žiemojančio pušinio verpiko 

Karingosios grūdmenės vaisiakūnio augimas

Karingoji grūdmenė išauginta ant ryžių terpės

apskaitas. Tuo metu ir susidomėjau šio 
grybo savybėmis ir galimybėmis jį pa-
naudoti miško apsaugai kaip alternaty-
vią priemonę tuo metu plačiai naudo-
jamiems cheminiams preparatams. 

Per 14 metų specialiai šio grybo ty-
rimams finansavimas nebuvo gautas, 
todėl entomopatogeninį grybą tyrinė-
jau smalsumo vedamas. lietuvos miš-
kų instituto laboratorijoje buvo: išgry-
ninta karingosios grūdmenės kultūra; 
išmokta išauginti grybą dirbtinėje ter-
pėje; atlikti pirmieji bandymai užkre-
čiant grybu įvairius miško vabzdžius; 
laboratorinėmis sąlygomis pirmą kartą 
lietuvoje buvo užaugintas grybo vai-
siakūnis.

2010 m. lietuvos mokslų tarybos 
paskelbtame konkurse buvo laimėtas 
projektas „entomopatogeninio grybo 
Cordyceps militaris įtaka spyglius grau-
žiantiems kenkėjams Pietų lietuvos 
pušynuose“, ir tai sudarė palankias są-
lygas praplėsti karingosios grūdmenės 
savybių tyrimus. 

iš entomopatogeninio grybo vai-
siakūnių ant ryžių terpės buvo išskirta 
gryna grybo kultūra pagal Y. Kobayasi 
metodiką, grybas buvo auginamas ir 
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naudojamas vikšrams bei lėliukėms 
užkrėsti. siekiant išaiškinti grybo au-
ginimo optimalias sąlygas, jis buvo 
užsodinimas hifo fragmentais ir hifo 
kūneliais. Hifo kūneliai – tai smul-
kiausios hifo dalys, kurios susidaro ant 
micelio išaugų galų. Jie yra labai maži 
ir atrodo lik baltos dulkelės, leng vai 
nešiojamos oro gūsių. sodinant hifo 
kūneliai, grybo micelis susiformuo-
ja taip pat, kaip ir sodinant hifo fra-
gmentais, tik micelyje susidaro labai 
mažai išaugų. sėjant hifo kūnelius po 
visą lėkštelę, grybo micelis susifor-
muoja greičiau. Norint masiškai kul-
tivuoti grybą, reiktų terpę užsėti hifo 
kūneliais – tai leistų sutaupyti daugiau 

sodinamosios medžiagos. šie grybo 
kultivavimo eksperimentai parodė, 
kad grybas gali daugintis ne tik spo-
romis, bet ir hifų fragmentais ir kūne-
liais. Gamtoje pastebėta, kad micelio 
išaugos gali siekti net iki 5 cm ilgio 
ir gali išlysti iš paklotės. Tokiu būdu 
išaugų galuose esančius hifo kūnelius 
lengvai gali išnešioti vėjas.

Nuo auginimo vietos apšviestumo 
priklauso tik grybo spalva: jei grybas 
augintas tamsoje, jis bus baltos spalvos, 
o jei šviesoje – bus ryškiai oranžinis. Pa-
stebėtas ir grybo teigiamas fototaksis, 
micelio išaugos ir net vaisiakūniai pa-
linksta į šviesos šaltinį. ši grybo savybė 
padeda jam prasiskverbti iš miško pa-
klotės per samanas ir vėjui, lietui, miško 
gyvūnams padedant išplisti miške.

laboratorijoje išauginto karingo-
sios grūdmenės entomopatogenines 
savybes išbandėme su pelėdgalvių, ver-
pikų, bangasparnių, sfinksų, sprindžių, 
baltukų ir ugniukų šeimų atstovais. 
Rezultatai buvo teigiami, jei eksperi-
mentinį vabzdį patalpindavome į tin-
kamas grybui augti sąlygas: didelė oro 
drėgmė; žema temperatūra (5-110C), 
sumažinanti vikšro ar lėliukės aktyvu-
mą; kokybiškas grybo užkratas. Tokios 
sąlygos natūraliai miškuose susidaro 
rudenį ir pavasarį miško paklotėje, 
todėl ten žiemojantys vabzdžiai (ypač 
drugių vikšrai ir lėliukės) yra tinkamas 
taikinys karingajai grūdmenei. 

Jei žiemojančių kenkėjo vikšrų skait-
lingumas padidėja, automatiškai pa-

didėja ir entomopatogeninio grybo 
užkrėtimas. Paprastai grybo išplitimas 
atsilieka nuo kenkėjo gausos augimo 
1-2 metais, todėl miško kenkėjai spėja 
pridaryti daug žalos. Jei pavyktų ka-
ringosios grūdmenės gausą dirbtinai 
padidinti dar kenkėjo židinio forma-
vimosi pradžioje, gal židinys ir visai 
nesusiformuotų. šią idėją ir bandome 
dabar įgyvendinti varėnos miškuose, 
kur 2010 m. eilinį kartą susiformavo 
pušinio verpiko židiniai.

doc. dr. ArTŪrAS gEDMiNAS
LAMMC filialo Miškų instituto

Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriaus vedėjas

Pušinio verpiko vikšrai, 
pažeisti karingosios grūdmenės

Dzūkijos miškuose tyrimus 
vykdo straipsnio autorius

Vielos tinklai
miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui

P r e k y b a UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt
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superkame beržo rąstus ir fanermedžius

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
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Teko daug metų dirbti jo vadovau-
jamoje miškų žinyboje, kartu va-
žinėti po miškus, kalbėtis ir disku-

tuoti įvairiais klausimais. 
baigęs 1949 m. vilniaus miškų tech-

nikumą, iki 1950 m. birželio dirbau 
Panevėžio miškų ūkio Novaršonių giri-
ninkijoje girininko padėjėju. Trūkstant 
popieriaus, raštus rašėme ant išlikusių 
prieškarinių girininkijų raštų antros pu-
sės. Atmintin įstrigo prieškarinių raštų 
rašymo maniera: dauguma girininkų, 
siųsdami raštus į urėdiją, adresuodavo 
„Ponui Panevėžio miškų urėdui“, o Pane-
vėžio miškų urėdijos Raguvėlės girinin-
kas Algirdas Matulionis (1934-1940 m.) 
žodžio „ponui“ nerašydavo. 

Novaršonių girininkijos girinin-
ku 1949-1950 m. dirbo vladas švedas, 
nepailstantis medžiotojas. Jis aktyviai 
bendravo su gyventojais, Naujamiesčio 
valsčiaus partiniais ir administraciniais 
veikėjais. Į susitikimus dažnai veždavosi 
ir mane. sykį žiemą Naujamiestyje gal 
pusantros paros užsibuvome pas vieną 
aukštą valsčiaus pareigūną. Jau sutemus 
rogėmis leidomės namo. Miško kelyje 
sukantis arklys pasibaidė ir leidosi šuo-

inspektoriumi, vėliau – Kadrų skyriaus 
viršininku. Tuo metu ministras vokiečių 
miškininkų pavyzdžiu buvo susižavėjęs 
tūrio ugdymo kirtimais, kai kur kirsti-
nus medžius žymėjo pats. šie kirtimai ne 
visur sėkmingai vyko, net nukentėjo kai 
kurių miškų ūkių darbuotojai. Kartą jam 
kabinete pasakiau, kad mūsų miškinin-
kai, vykdydami tūrio ugdymo kirtimus, 
retina lietuvos pušynus. Ministras įsižei-
dė ir atkirto: „Ar tu žinai kuo dirbi?“ Aš 
atsakiau, kad dabar kalbu kaip rašytojas. 
Tada ministras atsistojo, apėjo darbo sta-
lą ir mudu atsisėdome ant greta sienos 
išrikiuotų kėdžių. Kalbėjome ne tik apie 
tūrio ugdymo kirtimus, bet ir naujas 
knygas, visuomeninius įvykius. 

Nors kartais nesutikdavau su minist-
ro nuomone, jis man niekada nekeršijo. 
Kai 1966 m. baigiau vilniaus universi-
teto Gamtos fakultetą ir žadėjau išeiti iš 
ministerijos, nes buvau kviečiamas kitur, 
ministras nuo 1967 m. suformavo iki tol 
nebuvusį Kadrų skyrių ir mane paskyrė 
jo viršininku.

A. Matulionis, 1947 m. paskirtas 
miškų ūkio ministru, buvo nepartinis – 
į Komunistų partiją įstojo tik 1950 m., 
kai vienas jo pavaduotojas ėmė rašyti 
skundus, kad tarpukario metais jis buvo 
šaulių sąjungos narys, smetoninis kari-
ninkas. Tapęs partiniu, ministras skun-
diko atsikratė. 1942-1944 m. buvęs karo 
frontuose, A. Matulionis kritiškai ver-
tino politinius lietuvos veikėjus, kurie 
1941 m. birželį pasitraukę į Rusiją, nuėję 
pas staliną, gyrėsi organizuojantys iš pa-
bėgėlių 16-ąją lietuviškąją diviziją, rei-
kalavo kuo skubiau ją 1942 m. pasiųsti į 
frontą. Menkai apginkluota, neparuošta 
mūšiams, išvarginta ilgo žygio pėsčiomis 
divizija faktiškai 1943 m. vasarį buvo su-
mušta Rusijos Oriolo srities Aleksejevkos 
apylinkių sniegynuose. visa tai teko išgy-
venti ir A. Matulioniui. Grįžęs 1944 m. iš 
Rusijos rado tėvus sušaudytus, dukrelę 
mirusią. 

Ministras nemėgo bendrauti su aukš-
čiausia respublikos valdžia. Medžioti jis 
važiuodavo tik su ministerijos medžioto-
jų būreliu. Kartą prie manęs paskambino 
respublikinio Plano komiteto pirminin-
kas ir užsiminė apie būsimą medžioklę. 
Ministras jam atkirto: „Aš važiuosiu su 
savo būreliu“. Griežtas jo valdymo tonas 
buvo žinomas ir kitiems to meto lietuvos 
vadovams. viename girininkų pasitarime 
apie tai kalbėjo Ministrų Tarybos pirmi-
ninko pirmasis pavaduotojas Ksaveras 
Kairys. Dėl to A. Matulionis buvo įsižei-
dęs ir supykęs. Po kelių dienų jis išsikvietė 

Ieškojęs tiesos

Ministras Algirdas Matulionis (dešinėje) ir tuometinio Jurbarko miško pramonės ūkio 
vyr. miškininkas Pranas Kuodaitis 1974 m. pavasarį Jurbarko miškuose

Šių metų kovo 15 d. pažymime buvusio ilgamečio miškų žinybos vadovo, 
nusipelniusio šalies miškininko Algirdo Matulionio 100-ąsias gimimo me-
tines. Spausdiname kartu su A. Matulioniu dirbusio miškininko, rašytojo 
Gedimino Isoko prisiminimus.

liais, važis apvirto, mes iškritom, o arklį 
sustabdė tik jaunuolynas. šiaip ne taip 
sutramdžius išsigandusį arklį, girininkas 
pasakė: „Namų nepasieksim, važiuojam 
nakvoti pas eigulį“. čia vėl užsibuvom. 
Aš šiuos nuotykius aprašiau laiške broliui 
Jonui Gelaževičiui, dirbusiam vilniaus 
miškų technikumo dėstytoju. 

...Po kurio laiko į girininkiją atsiun-
čiamas miškų ūkio ministro Algirdo Ma-
tulionio pasirašytas įsakymo išrašas, kad 
aš nuo 1950 m. birželio 6 d. esu perke-
liamas į Nemenčinės miškų ūkio Riešės 
girininkiją girininko padėjėju. vėliau 
sužinojau, kad brolis laišką parodė mi-
nistrui A. Matulioniui ir abu nusprendė 
mane gelbėti... už tai esu dėkingas. 

1952-1953 m. dirbau vilniaus miš-
kų ūkyje miškų apsaugos inspektoriumi. 
vyriausiajai miškų ūkio valdybai reikėjo 
kvalifikuotų miškininkų, o iš provincijos 
atkelti specialistų negalėjo, nes vilniuje 
trūko butų. Manau, kad ir dėl šios priežas-
ties 1953 m. mane paskyrė šios valdybos 
Perdirbimo sektoriaus inžinieriumi. 

Aktyvus bendravimas ir kelionės su 
ministru vyko 1959-1970 m., kai dir-
bau ministerijoje vyresniuoju kadrų 
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Šių prisiminimų autorius – rašytojas miš
kininkas Petras Gediminas Isokas, Lietu
vos miškininkų sąjungos garbės narys, 
Vyriausybės Kultūros ir meno premijos 
2009 m. laureatas, nepailstantis kūrėjas, 
parašęs arba parengęs per 30 knygų, 
vasario 23 d. atšventė 80ąjį gimtadienį. 
Buvusiam ilgamečiam mūsų žurnalo re
dakcinės tarybos nariui, aktyviam auto
riui linkime tvirtos sveikatos, o energijos, 
naujų kūrybinių minčių, tvirtos nuomo
nės garbiajam rašytojui niekada netrūko.

mane ir sako: „Gal turi savo neseniai iš-
leistą knygą?“ Atsakiau, kad turiu 1964 m. 
išleistus „vidurmiškio žiburius“ ir minis-
tras paprašė K. Kairiui autografo. supra-
tau, kad knygutė – tik pretekstas jam nu-
eiti pas K. Kairį ir atstatyti santykius.

Ministerijoje jis mėgo kas kelerius 
metus pertvarkyti skyrius. Darbuotojams 
sakydavo: „užsisėdėjot“. Jų sutikimo ne-
klausdavo, o buvusi ministerijoje profsą-
jungos organizacija nesikišdavo. Pavaldi-
niams ministras buvo griežtas, bet teisin-
gas. susitikęs su skiriamais darbuotojais, 
jis kalbėdavo ne tik apie miškus, bet ir 
bandydavo susidaryti apie juos pilnesnį 
vaizdą. Neretai jų paklausdavo, ar išgeria. 
išsigandęs darbuotojas atsakydavo: „Aš 
negeriu“, tuomet ministras išdroždavo: 
„Negeriančių man nereikia“. 

Nunešdavau jam pasirašyti įsakymus 
apie darbuotojų skyrimą, atleidimą ir pa-
siūlydavau perskaityti, tačiau jis pareikš-
davo: „Algą gauni, žiūrėk, kad viskas 
būtų teisingai“.

A. Matulionis 1930 m. buvo baigęs 
Alytaus aukštesniąją miškų mokyklą, iki 
1940 m. dirbo girininku; kaip ministras, 
gerai suprato bendrus miškų ūkio reika-
lus. Prie Kauno marių ministras parinko 
vietą būsimiesiems Girionims – lietu-
vos miškų mokslo ir mokymo centrui 
(miškų institutui, technikumui), rėmė 
mokslininkus, džiaugėsi apsigynusiais 
disertacijas. Jis priešinosi papildomam 
miško kirtimui, kai tariamai reikėjo suo-
lų Dainų šventei ar kitais pretekstais; 
mažino girininkijų plotus ir statė naujas 
girininkijų sodybas prie miško, kad giri-
ninkai dažniau išeitų į miškus; nemėgo 
piktnaudžiaujančių tarnybine padėtimi, 
atiduodančių gyvulius ganyti eiguliams, 
ruošiančių asmenines talkas ir t.t. Tačiau 
kai atnešdavau jam atleisto girininko 
bylą ir sakydavau, kad čia nusižengimas 
nedidelis, liepdavo atleistąjį iškviesti ir 
vėl skirdavo girininku. 

vienos kolegijos metu ministras 
barė kai kuriuos ministerijos darbuoto-
jus, kad jie girininkijose sodina bulves, 
išnaudoja girininkus, patys nieko prie 
bulvių auginimo ir kasimo neprisidėda-
mi. Tuomet vienas ministerijos skyriaus 
viršininkas iš tribūnos pareiškė: „ir Jūs, 
ministre, valgote šitas bulves.“ Pasirodo, 
kad A. Matulioniui nežinant jie nuvežė 
bulvių į ministro butą, o šeimos nariai 
jas priėmė. Žinodami griežtą ministro 
nusistatymą prieš dovanas, miškininkai 
daugiau nebandė jų teikti.

Dabartine samprata, ministras darė 
ir kai kurių klaidų, reikalaudamas kiek-

vienoje eiguvoje daigynėlio, masiškai 
auginti aplinkos želdinimui liepas, statyti 
girininkijų sodybas toli nuo gyvenviečių, 
parduotuvių, mokyklų. 

Reikia pažymėti, kad A. Matulionis 
nemažai dėmesio skyrė miškininkys-
tės spaudai, leidiniams. labai džiaugėsi 
1957 m. pradėjus leisti „Mūsų girias“, 
kurį laiką buvo neetatiniu redaktoriumi. 
Kai atnešdavau jam savo išleistą knygą su 
autografu, sakydavo: „Galėtų būti stores-
nė“. Rašantiems nepavydėjo, skatino ra-
šyti. Pats skaitė daug grožinės literatūros 
ne tik namuose, bet ir darbe.

sielojosi, kai 1964 m. „Mūsų girių“ 
bazėje įsikūrė žurnalas „Mūsų gamta“. 
1970 m. nuėjęs pas lietuvos Komunistų 
partijos CK pirmąjį sekretorių A. snieč-
kų, išrūpino leidimą leisti periodinį lei-
dinį „Girios“. Mane skyrė to leidinio vyr. 
redaktoriumi, tačiau aš, norėdamas pa-
sidarbuoti tiriant lietuvos girių istoriją, 
parašyti daugiau kūrinių, sutikau būti 
redaktoriaus pavaduotoju. išėjus jubilie-
jiniam „Girių“ numeriui, ministro bute 
iki 4 val. ryto vyko įdomus pokalbis. 

Kartais pasitaikydavo ir nemalonu-
mų. viename straipsnyje buvo teigia-
ma, kad Kaliningrado srities miškuose 
vokietijos valdymo laikotarpiu augo 40 
proc. kietųjų lapuočių, o tarybiniais me-
tais – 40 proc. minkštųjų lapuočių. be to, 
Druskininkų miškai po tūrio ugdymo 
kirtimų taip išretinti, kad skrendant lėk-
tuvu galima skaičiuoti baravykus. beje, 
čia dalį medžių kirtimams pažymėjo pats 
ministras, kur ir aš tuomet dalyvavau. 
Kliuvo man. Aš pasakiau, kad redakcija 
negali neleisti autoriams išreikšti savo 
nuomones. ir nenukentėjau.

Kartą ministerijoje prasiveria kabine-
to durys ir per durų plyšį pamatau dide-
lius ministro akinius ir dalį veido. Įeina, 
atsisėda ir sako: „Tave apskundė kai ku-
rie darbuotojai, sakydami, kad tu darbo 
metu rašai knygas. Aš turiu išsiaiškinti“. 
Atsakiau, kad darbe nėra galimybių su-
sikaupti rašymui, o jei turiu kiek laisvo 
laiko, einu į ministerijos Kapitalinės sta-
tybos skyrių parūkyti. „Teisingai darai“, – 
tepasakė. Taigi ir tokiose smulkmenose 
jis ieškojo tiesos. 

Ne sykį su ministru lankiau svėdasuo-
se jo tėvų kapą. Kartą nuvažiavę prie kapo 
neberadome jo pasodintų dekoratyvinių 
medelių. Ministro pasakojimu, sodinti 
medelius jis mėgo ir kitose jam brangiose 
vietose, netoli Kunigiškių pradžios mokyk-
los, kurioje mokėsi vaikystėje. 

Apibendrinant reikia pasakyti, kad 
Algirdas Matulionis buvo daugiaplanė, 

išsiskirianti iš visų miškų žinybos va-
dovų asmenybė, palikusi ryškius pėdsa-
kus pokario miškų atkūrime, apsaugoje, 
naujų miškų želdinime, miškų mokslo 
ir mokymo baruose. Jis visuomet ieško-
jo naujovių, grįžusių iš komandiruočių 
darbuotojų klausdavo, ką jie matė gero 
ar blogo miškuose. Mašinoje vežiodavosi 
kirvelį ar pjūklą; atvykęs girininkų sody-
bose mėgo pagenėti medžius, ypač ąžuo-
liukus. Klausinėjo miškininkų apie retes-
nius krūmus, miško tipus charakterizuo-
jančius augalus. Kai kurie miškininkai 
šunobelę supainiodavo su šaltalankiu. 

A. Matulionio įspūdinga biografija, 
ryžtas ir valia neleido partiniams funkci-
onieriams kištis į miškų žinybos reikalus. 
Miškininkai už jo pečių jautėsi kaip už 
mūro sienos. 

Gaila, jis labai nedaug parašė atsimi-
nimų. Dalį davė man paskaityti. Rašy-
ti jam buvo nelengva – šio talento jam 
trūko. Tačiau įvairių autorių atsiminimai 
praturtins jo sudėtingą biografiją, kuri 
galėtų būti puikiu pavyzdžiu esamoms ir 
būsimoms miškininkų kartoms. Jo credo 
buvo: „ieškau tiesos“.

GediMinas isoKas
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Žinoti visų padalinių darbus

kaip per Jūsų vadovaujamus metus 
keitėsi miškų urėdo darbo pobūdis, veiklos 
prioritetai, kolektyvas? kas pasikeitė 
labiausiai? kuriai veiklos sričiai dabar 
skiriate daugiau dėmesio?
Netrukus bus 40 metų, kai dirbu Radvi-
liškio miškų urėdijoje įvairiose pareigose. 
Pradėjau dirbti girininko pavaduotoju. vė-
liau girininkavau, dirbau Medienos išveži-
mo baro viršininku, vyriausiuoju inžinie-
riumi, dabar jau 20 metų – miškų urėdu. 

Kiekvienas laikotarpis savotiškai 
įdomus. Miškų urėdu pradėjau dirbti 
nuo lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo pradžios. Tai buvo labai sudėtingas 
metas, kai pagrindinis uždavinys buvo 
išgyventi ir nesužlugdyti įmonės. Žings-
nis po žingsnio, darbas po darbo kilome 
aukštyn. To laiko prioritetas buvo miš-
kų atkūrimas ir priežiūra. 2002 m. miš-
kų inventorizacija parodė, kad dirbome 
gerai, visi taksaciniai rodikliai pagerėjo. 
sumažėjo menkaverčių rūšių medynų: 
drebulynų, baltalksnynų. 

Kolektyvas keitėsi. išėjo garbiausi 
darbuotojai, kurių indėlis į Radviliškio 
krašto miškų priežiūrą yra nepamatuoja-
mas, atėjo nauji specialistai su naujomis 
idėjomis ir entuziazmu. Mano vadova-
vimo pradžioje buvo daugiau negu 300 
nuolatinių darbuotojų, o dabar – tik 62. 

Miškų urėdui visos veiklos sritys yra 
svarbios, nes nuo visų priklauso įmonės 
rezultatai, tačiau, turbūt, kaip ir kiekvie-
nam miškininkui, svarbiausia yra atkurti 
miškus. 

 
kaip radviliškio miškų urėdija išgyveno 
dvejus pasaulinės ekonominės recesijos 
metus? Ar daug ką reikėjo koreguoti miškų 
urėdijos veikloje? ko dar teks atsisakyti, kai 
jau šiemet teks mokėti didesnius mokesčius 
į valstybės biudžetą?
Krizę išgyvenome palyginti nesunkiai. 
Miškų urėdijos kirtimo fondo kokybė 
nėra labai gera, todėl pajamų sumažėjimas 
buvo didelis. Tačiau mes visada gyvenome 
taupymo režimu. Krizės metu dar labiau 
susispaudėme: sumažinome atlyginimus, 
atsisakėme nebūtinų darbų, smarkiai su-

mažinome kitas išlaidas. Nors metai buvo 
ir kriziniai, tačiau juos baigėme pelningai. 
Padidėjus mokesčiams į biudžetą, gelbės 
kirtimo apimčių didėjimas, nors tai neigia-
mai atsilieps sekančiame vykmetyje miškų 
urėdijos ekonominiams rodikliams.

kuo savo darbe galite labiausiai pasikliauti? 
koks girininko vaidmuo? o eigulių? kiek jų 
urėdijoje yra?
Nuo kiekvieno urėdijos kolektyvo nario 
priklauso visos urėdijos darbo rezultatai. 
Medienos ruošos ir prekybos funkcijos 
yra perduotos Centriniam medienos 
ruošos, prekybos ir techniniam pada-
liniui, tačiau girininko vaidmuo nuo 
to nesumažėjo. Girininkas, kaip savo 
girininkijos šeimininkas, kontroliuoja 
ruošos darbus, saugo miškus, organi-
zuoja įvairius darbus. šešiose girinin-
kijose yra tik girininkai ir jų pavaduo-
tojai, dvejuose – dar ir po eigulį. šian-
dien tiek girininko pavaduotojo, tiek 
eigulio kvalifikacija turi būti aukšta, 
nes kiekvienas girininkijos darbuoto-
jas privalo sugebėti savarankiškai pri-
imti sprendimus miške ir visi darbuo-
tojai turi dirbti sutartinai.

Netrukus prasidės šiųmetis miškasodis. 
kiek ir ko šiemet sodinsite? Ta proga 
truputį pakalbėkime apie medelyną. 
Sodmenų išauginimo radviliškio miškų 
urėdijos medelyne patirtis žinoma nuo 
seno. kas nuveikta pastaruoju metu? Ar 
nekyla problemų realizuojant sodmenis? 
Ar yra urėdijoje selekcinių objektų, kuriuos 
artimiausiu metu reikės atnaujinti?
Dabar jau ruošiama medelyno technika 
ir mechanizmai pavasariniams darbams. 
Pavasarį medelyno darbams laikas yra la-
bai trumpas, o darbų daug. Jau ne pirmus 
metus dalį pavasarinių darbų nudirbame 
iš rudens (buvo pikuojami eglės daigai, 
iškasti ir išrūšiuoti minkštųjų lapuočių 
sod menys). Ko nespėjome, baigsime pa-
vasarį. išmokome auginti minkštųjų la-
puočių miško sodmenis. Jau kelinti metai, 
kai eglės pikirantus perka švedai, beržo, 
pušies sodmenis – latviai. vietiniai priva-

čių miškų savininkai taip pat suaktyvėjo. 
bėda tik ta, kad nedaugelis drįsta sudaryti 
išankstines sodmenų pirkimo sutartis, o 
nuspėti paklausą yra sunku. šiuo metu 
tikrai paklausa negalime skųstis. 

Miškų urėdija visada užsiaugindavo 
sodmenų savo poreikiams, nors asorti-
mentas buvo daug mažesnis. Per pasku-
tinius 10 metų miškų urėdijoje naujai 
įveista antros kartos eglės sėklinė plan-
tacija, juodalksnio, ąžuolo, liepos sėkli-
nės plantacijos. Planuojama šiais metais 
įveisti beržo, o ateityje – uosio ir pušies 
sėklines plantacijas. 

Medelynas pilnai aprūpintas reikia-
mais mechanizmais ir įranga sodmenų 
išauginimui. sodmenims laikyti turime 
ledainę, 2010 m. pastatyta rūšiavimo 
patalpa, rekonstruota oranžerija, kurio-
je dauginami ir skiepijami dekoratyviai 
augalai. sėklų laikymui įrengtas šaldy-
tuvas, yra veikianti kankorėžių aižykla, 
kuria naudojasi ir artimiausi kaimynai.

šiemet planuojame atnaujinti me-
delyno techniką, garažus pertvarkyti į 
šaldytuvą sodmenų laikymui, patalpas 
rūšiavimui bei buitines patalpas. Atlikus 
šiuos darbus, bus užbaigtas medelyno 
modernizavimas, ateityje liks technikos 
ir mechanizmų atnaujinimas.

Per šį miškasodį atkursime 249 ha 
miškų, įveisime 68,2 ha. Pasodinsime 
per 1,2 mln. sodmenų, iš jų 146 tūkst. 
vienetų ąžuolo. Kasmet grynų ąžuolynų 
sodiname apie 10 ha. 

 
Šalyje pagausėjus kanopinių žvėrių, ar tai 
jaučiama ir radviliškio miškų urėdijoje? 
Per paskutinį dešimtmetį, pagausėjus 
kanopinių žvėrių bandai, daug dėme-

Laikas keičia ne tik žmones, bet ir gamybos sąlygas, technologijas, įneša korekcijas į miški
ninkystės reikalavimus; prie viso to reikia prisitaikyti ir dirbti dar efektyviau. Kaip sekasi tai 
įvykdyti, spėti su laikmečiu, užtikrinti kokybišką viso kolektyvo darbą, kalbamės su Radviliš
kio miškų urėdu JUOZU EISMONTU, urėdijai vadovaujančiu jau 20 metų. Dirbdamas urėdo 
pareigose, kaip yra sakęs ankstesniuose interviu, stengiasi tęsti gerąsias tradicijas ir buvu
sių vadovų pradėtus darbus, neatsilikti nuo naujovių – o tai reiškia nuo gyvenimo. Tikimės, 
kad per darbo metus sukaupta miškų urėdo patirtis bus įdomi ir mūsų skaitytojams.
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sio tenka skirti miško želdinių apsaugai. 
buvo išbandytos visos apsaugos prie-
monės: pradžioje gaminome medines 
apsaugas, tvėrėm karčių tvoras, vėliau 
naudojom individualias plastikines ap-
saugas, o pastaruoju metu grynus ąžuo-
lo želdinius daugiausia tveriame ištisine 
tinklo tvora, o mišriuose želdiniuose 
ąžuolo sodmenis saugome, tepdami re-
pelentais. Pastaruoju metu repelentais 
tenka tepti ir eglės sodmenis (kasmet – 
apie 1 mln. vienetų). 

koks Jūsų požiūris į miškininkystę, 
į besikeičiančius reikalavimus, tarkim 
į neplynų kirtimų procentą ir t.t., kokia 
praktika radviliškio miškų urėdijoje?
Miškininkystės mokslas ir praktinis jos 
taikymas neatsilieka nuo valstybių, ku-
rios turi šimtametes tradicijas, tokių kaip 
vokietija. Gaila, kad šiuo metu miškinin-
kystei daro įtaką pasaulinės mados. Mano 
nuomone, neplyni kirtimai yra mada. Aš 
visai nesu prieš neplynus kirtimus, bet 
juos reikia vykdyti ten, kur galima pasiek-
ti reikiamą rezultatą, o kirsti neplynai dėl 
„procento“, kad sudarkytume medyną, 
kažin ar tikslinga. Miškų inventorizacijos 
metu, numatant ūkines priemones, nu-
statomos neplynų kirtimų apimtys, ku-
rios yra realios ir jų būtina laikytis. Rad-
viliškio miškų urėdijoje miškai užmirkę, 
šlapi, po neplynų kirtimų dažnai dar vėjas 
juos sudarko ir tenka kirsti plynai bei at-
kurti. Po neplynų kirtimų pomiškio atsi-
radimo mūsų augavietėse tikėtis neverta, 
nebent užžels tankus trakas. vėliau, plyno 
kirtimo metu, tenka jį iškirsti, atžalas su-
naikinti chemikalais, kad galėtume atkur-
ti mišką. 

Mes stengiamės atkurti mišką sodini-
mu, žėliniams paliekame tik 15-20 proc. 
kirtaviečių ir tik tas, kuriose augo našūs 
beržynai, juodalksnynai. Atkūrus mišką 
sodinimu, brandžiame amžiuje medyno 
kokybė su kaupu kompensuos visas au-
ginimo išlaidas. biržių, paliktų žėlimui, 
produkcija bus pigesnė, nes augs mažiau 
vertingi medynai. ir miškininkystėje visi 
priimami sprendimai turi būti ekono-
miškai pagrįsti ir ūkininkaujama taip, 
kad ateinančioms kartoms paliktume 
kokybiškesnius miškus už dabartinius.

Ar Jūsų asmeniškai ir viso urėdijos 
kolektyvo darbą veikia politiniai vėjai šalyje 
ir miškų žinyboje? kaip tai atsiliepia darbui? 
Dabartinėje miškų urėdijoje, lyginat su 
prieš 20 metų buvusiu miškų ūkiu, pasi-
keitimai labai dideli. Turbūt niekas nega-
lėtų paneigti, kad per tą laikotarpį buvo at-

likta ne viena reforma. Oponentai šito ne-
pastebi, todėl, kad tie pertvarkymai vyko 
evoliucijos būdu, o rezultatai akivaizdūs – 
žinyba klesti. vietoj to, kad pasimokytų, 
kaip reikia reformuoti ūkį, lobistai daro 
žygius, siūlydami ekonomiškai nepagrįs-
tus variantus žinybos „pertvarkymui“. 
Jeigu jų siūlomi „pertvarkymai“ būtų eko-
nomiškai pagrįsti, o žinyba, įgyvendinusi 
jų pasiūlymus, galėtų dirbti efektyviau, 
nemanau, kad kas nors iš miškininkų tam 
priešintųsi. Tokie lobistų siūlymai kelia 
nerimą miškininkų bendruomenei, tačiau 
darbui įtakos neturi. Mes stengiamės įro-
dyti darbu, kad esama sistema gali ne tik 
pakankamai efektyviai funkcionuoti, bet 
ir nuolat tobulėti.

koks turi būti miškų urėdas, kad sėkmingai 
vadovautų miškų urėdijai? koks yra Jūsų 
vadovavimo stilius?
Miškų urėdas turi būti toks vadovas, ku-
ris kolektyvą skatina siekti gerų rezulta-

tų. Metodai gali būti įvairūs, bet geriau-
sias, kai vadovas netrukdo pavaldiniams 
kūrybingai dirbti. Nuo pat pradžių, kai 
dar buvau girininku, ir vėliau, stengiau-
si visus darbus atlikti sąžiningai ir kūry-
bingai. šitas neišnyko, turiu žinoti visų 
padalinių darbus, darbuotojų nuotaikas, 
labai nemėgstu tinginystės. Gal per daug 
smulkmeniškai renku informaciją ar 
kontroliuoju, bet yra kaip yra, kitoks jau 
nebūsiu. Įpratau per tiek metų.

Jūsų mintys apie ateities planus – darbo ir 
asmeninius
Norėjosi sutvarkyti miškų urėdijos dar-
bą taip, kad kuo mažiau priklausytume 
nuo pašalinių veiksnių. Daug ką iš-
sprendėme: apsirūpinimą sodmenimis, 
plečiame sėklinių plantacijų asortimen-
tą, norėtųsi sutvarkyti išretėjusius (būk-
linius) medynus, išplėsti naujų miško 
kelių tinklą, sutvarkyti esamus. būtina 
išplėsti mikromelioraciją miškuose. su-
mažėjus įmonių, dirbančių miškuose, 
dalį miškų ūkio bei medienos ruošos 
darbų teks atlikti urėdijos jėgomis.

O asmeniniame gyvenime norėtųsi, 
kad vaikams, baigus aukštąsias mokyk-
las, nereiktų registruotis Darbo biržoje 
ar važiuoti uždarbiauti į užsienį. Norė-
čiau, kad sveikata dar leistų įgyvendinti 
visus suplanuotus darbus.

Dėkodama už atsakymus praėjusį 
mėnesį 60-mečio jubiliejų pažymėju-
siam miškų urėdui, tik to ir linkiu; aiš-
kiau ir paprasčiau nei jis pasakė, tikrai 
nepasakysi. belieka tikėtis, kad susida-
riusi aplinka leis tiems paprastiems no-
rams ir darbo planams būti įgyvendin-
tiems. 

JŪrATė rEčiŪNiENė
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Medelynuose miško sodmenų 
iškasimo technologinių procesų vertinimas sanitariniu požiūriu

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)

Sodmenys pavėluotai prikasami, laikomi saulėkaitoje, 
nepakankamai apsaugomi nuo vytimo
Dažniausia problema, kad iškastų sodmenų šaknys spėja 
padžiūti dar iki pamirkymo apsauginiame tirpale arba iki 
laikino prikasimo ar sodmenų patalpinimo į laikino sau-
gojimo vietą. Gera praktika, kai laikinai prikasti sodmenys 
pridengiami eglių ar pušų šakomis, apsaugant juos nuo sau-
lės kait ros. Jei sodmenys spygliuočių šakomis pridengti „dėl 
vaizdo“ – per daug retu šakų sluoksniu, toks pridengimas ne-
pavėsina ir neapsaugo nuo drėgmės išgarinimo. Prieš užden-
giant šakomis prikastus spygliuočius, sausą pavasarį patar-
tina jų antžeminę dalį nupurkšti vandeniu (purkšti, kol ant 
spyglių susidaro gausi rasa).

Maišai, skirti medeliams laikyti ir pervežti, gerai saugo sod-
menis nuo džiūvimo. Dažnokai medelyno laikini darbininkai 
ant maišų rašomų standartinių etikečių teksto nesupranta ar 
neįskaito, todėl laukuose paliktus maišus atidarinėja, kol su-
randa reikiamus sodmenis. Tai ypač padažnėja, kai šalia būna 
skirtingų rūšių sodmenys, supakuoti vienoduose maišuose. 
Dar blogiau, kai maišai būna visai be etikečių. Patogu, kai ant 
maišo šono stambiu šriftu užrašoma (pvz., markeriu) papil-
doma informacija: sodmenų pavadinimas, medelių amžius, 
kiekis, supakavimo data.

Dažna klaida, kad maišuose supakuotų sodmenų nesku-
bama pridengti nuo saulės arba jų nugabenti į pavėsį ar vė-
sią patalpą. saulėtą dieną plastikiniuose ir popieriniuose im-
pregnuotuose maišuose sudėti sodmenys tuoj pradeda šusti, 
medeliai išgarina daug drėgmės, suaktyvėja sodmenis parazi-
tuojančių grybinių ligų pradai. Kuo ilgiau maišuose supakuoti 
sodmenys išbūna saulėje, tuo labiau medeliai nusilpsta, paso-
dinti prasčiau prigyja, labiau serga. 

Maišuose supakuotus sodmenis laikyti pavėsyje galima ne 
ilgiau kaip dvi savaites, o saulėkaitoje – išvis negalima. ilgiau 
laikyti galima tik šaldytuve, kur palaikomas oro temperatūros ir 
drėgmės režimas užtikrina sodmenų ramybės būseną.

šaldytuve laikytiems sodmenims prieš sodinimą būtinas 
lėto atšildymo laikotarpis, sumažinantis šilumos sukeliamą 
stresą. iš šaldytuvo išimtus sodmenis reikia apie parą palai-
kyti pavėsyje arba specialioje atšildymo patalpoje.

Medelynuose kasami sodmenys vis dažniau dedami į 
konteinerius ant euro padėklų ar palečių su pritaisytais rė-

mais. Talpų su sodmenimis krovimą – iškrovimą ir perve-
žimą nesunku mechanizuoti. Tačiau taip kraunant sodme-
nys neleistinai stipriai žalojami mechaniškai – spaudžiami, 
gniuždomi, slegiami, nes talpų dažnai trūksta, todėl esamas 
norime maksimaliai prikrauti. Kai kur saugant sodmenis 
nuo išdžiūvimo, talpų šonai apvyniojami plastikine pakavi-
mo plėvele, bet saulėtą dieną plėvelės vidinė pusė tuojau pat 
prirasoja. vyksta tie patys neigiami procesai, kaip maišuo-
se: šutimas, intensyvus garinimas, medelių vytimas, grybi-
nių ligų pradų suaktyvėjimas. išeitis – sodmenų prikrautas 
talpas iš laukų tuojau pat turime gabenti į pavėsį ar vėsią 
patalpą.

Netinkamai pervežami sodmenys apsilpsta
Dažna praktika, kai sodmenis į sodinimo plotus veža rangos 
būdu dirbančios firmos su savo tam nepritaikyta technika: 
traktorinėse ir lengvųjų automobilių priekabose, įvairiais 
sunkvežimiais ir kitokiu transportu. stengiamasi pakrauti 
kuo talpiau, todėl sodmenys gniuždomi, spaudžiami, laužia-
mi, lenkiami. Dažnai sodmenys vežami nepridengti tentais, 
neapsaugoti nuo vėjo gūsių. Dėl to labai intensyviai džiūna 
šaknys, padidėja transpiracija. Pervežamiems medeliams ne 
tik apdžiūsta šaknys, bet jie patiria ir stresą, mechaniškai 
traumuojami.

Kaip minėjau, sodmenis geriausia transportuoti sukrautus 
į dėžes. Tuomet apsaugomos šaknys, medeliai mažai traumuo-
jami mechaniškai, pervežtų medelių nereikia prikasti, patogu 
pakrauti – iškrauti. Tačiau taip vežant reikia daug taros, netal-
piai pakraunamas transportas.

Pervežamus sodmenis nuo džiūvimo gerai apsaugo su-
pakavimas į specialius maišus. Taip pervežtų medelių pa-
skyrimo vietoje nereikia prikasti. Tačiau sodmenų prikrau-
ti maišai yra sunkūs, juos nepatogu pakrauti į transportą ir 
iškrauti. sodmenis nepatogu į maišus sudėti ir išimti. Juose 
medeliai labai traumuojami mechaniškai. labiausiai nuken-
čia pušų sodmenų pumpurai.

Miško sodmenų tausojimas ir nusilpimo mažinimas 
iškasimo – paruošimo sodinimui metu
Medelyne su iškasimo lankena pakeliami sodmenys ir de-
dami į konteinerius ar dėžes. užpildyti konteineriai ir dėžės 
nedelsiant gabenami į paruošimo patalpą (pašiūrę, angarą) 
sodmenims rūšiuoti, šaknims paruošti ir mirkyti apsauginia-
me gelio tirpale. Paruošimo patalpoje paruošti sodmenys su-
dedami į dėžes ir iki realizacijos laikomi vėsioje pavėsingoje 
vietoje (sniego – ledo ar specializuotame šaldytuve, nuo sau-
lės izoliuotoje pašiūrėje ir pan.). Dėžėse į dugną nuo šaknų 

Netinkamas pervežimas

Laikymas saulėkaitoje
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PARDUODAMI

ąžuOLO
SODINUKAI

nuvarva apsauginės tyrės perteklius, bet jį pasiekia šaknų ga-
liukai. Paruošimo patalpoje nešviečia tiesioginė saulė, šak-
nų negairina vėjas, negaištamas laikas perėjimams laukuo-
se ir mirkymo taros „tampymui“, pakraunant ir iškraunant 
į transportą nereikia toli nešti sodmenų prikrautų sunkių 
dėžių – tai didina darbo našumą. svarbiausia, kad medeliai 
patiria mažesnį stresą, nes iškasti greičiau patenka į vėsią 

au
to
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Iškastų sodmenų tausojimas

užtamsintą patalpą, nekaista, nedžiūsta, greičiau paruošiami 
realizavimui ar persodinimui, todėl geriau prigyja. Galimas 
darbų pasidalijimas į siauros specializacijos funkcijas: rū-
šiuotojai, šaknų paruošėjai, krovėjai, pervežėjai ir kt. sodme-
nų prikrautas dėžes į kitas patalpas ar transportą galima per-
vežti ant platformų su ratukais, dėžes pakrauti – iškrauti su 
savaeigiais pakrautuvais. Tai lemia darbo kokybę ir našumo 
padidinimą. Galima paruošti patogias darbo vietas rūšiuo-
tojams, šaknų paruošėjams, kur jiems nereikia dirbti susi-
lenkus, o galima patogiai atsisėsti prie darbo stalų ar stelažų, 
darbų negaišina orų permainos. šalia yra buitinės patalpos 
darbuotojams persirengti, nusiprausti, pavalgyti. sodinimui 
paruošti sodmenys į želdavietes išgabenami dėžėse – tara 
juos apsaugo nuo mechaninio traumavimo pervežimo metu 
ir šaknis nuo džiūvimo.

sodmenų iškasimo, paruošimo ir persodinimo metu tai-
kydami medelius tausojančias technologijas ir darbo proce-
sus, galime žymiai sumažinti medelių patiriamus stresus. Pa-
sodinti stipresni sodmenys geriau prigis ir sparčiau augs.

pagrindinės priežastys, 
mažinančios sodmenų 
gyvybingumą medelynuose 
iškasimo metu
1 iškastiems sodmenims padžiovi-

namos šaknys iki jų prikasimo ar sudė-
jimo į tarą: rūšiuojant, tvarkant šaknis, 
skaičiuojant, surišant į ryšulius, laikant 
iki pasodinimo, pervežant.
2 šaknys nekokybiškai padengia-

mos apsauginiais tirpalais (gelio, prie-
molio, priemolio – mėšlo). Netinkamai 
paruošiami tirpalai: skystuose tirpaluose 
nuo šaknų nusiplauna dirvos dalelės, ne-
susidaro reikiamo storio apsauginė tirpa-
lo plėvelė, tirštuose – nepasidengia visų 
šaknų paviršius, o tik atsikišę jų galai.
3 labai patrumpinamos šaknys, 

todėl netenkama daug šaknų masės, lie-
ka mažai smulkiųjų šaknų. Toks perso-
dintas medelis ilgai atstatinėja prarastą 
šaknyną, negali antžeminės dalies pa-
kankamai aprūpinti vandeniu ir maisto 
medžiagomis. Panašiai kenčia pasodinti 
su padžiovintomis šaknimis sodmenys.
4 Medeliai neleistinai traumuojami: 

gniuždomi, slegiami, spaudžiami, trina-
mi, mėtomi, nulūžta šakelės ar pumpu-
rai, pažeidžiami spygliai ir kiti organai.
5 sodmenys netinkamai prikasami 

ir laikomi iki pasodinimo: iki prikasi-
mo spėja padžiūti šaknys, prie šaknų 
gali patekti oras, prikasimo ir laikymo 
vietos būna saulėkaitoje, šiluma akty-
vina transpiraciją, nevėdinamoje taroje 
sodmenys šunta, iškasti medeliai ilgai 
laikomi iki persodinimo.
6 Kuo didesni sodmenys, tuo dides-

nį stresą jie patiria persodinimo metu. 
Taip pat yra brangiau juos tinkamai iš-
kasti, pervežti, pasodinti.

7 sodmenys patiria stresą visų 
technologinių procesų metu: iškasimo, 
pervežimo, laikymo, persodinimo (pa-
vysta, padžiūna, netenka dalies šaknų, 
traumuojami mechaniškai ir kt.), dėl to 
nusilpsta, blogiau prigyja, tampa mažiau 
atsparūs kenkėjams ir ligoms, persodinti 
gali nudžiūti.
8 Medelių pervežimui ir gabenimui 

stokojama kokybiškos taros.
9 stingant darbininkų, sodmenų iš-

kasimo ir želdymo sezoninius darbus at-
lieka nekvalifikuoti atsitiktiniai žmonės. 
Jie nežino arba menkai supranta, kaip 
sodmenų iškasimo metu reikia teisingai 
taikyti augalus tausojančias priemones, 
procesus, operacijas.
� Dirbantieji nepakankamai aprū-

pinami patogiais darbo rūbais, avalyne, 
pirštinėmis, kai sodmenų šaknų apsau-
gai naudojami gelių tirpalai.
� Naujas technologijas stengiamasi 

pritaikyti prie jau naudojamų, iš esmės 
nekeičiant viso technologinio proceso. 
Pagrindinai jos skirtos našumo padidi-
nimui, bet ne iškasamų – persodinamų 
sodmenų patiriamų stresų sumažinimui.
� Našūs mechanizmai gerai veikia 

tik esant idealioms sąlygoms: lygumose, 
lengvose ir sausose dirvose, plačiuose 
laukuose. Kai dirva šlapia (pvz., pažliugu-
si po sniego tirpimo, lietaus, šlapdribos), 
kai sunkesnė dirva ilgai nepradžiūsta pa-
vasarį, kai laukuose netolygi dirvos struk-
tūra, kai yra mikro nelygumų, tuomet 
dirbant mechanizmams atsiranda įvairių 
trukdžių, ryškiai sumažėja jų našumas ir 
užsitęsus darbų procesams sodmenys pa-
tiria didesnius stresus.
� Trūksta planingo išankstinio pa-

siruošimo nuosekliam ir kokybiškam 

visų operacijų atlikimui, iš anksto nepa-
sirūpinama reikiamomis priemonėmis 
ir medžiagomis, kad nereiktų skubos 
tvarka jų ieškoti bei organizuoti apsirū-
pinimą jomis sodmenų iškasimo ir sodi-
nimo darbų įkarštyje.
� Taupomos medelynų lėšos mede-

lių gyvybingumo sąskaita.

VirGilijus VasiliausKas
Valstybinės miškų tarnybos

Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
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vienas iš pagrindinių ir valstybinių miš-
kininkų, ir privačių miškų savininkų ūki-
ninkavimo miške uždavinių – vykdyti 
miško sanitarinę apsaugą. siekiant auginti 
sveikus medynus, optimizuoti ligų atvejus 
ir kenkėjų skaičių, vykdyti jų masinio dau-
ginimosi prevenciją ir naikinimą, būtina 
vykdyti priemones, nustatytas Miško sa-
nitarinės apsaugos taisyklėse. šalies miškų 
urėdijos kasmet parengia ir suderina su 
valstybinės miškų tarnybos specialistais 
miškų sanitarinės būklės pagerinimo prie-
monių planus, kurie yra griežtai vykdomi. 
šiuose planuose nustatomas metų darbų 
kompleksas: biologinės, fizinės, mechani-
nės, cheminės ir kitos miško sanitarinės 
apsaugos priemonės. 

Ankstesniais metais Trakų miškų 
urėdijos, kaip ir kitų šalies miškų urėdijų 
miškai nukentėjo nuo žievėgraužio – ti-
pografo antplūdžio. Pastaraisiais metais 
intensyviai taikant kovos priemones 
prieš šį kenkėją, pažeidimų eglynuose 
pavyko išvengti. 

Tačiau jau praeitų metų birželio vi-
dury atkreipėme dėmesį į jaunuolynuose 
augančių eglaičių ūglius, gausiai aplipu-
sius rusvom lervom ir greta parudavusias 
egles. valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus specialistų 
teigimu, lietuvos eglynuose ėmė dau-
gintis netikrasis eglinis skydamaris. iki 
2009 m. šio kenkėjo žala lietuvos miš-
kuose nebuvo fiksuota. Miško sanitari-
nės apsaugos specialistai nuo 2009 m. 
pastebėjo netikrojo eglinio skydamario 
pagausėjimą lietuvos eglynuose, ypač 
augančiose drėgnose augavietėse. bir-
želio mėnesį skydamario patelės padeda 

apie 3000 kiaušinėlių, iš jų išsiritusios 
lervutės minta eglių spygliais, pumpu-
rais, ūgliukais. Jų mitybos vietose eglių 
spygliai padengiami lipčiumi, ant kurio 
vėliau išplinta suodligę sukeliantis pelėsi-
nis grybas. Netikrasis eglinis skydamaris 
pažeidžia ar susilpnina įvairaus amžiaus 
egles, sukeldamas spyglių nukritimą, ša-
kučių, dažnai ir viso medžio džiūvimą. 
Tokius nuo skydamario nusilpusius me-
džius užpuola žievėgraužiai – tipografai. 

Trakų miškų urėdijos Paluknio giri-
ninkijoje liepos pradžioje pelkinėje miško 
augavietėje vykdėme atrankinį sanitarinį 
kirtimą, kurio metu iškirtome ir išvežė-
me iš miško paskiras skydamario pažeis-
tas egles. Tuo metu atrodė, kad didesnių 
prob lemų pavyko išvengti ir medyną išgel-
bėjome. Tačiau į tą patį plotą su kirtimais 
vėliau teko sugrįžti, kadangi vėl buvo pa-
stebėta nemažai nusilpusių eglių. Įvertinę 
medyną, nustatėme, kad jį būtina iškirsti 
plynuoju sanitariniu kirtimu. šioje giri-
ninkijoje keturiose biržėse (iš viso 8 ha), 
vykdome plynus sanitarinius kirtimus.

Todėl sausį Trakų miškų urėdijos Pa-
luknio girininkijoje Trakų miškininkams 
organizavome pasitarimą – seminarą 
miško sanitarinės apsaugos klausimais. 
be miškų urėdijos darbuotojų, girininkų, 
eigulių, jame dalyvavo valstybinės miš-
kų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos 
skyriaus vyriausiasis specialistas Ričardas 
Matyženok, kuris apžvelgė šalies miškų 
sanitarinę būklę, ateities prognozes.

 Pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
netikrojo eglinio skydamario išplitimui, 
daromai žalai ir kovos priemonėms. vie-
nas svarbiausių darbų, siekiant pastebėti 

skydamarių pakenkimus – laiku atliktas 
eglynų žvalgymas. 

Miško sanitarinės apsaugos specialistas 
R. Matyženok patarė urėdijos miškinin-
kams pirmiausia žvalgyti šlapiose augavie-
tėse ir šalia jų augančius įvairaus amžiaus 
eglynus. Aptikus pažeistas egles, jas reikia 
nedelsiant iškirsti sanitariniais kirtimais. 
iškirstų eglių žalias šakas būtina išvežti iš 
kirtaviečių, panaudoti biokurui arba su-
krovus į valksmas suvažinėti. laiku atlikti 
kirtimai turi pristabdyti ir spygliuočių lie-
menų kenkėjų dauginimąsi bei antplūdį. 

sudėtingiau išsaugoti pakenktus eglių 
želdinius, jaunuolynus. šiuo atveju kovos 
būdų nedaug. specialistas patarė apniktus 
eglių želdinius, jaunuolynus, kur galima 
taikyti chemines priemones, kas 2-4 savai-
tes nuo liepos pradžios purkšti leistinais 
insekticidais. Paskirus medžius galima 
gelbėti apipurškiant žaliojo muilo 4 proc. 
koncentracijos vandens tirpalu. labiau 
pakenktuose želdiniuose siūlyta sulėtinti 
ugdymo kirtimus ir, įvertinus pakenki-
mų mąstą, formuoti mišrius medynus su 
lapuočiais. Trakų miškų urėdijos miški-
ninkams rūpėjo išgirsti atsakymą, kaip 
atkurti plynai iškirstus netikrojo eglinio 
skydamario pažeistus plotus. 

R. Matyženok patarė, atsižvelgiant į 
augavietės sąlygas, iškirstus eglynus reikė-
tų atkurti atsparesniais medynais, kuriuo-
se vyrautų lapuočių medžių rūšys, o eglė 
sudarytų iki 50 proc. medynų sudėties.

Trakų miškų urėdijos miškininkai 
dėkoja valstybinės miškų tarnybos Miš-
ko sanitarinės apsaugos skyriaus vyriau-
siajam specialistui Ričardai Matyženok 
už pravestą pasitarimą – seminarą miško 
apsaugos klausimais ir betarpiškai suteik-
tas žinias. Todėl šiais, tarptautiniais miškų 
metais, mūsų laukia nemažas ir atsakin-
gas darbas – sustabdyti netikrojo eglinio 
skyd amario skverbimąsi į eglynus.

labai svarbu, kad ir privačių miškų 
savininkai laiku taikytų miško sanitarines 
apsaugos priemones. Juk miško kenkė-
jams valstybinių ar privačių miškų ribos 
neegzistuoja. Tiek valstybiniams miški-
ninkams, tiek privačių miškų savininkams 
laiku taikant nustatytas sanitarinės apsau-
gos priemones, pavyks sustabdyti kenkėjų 
antplūdžius ir išsaugoti sveikus ir našius 
šalies miškus. 

dainius tauKis
Trakų miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotojas

Miško sanitarinės apsaugos aktualijos 
Trakų miškuose
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žvėrims badauti
neleidžia miškininkai

Anksčiau kelerius metus lepinusios nes-
niegingos žiemos jau antrus metus – ne-
gailestingos: sniego danga žvėrims ap-
sunkina maisto paieškas, šie vis dažniau 
pasuka ėdesio ieškoti arčiau žmonių. 

Žvėrims ištverti žiemą Anykščių urė-
dijoje padeda girininkijų darbuotojai, 
kurie rūpinasi, kad ėdžiose užtektų paša-
ro visiems. 

pašarus tiekia ir ūkininkai
stora sniego danga miškininkams reiš-
kia darbymetį – kad žvėrys nebadautų, 
jiems turi būti nuolat tiekiamas pašaras, 
valomi takai.

„Kai daug sniego, sunkiausia, be 
abejonės, kanopiniams žvėrims, – sakė 
Anykščių miškų urėdijos urėdas sigitas 
Kinderis, – jiems per storą sniego dangą 
sudėtinga atsikasti maisto. Pirmoje šios 
žiemos pusėje miškuose buvo valomi ke-
liai, privažiavimai prie šėryklų. sausio – 
vasario mėnesiais nuvalyta apie 240 km 
miško kelių, kvartalinių ir privažiavimų 
prie šėryklų“. 

Plėšrūnai, pasak miškų urėdo, tokią 
žiemą nebadauja – neseniai Anykščių 
apylinkių miškuose vilkai papjovė elnią 
ir danielių, lūšis sudraskė danieliaus jau-
niklį. Puikios sąlygos medžioti ir lapėms: 
laukuose maisto ieškantys kiškiai joms – 
lengvas grobis.

Kad žvėrys žiemomis nebadautų, 
Anykščių urėdija pašarus pradeda kaupti 
jau vasarą: „Įvairius pašarus – šieną, grū-
dus, kukurūzus – perkame iš ūkininkų. 
Pašarų kiekį sunku nuspėti – vienais me-
tais jų pritrūksta, kitais – lieka. Tai pri-
klauso nuo žiemos. Nebeperkame kalnų 
pašarų, kadangi ūkininkai turi sukaupę 
šieno, žolės ritinių“, – sakė Anykščių miš-
kų urėdijos medžioklės žinovas vladislo-
vas Maslinskas. 

šiais metais buvo sukaupta 30 tonų 
įvairių pašarų, jų veltui davė ir ūkininkai. 
„labai džiaugiamės ūkininkų iniciaty-
va – jie žvėrims pašarus parūpina ir be 
jokio atlygio. šiais metais taip pasielgė 
vaidas baltušnikas iš Troškūnų mieste-
lio ir valerijus Grigorjevas iš Kavarsko 
miestelio“, – pasakojo v. Maslinskas.

žiema – ne pati baisiausia
šiuo metu Anykščių miškų urėdija turi 
2 miškus, vieno plotas yra apie 2000 ha, 
kito – apie 3000 ha. šiuose miškuose įreng-

ta 12 šėryklų, kurias miškų urėdija įrengė 
pati, samdo miškininkus. Į visas šėryklas 
pašarai tiekiami ištisus metus. „Tos pačios 
šėryklos yra visiems žvėrims – ir stirnoms, 
briedžiams, ir šernams. visi maitinasi 
skirtingu metu, tačiau konkurencijos ne-
išvengsi – dažniausiai dėl maisto konku-
ruoja elniai ir šernai, konkurencija vyksta 
ir šeimos viduje – tai rodo, kad gamtoje 
maisto žvėrims išties trūksta“, – pasakojo v. 
Maslinskas. Tačiau, pasak jo, ši žiema nėra 
pati blogiausia žvėrims: „Manau, kad būna 
kur kas blogiau. baisiausia žvėrims, kai yra 
apie 60 cm sniego, ypač blogai, kai nebūna 
didelio atlydžio. ši žiema yra pakankamai 
normali – buvo atlydys, kurio metu žvėrys 
į šėryklas beveik nėjo, mito gamtoje. 1996 
m. buvo kur kas žiauresnė žiema, kada 
žuvo daug stirnų, kitų žvėrelių“.

žvėrims padeda moksleiviai
vis dažniau girdėti, kad badas žvėris 
atveja arčiau gyventojų. „Tai – natūralu, 
žvėrys, kurie paprastai vengia žmonių 
draugijos, išalkę eina į sodus, nes ten ran-
da maisto. Anykščių apylinkėse nesigir-
dėjo pranešimų apie nusilpusius žvėris, 
nors negalima teigti, kad tokių į sodybas 
neužsuka“, – teigė v. Maslinskas. 

Žvėrims papildomas mitybos šaltinis 
yra ir kirtimai – šią žiemą specialiai buvo 
nuleista drebulių ir blindžių.

Žvėrių šėryklomis Anykščių apylin-
kėse rūpinasi girininkijų darbuotojai, 
taip pat – jaunųjų miško bičiulių būreliai 
„skruzdėliukai“, „Ąžuoliukas“, „Girinu-
kas“ ir kiti. „Džiaugiamės Pavarių giri-
ninkijos girininko Audriaus Motiejūno, 
svėdasų – Donato Tuskos, Mikierių – 

laimio Trumpicko, Troškūnų – Audriaus 
Kustos, Mikierių girininkijos eigulio Me-
dardo seibučio iniciatyvomis. Jie globoja, 
rūpinasi žvėrimis“, – sakė s. Kinderis.

Daugėja elnių
Netylant kalboms, kad lietuvos miš-
kuose vilkų populiacija smarkiai nyks-
ta, Anykščių urėdijos urėdas s. Kin-
deris dvejojo: „Mano nuomone, vilkai 
nei Anykščių miškuose, nei lietuvoje 
nenyksta. šiuo metu lietuvos miškuose 
leidžiama sumedžioti 40 vilkų, anksčiau 
buvo leidžiama 60. Manome, kad čia gy-
vena apie 300 vilkų. Kad jų populiacija 
nemažėja, rodo ir šimonių girioje sume-
džioti danielius, elnias“. 

Pasak urėdo, Anykščių urėdijoje pri-
skaičiuojama apie 200 briedžių, 2700 
stirnų, 600 elnių. Praėjusį sezoną sume-
džiota apie 1000 šernų. „briedžių Anykš-
čių rajone vis daugėja, elnių populiacija 
gausėja dar labiau. šernų medžioklė jau 
kelerius metus nelimituojama“, – teigė 
Anykščių miškų urėdijos urėdas sigitas 
Kinderis.

Sigita oBELEVičiŪTė

Anykščių miškų urėdas S. Kinderis džiaugiasi, 
kad žiemą žvėrims ištverti padeda iniciatyvūs 
girininkai, jaunieji miško bičiuliai

Jaunieji miškininkų talkininkai
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Nusipelniusiam šalies miškininkui stepui 
Mikolaičiui vasario 19 d. sukako 90 metų. 
Garbusis miškininkas lietuvos miškams 
atidavė, kaip pats sako, visai nedaug – tik 
53-ejus darbo metus. Pridursiu: doro, sąži-
ningo darbo. 

Miškininko karjerą jis pradėjo 1946 m., 
dar studijuodamas vilniaus universiteto 
Miškų ūkio fakultete: dirbo tame pačiame 
fakultete vyr. preparuotoju, o 1947-1948 
m. – vilniaus miškų technikumo dėstyto-
ju. baigęs fakultetą 1948 m. buvo paskirtas 
vyriausiuoju miškininku į Tauragės, o nuo 
1953 m. – toms pačioms pareigoms į Rad-
viliškio miškų ūkį. Po trejų metų ministro 
įsakymu stepo Mikolaičio atsakomybė dar 
buvo padidinta: jis skiriamas šio ūkio direk-
toriumi. be kitų svarbių darbų, tokių, kaip 
miškų ūkių ir girininkijų kontorų, miško 
medžiagos mechanizuotų sandėlių, gyvena-
mųjų namų statyba, šalies miškininkams jis 
buvo žinomas kaip miško melioracijos entu-
ziastas, medelyno plėtimo ir centralizavimo 
iniciatorius, neplynų pagrindinio naudo-
jimo kirtimų pradininkas. be to, daugeliui 
jaunų specialistų jis buvo kantrus mokyto-
jas, išugdė ne vieną miškininką, vėliau už-
ėmusį atsakingas pareigas miškų žinyboje. 
Dabartinis Radviliškio miškų urėdas Juozas 
eismontas, sveikindamas jubiliatą, sakė, kad 
stepas Mykolaitis buvo ir jo Mokytojas.

1970 m. s. Mikolaitis perkeliamas į 
vilnių, į Miškų ūkio ir miško pramonės 
ministeriją vieno svarbiausių barų – Miško 
kultūrų ir miško apsaugos valdybą – šios 
valdybos viršininku. visada geranoriškas, 
visada su šypsena ir be mažiausio puiky-
bės pėdsako naujasis valdybos viršinin-
kas buvo visų mėgiamas. ir kai sulaukęs 
pensinio amžiaus 1981 m. jis atsisakė šių 

Pradininkas, iniciatorius, entuziastas – 
Stepas Mikolaitis

tyta per trumpa miškų urėdų kadencija ir 
kad tai vėliau neatsisuktų prieš pačius miš-
kus. „Kad matytume miškų urėdo veiklos 
pačius pirmuosius rezultatus, reikia bent 
10-ies metų“, – sakė ponas stepas. Aki-
vaizdžiausiai miškų urėdo veikla išryškėja, 
atlikus miškotvarkos autorinę priežiūrą. 
„čia ir matosi: urėdas dirba gerai ar blo-
gai”, – dėstė savo pastebėjimus s. Mikolai-
tis. be to, jam nesuprantama, kodėl mums 
pavyzdžiu rodomi užsienio šalių (skandi-
navijos, latvijos, estijos) miškų valdymo ir 
tvarkymo modeliai, „nors mūsų ir mode-
lis, ir miškai ne tik ne blogesni, bet geres-
ni,“ – sakė miškininkas veteranas. Rūpestį 
jam kelia padidinta kirtimų norma ir dar 
tai, kad jau šiemet valstybinį miškotvarkos 
institutą žadama perorganizuoti į akcinę 
bendrovę. „Ar bus gerai, kai valstybinius 
miškus tvarkys pusiau privati ar ir visai 
privati įmonė?“ – klausė s. Mikolaitis. 

Tačiau jaukioje, gėlėmis papuoštoje 
Radviliškio miškų urėdijos salėje skambė-
jo ne tik nerimo mintys: priešingai – teikti 
apdovanojimai, dalintasi prisiminimais, 
linkėjimais. Generalinio miškų urėdo pa-
vaduotojas Z. Truskauskas sukaktuvinin-
kui įteikė Generalinės miškų urėdijos prie 
Aplinkos ministerijos medalį „Auksinis 
ąžuolo lapas“, perdavė generalinio miškų 
urėdo sveikinimus ir jo paties fotografuo-
tą gamtos vaizdą bei nuoširdžius buvusių 
bendradarbių vincento verbylos, Jono 
simaičio, Prano šaltenio ir Jono šatkaus 
sveikinimus. stasys bartaševičius ir buvęs 
Radviliškio miškų urėdas Mečys Neciuns-
kas prisiminė bendro darbo metus.

JŪrATė rEčiŪNiENė

Apdovanojimą S. Mikolaičiui įteikia generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas Z. Truskauskas

Minėjimo dalyviai. Pirmoje eilėje – jubiliatas su jauniausia dukra Rože 
ir Radviliškio miškų urėdu J. Eismontu
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pareigų, norėdamas grįžti į Radviliškį, kur 
buvo pasistatęs namą, įveisęs sodą, jo trū-
ko visiems: ir skyriaus bendradarbiams, ir 
kitiems Miškų ūkio ministerijos darbuoto-
jams, ir ne tik ministerijos...

Paskutinį interviu su stepu Mikolaičiu 
dariau prieš 15 metų, kai jis dirbo Radvi-
liškio miškų urėdijoje ekonomistu. Apta-
rus įvairius gamybinius klausimus, jis tada 
sakė, kad savo gyvenimo kelyje nėra suti-
kęs netikusių darbuotojų. Ta prasme jis – 
laimingas žmogus. ir apskritai laimingas. 

Kodėl gi ne? Apdovanotas geranorišku 
charakteriu ir tvirta sveikata, visų mylėtas 
ir mylimas, su žmona išauginęs tris dukras 
ir sūnų, sulaukęs devynių anūkų ir jau tu-
rintis tris proanūkius, jis ir negalėtų jaustis 
asmeniškai nelaimingas. Tačiau tai nereiš-
kia, jog s. Mikolaitis nesidomi visuomeni-
niu gyvenimu, miškininkystės reikalais. 

Kai jubiliejaus išvakarėse su genera-
linio miškų urėdo pavaduotoju Zdislovu 
Truskausku bei buvusiais ministerijos 
darbuotojais emanueliu Kiču, stasiu bar-
taševičiumi, vytu vitaičiu nuvykome į 
Radviliškio miškų urėdijos organizuotą 
šio garbaus miškininko jubiliejaus pami-
nėjimo popietę, ponas stepas pasakė tokią 
kalbą, kurios paklausę įsitikinome, jog ne 
kiek vienas ir dabar miškų sistemoje dir-
bantis tiek žino apie miškų politikos ir 
gamybinius reikalus. Matydamas didelę 
pažangą miškų ūkyje, jis sakė nesupran-
tąs (nors ir perskaitęs), kokiu tikslu miš-
kų urėdijose bus steigiamos valdybos, kas 
geriau už miškų urėdijos vadovaujančius 
darbuotojus gali žinoti urėdijos reikalus. 
Kalbėjusysis baiminosi, kad nebūtų nusta-
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Laistymo įranga:
• lašelinis vamzdis
• kapiliarinė įranga
• diskiniai filtrai
• smėlio filtrai

MAIDINA, UAB
P. Lukšio g. 7, LT08221 Vilnius
Tel. faksas: (8 5) 277 35 44

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

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEDELIų APSAUGA

M I E L N O
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Malonus netikėtumas 
Biržų girioje

Tai, kad biržų urėdijos miškuose yra 
geri keliai, sumaniai įrengta melioraci-
jos griovių sistema, mums vietiniams – 
jokia naujiena. Žinome ir tai, kad prieš 
kelis metus baigta vieninga miško kvar-
talų numeracija. Jų kampuose pastaty-
tos rodyklės, po jomis nurodyti ir kelių 
numeriai. Turint taip sutvarkytų miškų 
planelius, bepigu orientuotis ir šių miškų 
lankytojams, miško savininkams, medie-
nos vežėjams.

2010 m. spalio pabaigoje aplankę 
1863 m. sukilėlių kapavietę prie Gudiš-
kių, važiavome prie paminklo 1945 m. 
girioje žuvusiems partizanams. Priva-
žiavę pagrindinę girios ašį – išilginę li-
niją, nustebome: standartinė, naujoviška 
kvartalų – kelių rodyklė buvo papuošta 
paukščio iškamša ar skulptūra!

„Ar ne per daug užsimota? eko-
nominis sunkmetis, miškuose neretai 
dar siautėja chuliganai. Kam išlaidauti? 
Pavogs ar suniokos“, – taip su bendra-
keleiviais samprotaudami visgi stabte-
lėjome. Nusprendėme nufotografuoti, 
kol dar nesugadinta. ir žioptelėjome 

iš nuostabos: mūsų stebima iškamša – 
skulptūra staiga plastelėjo sparnais, iš-
siskleidė į šviesiai rudą gražuolį paukš-
tį ir nepakildama virš medžių nuskrido 
miško properša virš kelio. 

Tai būta popietinės rudens saulės 
atokaitoje prisnūdusios uralinės pelė-
dos, pasirinkusios kaip patikimą laktą 
metalinę kvartalų – kelių rodyklę. Deja, 
spėjome nufotografuoti tik miegančią 
miško puošmeną... 

jonas daGilis

šį gamtos siurprizą biržų girioje 
įamžinusio miško savininko Jono Da-
gilio, kaip pats save apibūdina, portre-
tas būtų toks – su dalgiu ir motopjūklu 
30-ies metų beržyne. 

„Dokumentuose – pievos ir ganyk-
los, natūroje – miškas. Tačiau tai – ne 
retenybė, kaip ši uralinė pelėda. Dėl 
biurokratinių trikdžių vargstame 
tūkstančiai miško valdų savininkų, 
nebesusigaudydami, šienauti ar mal-
kauti jose. valstybiniu mastu, manau, 
tokių mišku apaugusių dirvonų, bet 
neįteisintų miško žeme, būtų skai-
čiuojama dešimtimis tūkstančių hek-
tarų. Tik niekam tai nerūpi“, – sako 
J. Dagilis. 

Prie šio autoriaus išmoningo pri-
sistatymo reikėtų pridurti, kad Jonas 
Dagilis randa laiko ir kraštotyrinei 
veiklai: daugiau nei pusšimtį metų 
rašo biržų krašto ir gimtųjų Parovė-
jos apylinkių istoriją, apie šio krašto 
atmintinus žmones. būdamas miško 
savininku, jis yra aktyvus lMsA bir-
žų skyriaus narys. 

Pernai biržiečiai už darbštumą, at-
kaklumą, kryptingą kraštotyrinį darbą 
jam skyrė biržų garbės titulą.

Count on it.

Ag Irrigation
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Eil. 
Nr.

Miškų 
urėdijos

Pušies 
sėjinu-

kai

Pušies 
sodinu-

kai

Eglės 
sėjinu-

kai

Eglės 
sodinu-

kai

Mau-
medžio 

sodinukai

Ąžuolo 
sėjinu-

kai

Ąžuolo 
sodi-
nukai

Uosio 
sėjinu-

kai

Uosio 
sodi-
nukai

Klevo 
sėjinu-

kai

Klevo 
sodi-
nukai

Beržo 
sėjinukai

Beržo 
sodi-
nukai

Juod-
alksnio 

sėjinukai

Juod-
alksnio 

sodinukai

Liepos 
sėjinu-

kai

Liepos 
sodinu-

kai

Kiti lap. 
sėjinu-

kai

Kiti lap. 
sodinu-

kai
Krūmai Viso

1 Alytaus 83.0 4.0 380.0 170.0        89.0  40.0 20.0     12.0 798.0
2 Anykščiai    486.3      2.0           488.3
3 Biržų                     0.0
4 Druskininkų                     0.0
5 Dubravos  74.1  146.4     6.2   100.0      7.5 6.2 4.6 345.0
6 Ignalinos 40.0   30.0        6.0    3.5    5.0 84.5
7 Jonavos 227.9  200.0       2.0           429.9
8 Joniškio 10.0  200.0 315.0  60.0    15.6 1.0   34.0    1.0  2.0 638.6
9 Jurbarko                     0.0

10 Kaišiadorių 50.0   353.0      21.0  60.0  2.0 57.0   8.0  45.0 596.0
11 Kauno   1040.0     120.0             1160.0
12 Kazlų Rūdos 70.0   172.0  4.0    2.0  60.0  42.0  2.0    21.0 373.0
13 Kėdainių   58.5 39.7  1449.9 11.5   54.8 16.8 2.8 5.2 41.3  13.8     1694.3
14 Kretingos 50.0  700.0   7.0     14.0 12.0 14.9 50.0    13.3 10.0 8.0 879.2
15 Kupiškio                     0.0
16 Kuršėnų 20.0  120.0 60.0  10.0     3.0 50.0  30.0    5.0   298.0
17 Marijampolės    10.0                 10.0
18 Mažeikių 30.0   280.0        30.0         340.0
19 Nemenčinės   47.7 25.8  10.3      10.0    0.6    0.2 94.6
20 Pakruojo                     0.0
21 Panevėžio 54.3     20.0               74.3
22 Prienų 50.0   91.3  30.0      119.4  32.4       323.1
23 Radviliškio 22.5  200.0           60.0       282.5
24 Raseinių 26.0   50.0      4.0 15.0 100.0 10.0 55.0 20.0      280.0
25 Rietavo   448.0 246.0     4.5 15.5 19.2 120.0      15.0 6.8 8.1 883.1
26 Rokiškio 12.0 16.0  105.0      38.6          2.9 174.5
27 Šakių            28.7      19.8   48.5
28 Šalčininkų                     0.0
29 Šiaulių 37.3  11.1 30.0  9.9     43.4 184.7  8.3   15.0 20.1 70.5 1.7 432.0
30 Šilutės 170.0 345.0 100.0 225.0      3.0        1.0  13.0 857.0
31 Švenčionėlių   15.0       4.0  80.0    3.0     102.0
32 Tauragės 60.0   185.0  40.0               285.0
33 Telšių      120.0    2.0  60.0       20.0  202.0
34 Tytuvėnų   200.0 200.0 10.0     30.0 40.0 20.0 100.0   3.0     603.0
35 Trakų   100.0 100.0        40.0        10.0 250.0
36 Ukmergės   50.0 30.0  50.0      10.0         140.0
37 Utenos 291.0       33.0  38.2          74.0 436.2
38 Valkininkų 500.0  50.0   15.0    11.0 6.9 60.0  80.0  9.0 1.0   24.8 757.7
39 Varėnos 176.9  20.0 66.9  6.4    0.4      0.1    62.1 332.8
40 Veisiejų 195.0   80.0  25.0 35.0   28.0  275.0        47.0 685.0
41 Vilniaus 51.0   115.0                 166.0
42 Zarasų    100.0  5.0  4.0  7.0   5.0  12.4  2.0 5.0  27.8 168.2

Iš viso 2226.9 439.1 3940.3 3712.4 10.0 1862.5 46.5 157.0 10.7 279.1 159.3 1517.6 135.1 475.0 109.4 35.0 18.0 95.7 113.5 369.2 15712.3

VĮ miškų urėdijų siūlomi be išankstinių sutarčių 2011 metų pavasarį parduoti miško sodmenys, tūkst.vnt.
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Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2011 m. sausį
Sortimentas 2011 m. sausio mėn. 

vidutinė kaina, Lt/m³
Indeksas               
2011 m. 

sausis=100
Iš viso 2011 m. 

vidutinė kaina, Lt/m³

Pušies pjautinieji rąstai 168 100 168
Eglės pjautinieji rąstai 203 100 203
Ąžuolo pjautinieji rąstai 415 100 415
Uosio pjautinieji rąstai 203 100 203
Drebulės pjautinieji rąstai 140 100 140
Beržo pjautinieji rąstai 193 100 193
Juodalksnio pjautinieji rąstai 179 100 179
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 151 100 151
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 130 100 130
Eglės popiermedžiai 122 100 122
Pušies popiermedžiai 117 100 117
Beržo popiermedžiai 134 100 134
Drebulės popiermedžiai 100 100 100
Uosio popiermedžiai 138 100 138
Plokščių mediena (spygliuočių) 85 100 85
Plokščių mediena (lapuočių) 83 100 83
Malkinė mediena 91 100 91
Iš viso apvaliosios medienos 139 100 139
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.
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aiApie privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimus

šalies vyriausybė 2011 m. sausio 17 d. patvirtino Privačių 
miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimo projektą, 

kurio esmė – sudaryti palankesnes sąlygas privačių miškų savi-
ninkams tvarkytis savo miškuose, supaprastinant su kirtimais 
privačiuose miškuose susijusias administracines procedūras, 
tuo pačiu užtikrinant miškų išsaugojimo ir darnaus miškų ūkio 
principų įgyvendinimą. 

Privačiuose miškuose miško ugdymo (retinimo ir einamai-
siais) kirtimais, kuriais iškertami tik nepageidaujami medžiai ir 
sudaromos sąlygos formuoti geresnį ir produktyvesnį medyną, 
iškertamos medienos kiekis tesudaro apie 7 proc. per metus iš-
kertamo bendro medienos kiekio. Mokslininkų paskaičiavimais, 
vardan geresnių miškų ugdymo kirtimais galėtų būti kertama ke-
lis kartus daugiau. Atsižvelgiant į tai ir siekiant sumažinti admi-
nistracinę naštą miško savininkams, leidimai kirsti mišką ugdy-
mo (retinimo ir einamaisiais) kirtimais pakeisti pranešimais apie 
ketinimus kirsti mišką. savininkas, planuojantis vykdyti retini-
mo ar einamuosius kirtimus, regiono aplinkos apsaugos depar-
tamento rajono agentūrai, kurios kontroliuojamoje teritorijoje 
yra numatyti kirsti miškai, privalo pateikti rašytinį pranešimą 
apie ketinimus kirsti mišką arba prieš 14 kalendorinių dienų iki 
planuojamo miško kirtimo išsiųsti jį registruotu laišku. Praneši-
me apie ketinimus kirsti mišką turi būti nurodytas miško sklypo 
adresas, kirtimų rūšis, kirstinų medžių rūšys, skaičius, numato-
mas iškirsti apytikris medienos tūris. savininkas kirtimus vykdyti 
galės tuomet, jei per 14 kalendorinių dienų po pranešimo išsiun-
timo negaus neigiamo rajono agentūros atsakymo. 

leidimus kirsti mišką einamaisiais ir retinimo kirtimais 
pakeitus pranešimais apie ketinimus kirsti mišką, privačių 
miškų savininkams reikės laikytis šiems kirtimams taikomų 
Miško kirtimų taisyklėse nustatytų reikalavimų: dėl medynų 
amžiaus, skalsumo ar paliekamo po kirtimų medžių skaičiaus, 
medžių klasifikavimo, taip pat kirtimo laiko apribojimo ir t.t. 

Kitas esminis pakeitimas yra susijęs su miškininkavimu 
smulkioje valdoje. sudaryta galimybė paprasčiau (be vidinės 

miškotvarkos projekto) vykdyti pagrindinius kirtimus smul-
kiose – iki 3 ha – miško valdose. 

Pagal iki pakeitimo galiojusius teisės aktus, privačiame miške 
esantį brandų medyną, kurio plotas neviršija 3 ha, buvo galima 
nukirsti iš karto. be to, visi svarbiausi elementai, būtini įgyven-
dinant darnaus miškininkavimo principus, kaip Miško kirtimų 
taisyklėse nustatytas brandos amžius, biržių šliejimo, kirtimo 
laiko ir kiti reikalavimai pagrindiniams kirtimams, biržių atrė-
žimo dokumentai, miško atkūrimo projektai, aplinkosauginiai 
reikalavimai, o taip pat ir privalomas leidimas kirsti mišką – išlie-
ka. Todėl miškotvarkos projektas iki 3 ha dydžio miško valdoms 
tapo tiesiog pertekliniu ir brangiai kainuojančiu dokumentu. šis 
Nuostatų pakeitimas ne tik sumažina administracinių procedūrų 
skaičių bei padeda sutaupyti savininkams laiko ir lėšų, bet ir ne-
turi praktiškai jokios įtakos pagrindinių plynų ar neplynų miško 
kirtimų padidėjimui privačiuose miškuose, nekalbant jau apie 
miškų naikinimą.

Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento privačių miškų skyriaus inf.
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Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, regionų aplinkos ap
saugos departamentų, miškų urėdijų, nacionalinių parkų ir vals
tybinių rezervatų valstybiniai pareigūnai 2010 m. šalies miškuose 
nustatė 618 neteisėtų kirtimų atvejų, iškirsta 9811 ktm medienos 
arba 30 proc. mažiau, negu 2009 metais. 

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia medienos neteisėtai 
iškirsta privačiuose miškuose. Juose pernai nustatyti 342 neteisėti 
kirtimai, iškirsta 8138 ktm medienos arba 32 proc. mažiau, negu 
2009 metais. 2010 metais vidutiniškai iš 1000 ha privačių miškų 
neteisėtais kirtimais iškirsta 10 ktm medienos.

Valstybiniuose miškuose pernai nustatyti 276 neteisėtų kirti
mų atvejai, iškirsti 1673 ktm medienos, arba 15 proc. mažiau, negu 
2009 metais. 

Neteisėtais kirtimais padaryta žala miškams siekia 1272,7 
tūkst. Lt, o žala aplinkai įvertinta 1499,1 tūkst. Lt.

Valstybiniuose miškuose pernai nustatyti 48 pagamintos miš
ko produkcijos grobimo atvejai, pagrobta 813 ktm medienos. 2009 
m. buvo nustatyti 46 tokie atvejai, pagrobta 832 ktm medienos. 

Už neteisėtus miško kirtimus ir kitus Miškų įstatymo pažeidi
mus administracine tvarka pernai nubausti 2286 asmenys. Pažei
dėjams skirta 558 tūkst. litų baudų. Neteisėtų kirtimų sumažėjimą 

Neteisėti miško kirtimai 2010 m.
praėjusiais metais sąlygojo intensyvesnė prevencinė veikla. Regi
onų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai patikrino 22,8 
tūkst. privačių miško sklypų, aktyviai vykdė akciją „Miškas2010“. 
Įvairiais miškininkavimo klausimais 2010 m. suteiktos konsultaci
jos 44,9 tūkst. miško savininkų. 

Valstybinės miškų tarnybos inf. 
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Žo dis 
skai ty to jui
Nemėgstu medaus ir tuo labai stebinu ne
mažą būrelį bičiulių ar šiaip gerai pažįstamų 
bitininkų. Kaltas dėl to irgi bitininkas – tėviš
kės kaimynas, labai keista pavarde Alfonsas 
Kandzerka. Pervaišino. Dar ir dabar prisimenu, 
kaip prasidėjus pirmajam medsukiui, pama

tęs prie avilių besisukinėjantį kaimyną, nerdavau į mamos daržą, susirasdavau 
pora jau įmitusių agurkų ir iš kaimyno sodo išeidavau tik tada, kai nuo palaimos 
apsalęs ir apsunkęs pilvas kategoriškai atsisakydavo priimti dar nors kąsnelį 
dieviško gardėsio.

Geraširdis kaimynas bitininkas ir vaikiškas godumas pakišo kiaulę. Jau penkta 
dešimtis metų eina, kai medus man neskanu. Bet bitininkas ir dabar man tebėra 
mistiškos pagarbos vertas žmogus. Įtariu, kad tokių smaližių, bitininkų kaimynų 
(tik ne tokių apsirijėlių, kaip aš) Lietuvoje begalės. Kitaip sunku būtų paaiškinti, 
kodėl medus toks populiarus, o bitininkas visuotinai ir neginčytinai pripažintas 
žmogaus darnos su dievo ,,vabalėliais“ pavyzdžiu.

Vaikystę, medų, bites ir bitininkus prisiminiau dėl vilkų. Aplinkos ministerijo
je tik ką buvo pasibaigusi kelių valandų ,,diskusija“ apie vilkų medžioklę mūsų 
krašte. Žodžiui diskusija kabučių apynasrį uždėjau tik dėl to, kad, mano galva, tai 
tebuvo karštas kurčiojo pokalbis su nebyliu. 

Fronto linija buvo nubrėžta iš anksto, net nurodant, kurioje ovalaus diskusijų 
stalo pusėje privalai sėdėti. Vienoje pusėje reglamentuotos vilkų medžioklės 
šalininkai – valdininkai, mokslininkai ir medžiotojai, kitoje – jos oponentai, irgi 
turintys svarių argumentų, bet tarp jų ir nemažas būrys liepsnojančių platoniš
ka meile vilkui. Renginys buvo bevaisis. Ne! Meluoju! Vaisiai buvo. Aplinkos mi
nistras po jo nurėžė trečdalį vilkų sumedžiojimo limito. Bet kalba – ne apie tai.

Važiuoju namo, kankinuosi, kodėl mano argumentai neveikia medžioklės opo
nentų, o manęs neįtikina jų išvedžiojimai, iš kur kyla platoniška meilė vienai 
gyvūnų rūšiai, visiškai nejaučiančiai sentimentų mūsiškei, ir mechaniškai klau
sausi radijo (bjaurus įprotis). Tik staiga spragt! Nepamenu nei laidos, nei jos au
toriaus, nei temos. Bet viena išgirsta frazė apie medų išvertė iš koto. Apytikslė 
citata: medus, nuostabiausias produktas, kurį išgaudamas žmogus mažiausiai 
prievartauja gamtą. Genialu.

Bitininkas baltais rūbais triūsia prie avilių, aplinkui jį saulės nutviekstame sode 
draugiškai dūzgia bitelės, ištrauktuose į saulės spindulius koriuose auksu žaiža
ruoja ir pasakiškai kvepia medus. Idiliškas žmogaus darnos su gamta vaizdelis. 

Ei! Stop. O, kas klausė bitės, ar jai patinka būti melžiama karve, kai už būsto (avi
lio) nuomą žmogėnas, neatsiklausęs partnerio nuomonės, atima kruvinu darbu 
žiemai visai šeimynai sukauptas maisto atsargas, mainais pasiūlęs tik pusiau 
sintetinį pašaro surogatą, kad nuomininkas badu nenudvėstų. Žmonių visuo
menėje tokie santykiai vadinam vergove. Na, geriausiu atveju, – baudžiava.

Nuolankiausiai meldžiu atleidimo visų Lietuvos bitininkų dėl tokio baisaus pa
lyginimo. Kalta dėl to tik ta nelemta frazė iš radijo ir kvailas mano noras asfalti
niams žmonėms (net nežinau, ar ir jų turėčiau atsiprašyti dėl negražios pravar
dės lipdymo – jie gi nekalti, kad ant asfalto gimė) išaiškinti racionalų Kaimiečio 
(didžioji raidė čia – ne klaida) santykį su gamta, kuriame, deja, nėra vietos senti
mentaliai ir nesavanaudiškai meilei.

Kaimo žmonės, remdamiesi tūkstantmete patirtimi nuolatinio buvimo gamto
je, kūrė tautosaką. Asfaltiniai žmonės, praturtėję kelių dešimtmečių televizine 
patirtimi, kuria popsą. Nežinau tautosakos kūrinio (gink dieve, nepretenduoju 
būti tautosakos specialistu), kuriame būtų šlovinama sentimentali platoniška 
meilė gamtai ar gyvūnui. Liūdna, bet neteko sutikti ir popso kūrinio, bent tru
putį atspindinčio tikrą gamtos realybę. 

Žiauru? Nieko nepadarysi. Tokia ta motina gamta.
    

EUGENIJUS TIJUŠAS

Pastaruoju metu kilo polemika dėl vilko, kaip 
rūšies, išsaugojimo ir šių žvėrių sumedžiojimo 

kvotos Lietuvoje. Vasario pradžioje Aplinkos minis-
terija sumažino vilkų sumedžiojimo kvotą nuo 60 
iki 40 individų. Toks sprendimas priimtas atsižvel-
gus į visuomeninių bei nevyriausybinių organizaci-
jų išsakytus argumentus. 

sprendžiant šį klausimą, vilką ir jo vaidmenį gamtoje 
bei žmogaus ūkyje reikia kuo geriau pažinti. Grobuo-
nys, tarp jų – ypač vilkas, yra svarbus miško ekosis-
temos komponentas. Ganyklinėje mitybos grandinėje 
vilkas sudaro paskutinę grandį. Jis yra miško ekologi-
nės piramidės viršūnėje ir išsilaiko augalėdžių gyvū-
nų, mintančių miško ir lauko augalija, dėka. 

Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje vilkų 
mitybą tyrinėjo dr. J. Prūsaitė (1961). Jos duomenimis, 
vilkų maisto sudėtyje stirnos tuomet sudarė 28 proc., 
kiškiai – 7 proc., šernai – 3 proc., pelėnai – 2 proc., 
arkliena (masalas) – 12 proc., nežinomi žinduoliai – 
9 proc., augalinis maistas – 7 proc., naminiai gyvu-
liai – 12 proc. ir šunys – 1 proc. Tuo metu lietuvoje 
vilkų buvo apie 100, stirnų – 27 tūkst., briedžių (1100), 
tauriųjų elnių (380) ir šernų (4100), dar nedaug. Tarp 
kanopinių žvėrių gausiausia buvo stirnų, kurios ir do-
minavo vilkų maisto sudėtyje.

Kaimyninėse šalyse pagrindinis vilko maistas yra 
kanopiniai gyvūnai. svarbūs vilko mityboje ir kiškiai, 
barsukai, lapės, mangutai, peliniai graužikai, vištiniai 
ir antiniai paukščiai, naminiai gyvuliai ir šunys. Gyvū-
ninį maistą papildo augalinis (įvairios miško uogos ir 
vaisiai). šiltuoju metų laiku vilkai yra sėslesni ir jų mi-
tyboje vyrauja vidutinio dydžio ir smulkūs žinduoliai. 
Pavasarį, vasarą ir ypač rudenį vilkai užpuola į gany-
klas išgintus naminius gyvulius. Daugiausia papjauna 
avių, ožkų, veršelių ir kumeliukų. Pokario metais vilkai 
naktį apdraskė su kumele besiganantį mūsų kumeliuką, 
kuriam iš šlaunies išplėšė raumens gabalą. veterinaras 
žaizdą apibarstė kseroformo milteliais, ir ji užgijo... 

Įsimaišęs į kaimenę vilkas paprastai nepasitenkina 
viena avimi, o papjauna bent kelias. Nuo vilkų nuken-
čia ir šunys. Žiemą, kai prasideda klajonės, pagrindinis 
vilkų maistas yra kanopiniai žvėrys. Jie medžioja stir-
nas, elnius, briedžius ir šernus. vilkų aukomis tampa 
ne tik kanopinių jaunikliai. Jų gaujos persekioja ir pa-
pjauna ir suaugusius žvėris. vidutinis vilkų pulkelio 
(šeimos) dydis yra 1-2 suaugę žvėrys, 3-6 šiųmetukai 
ir 1-3 metinukai, t.y. 5-11 plėšrūnų. Kiekvienas vilkų 
pulkelis (šeima) turi savo atskirą medžioklės teritoriją, 
kurios ribos žymimos šlapalu ir ginamos nuo kitų. Kai 
šeimyniniai(ės) vilkų pulkeliai (rujos) laikinai susi-
jungia sėkmingesnei kanopinių medžioklei, jie sudaro 
gaujas, kuriose būna iki 12-16 plėšrūnų. vilkų gūžtos 
esti ne arčiau kaip 6-12 km viena nuo kitos, o medžio-
klės ploto spindulys yra 3-6 km. Jauniklių auginimo 
metu vilkai nemedžioja arčiau kaip 5-6 km nuo gūžtos, 
nors netoliese ganosi naminiai gyvuliai. Rudenį vilkų 
šeimos – suaugę ir jaunikliai, kurie mokomi medžioti, 
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Dar kartą apie vilką

dažniau užpuola naminius gyvulius ganyklose ir aptvaruose. 
iš esmės vilkai yra sėslūs, savo teritoriją apleidžia labai ne-
noriai ir tik tuomet, kai pradeda stokoti maisto. ieškodami 
grobio per vieną naktį jie gali nueiti 25-40 km, o kartais net 
iki 70 km (Geptner ir kt., 1967).

vilko vaidmuo miško ekosistemose dvejopas. Medžioda-
mas kanopinius žvėris, bebrus, kiškius bei pelinius graužikus 
vilkas mažina jų gausą. Jis taip pat neleidžia elniniams žvė-
rims susitelkti ir išvaiko juos iš miško jaunuolynų. Kad vil-
kai ir lūšys atlieka svarbų elninių žvėrių piemenų miškuose 
vaidmenį, patvirtino specialūs tyrimai Tatrų nacionaliniame 
parke. Teritorijoje, kurią kontroliavo vilkai ir lūšys, miško 
želdiniai stirnų ir elnių buvo pažeisti kelis kartus mažiau, 
negu ten, kur šie grobuonys nesilankė (Novakova, Hanzl, 
1968). Dėl kanopinių gausos ir jų pasiskirstymo teritorijoje 
reguliavimo vilkas ir lūšis miškų ūkyje yra labai naudingi. 

Grobuonys, tarp jų – ir vilkai, būtini sėkmingam jų aukų 
egzistavimui. Jie apvalo kanopinių žvėrių kaimenes nuo ne-
pilnaverčių, ligotų ir parazitų apniktų gyvūnų. Nustatyta, kad 
Kanados miškingose teritorijose vilkų ir baltauodegių elnių 
santykis turi būti 1:100, vilkų ir briedžių 1:30 (Pimlot, 1969). 
baltarusijoje, esant vilkų ir kanopinių santykiui 1:22 – 1:36, 
jie sumažina briedžių kaimenę iki 20 proc., stirnų – 23 proc. 
ir šernų – 22 proc. Tarp papjautų briedžių šiųmetukai sudaro 
57 proc., šernų – 78 proc. Tarp suaugusių žvėrių patelės ati-
tinkamai sudaro 64 proc. ir 70 proc. Per metus vilkui reikia 
apie 500-800 kg maisto (Kučmel, 2001).

vilkų ir jų aukų skaičiaus santykį būtina reguliuoti. 
šiuo metu lietuvos miškuose yra apie 112 tūkst. stirnų, 18 
tūkst. tauriųjų elnių ir 6,7 tūkst. briedžių. Atsižvelgiant į D. 
Pimloto (1969) duomenis, pas mus vilkų ir stirnų santykis 
galėtų būti apie 1:200, vilkų ir elnių – 1:100, vilkų ir brie-
džių 1:30. Tai apytikriai santykiai, kuriuos reikia patikslinti. 
Pagal šiuos grobuonio ir aukų skaičiaus santykius lietuvos 
miškuose galėtų būti apie 1000 vilkų. Tačiau lietuva – ne 
miškais apaugusi britų Kolumbija. Todėl vilkų gausą tenka 
kontroliuoti dėl jų daromų nuostolių šalies gyvulininkystei 
ir medžioklės ūkiui. Nepriklausomoje lietuvoje 1934-1939 
buvo 100-250 vilkų. Karo metais vilkų labai pagausėjo ir 
1948 m. jų priskaičiuota 1725. Per 12 metų buvo sumedžio-
ti 3244 vilkai. Po to, apskaitos duomenimis, 1960-1970 m. 
lietuvoje buvo 50-100, 1980-1990 m. – 300-350 ir 2000 m. – 
550 vilkų. Miškininkų atliktos apskaitos duomenimis, 2010 
m. kovo mėnesį minimalus vilkų skaičius buvo 270 žvėrių, 
esant ekologiškai optimaliam jų skaičiui apie 200 individų 
(baltrūnaitė, balčiauskas, 2010). Prof. P. Jurgensono duo-
menimis, vilkų populiacijoje šiųmetukai sudaro apie 300 
proc., metinukai – 50 proc., o antramečiai vilkai – tik 30 
proc. Autorius nurodo, kad norint sulaikyti tolimesnį gau-
sumo augimą reikia sumedžioti ne mažiau kaip 50-60 proc. 
visų vilkų (Medžioklėtvarkos pagrindai. M., 1966). vilkų 
sumedžiojimo kvota lietuvoje 2010-2011 m. medžioklės 
sezoną – 50-60 individų, arba apie 20 proc. prieš jauniklių 
atsivedimą, būtų labai taupi, minimali ir užtikrinanti toli-
mesnį populiacijos augimą.

sovietmečiu vilkus medžiojo visus metus, tačiau neišnai-
kino. be to, į mūsų šalį jie ateina iš latvijos ir baltarusijos, 
kurioje kasmet iš 2000 buvo sumedžiojama apie 1100 (55 
proc.) vilkų, tačiau jų nemažėjo (Kučmel, 2001). 

Nėra abejonės, kad vilką lietuvoje reikia išsaugoti kaip 
rūšį, tačiau jų skaičių būtina kontroliuoti.

Prof. Vytautas PadaiGa
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lietuvos miškininkai medžiotojai turi 
daug gražių tradicijų organizuojant 
medžiokles, turiningai praleidžiant lais-
valaikį gamtoje. šiandien tuo gali di-
džiuotis ne vienas miškininkų medžio-
tojų klubas. 

Tačiau tai turėjo prasidėti, atsiras-
ti pradininkas, sugebėjęs išradingiau 
ir originaliau organizuoti, medžioklę 
padaryti įsimintiną ne tik laimikių 
prasme, bet ir draugavimo su gamta, 

kolegomis, bendraminčiais ar įžymiais 
žmonėmis, būti pavyzdžiu kitiems. 

vienas iš sektinų tradicijų židi-
nių yra ukmergės medžiotojų klubas 
„Miškininkas“, organizuojantis tradici-
nes medžiokles Deltuvos girininkijos 
vidumiškio miške nuo šeštojo praei-
to amžiaus dešimtmečio. ši tradicija 
buvo įregistruota 1961, pradėjus re-
gistruoti metraštyje svarbiausius fak-
tus apie įvykusią medžioklę: dalyvius, 

laimikius, labiausiai pasižymėjusius 
medžiotojus. 

Tačiau medžioklės šiame miške man 
įstrigo atmintin dar anksčiau, kai vidu-
miškio eigulys Jurgis Terekas mus, jau 
paaugusius pamiškės vaikus, pakvies-
davo į žiemos medžiokles varovais. 
Tuomet vyko zuikių ir lapių, kurių buvo 
gausu, medžioklės, ir laimikiai sunkiai 
sutilpdavo į roges. vėliau didžiausią lai-
mikių dalį sudarydavo stirnos ir šernai, 
o akademikui l. Kairiūkščiui prieš 22-
ejus metus, sumedžiojus sidabraragį el-
nią, atiteko laimingiausio šio miško me-
džiotojo titulas. Tradicinės medžioklės 
idėją palaikė ir nuolat rėmė ne tik klubo 
vadovai entuziastai leonas Mažeikis, 
vidas Pračkaila, Antanas Hofmanas, bet 
ir eiliniai klubo medžiotojai, suprasda-
mi tokių medžioklių svarbą medžioklės 
tradicijoms ugdyti.

Tradicinės medžioklės pradinin-
kas – tuo metu buvęs Deltuvos giri-
ninkas leonas Mažeikis, jos tęsėjas – 
dabartinis girininkas laimis striukys. 
Tradicijų turtinimui daug dėmesio 
skyrė buvęs ilgametis miškų urėdas 
Antanas Hofmanas, medžioklės tra-
dicijų žinovas, puoselėtojas, daug dė-
mesio skyręs medžioklės ūkio plėtrai 
ukmergės miškų urėdijoje.

Tradicinės medžioklės vyksta pagal 
klubo patvirtintus nuostatus. viena iš 
tradicijų – organizavimo laikas – sa-
vaitė prieš ar po Kalėdų tame pačiame 
miške. Pradedant 1961 m. yra išsaugoti 
visų medžioklių dalyvių sąrašai, sume-
džioti laimikiai, medžioklių karaliai, 
laimingiausi šauliai, įdomiausią nuo-
tykį patyrę medžiotojai. Medžioklėje 
visada dalyvauja 16-20 medžiotojų. 
sudaromos dvi komandos po 8-10 
medžiotojų: viena – iš vietinių miški-
ninkų, kita – iš svečių. Komandos la-
bai garbingai rungtyniauja tarpusavy-
je pagal klubo patvirtintus nuostatus. 
Kruopščiai registruojami visi šūviai, 
jų aplinkybės, sumedžioti laimikiai. 
Medžiotojai vertinami pagal taiklumą, 
pagarbą medžiojamam žvėriui, už kie-
kvieną žvėrį skiriami balai. 

šeimininkai medžioklei atsakingai 
ruošiasi. Kiekvienas medžiotojas turi 
galimybę pajausti, jog čia jis yra lauk-
tas svečias. Medžiotojas gauna visų 

Tradicinė 50-oji medžioklė

Jubiliejinės 50-osios medžioklės dalyviai
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Kiekviena medžioklė buvo įsimintina
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varymų planą, stovėjimo vieta yra pa-
žymėta kortele su palinkėjimais, paša-
linti krūmai, galintys trukdyti mato-
mumui ar šūviui. 

varymai dažniausiai kartojasi kas-
met pagal panašią schemą. Planuojama 
12 varymų. Tai labai daug, bet varymai 
palyginti būna neilgi, labai gerai orga-
nizuoti. Medžiotojai, kuriems pavyksta 

pietus ir pietaudavo prie laužo, nepri-
pažindamas jokių užstalių.

Jubiliejinė 50-oji medžioklė vyko 
nuostabią žiemišką praėjusio gruo-
džio dieną, retkarčiais net saulė pasi-
rodydavo. Dalyvavo 16 medžiotojų. 
Medžioklei vadovavo leonas Mažei-
kis. Jis paskyrė dviejų rungtyniavusių 
vietos miškininkų ir svečių komandų 
kapitonus. Medžioklėje be šautuvo da-
lyvavo ir medžioklės vaizdus registra-
vo ukmergės miškų urėdas vigantas 
Kraujalis. Nuotaiką gal kiek slopino 
gilus sniegas. Nei vienam medžiotojui 
nepakilo ranka su šautuvu į sunkiai 
per sniegą besiiriančias stirnas. Gal 
dėl to ir tradicija buvo pažeista – vie-
toj 12 varymų padaryti tik 9.

Nežymiu skirtumu laimėjo svečių 
komanda. Pagrindinis prizas buvo 
įteiktas svečių komandos kapitonui 
Artūrui balčiui ir iškeliavo į vilnių. 
Medžioklės karaliumi nominuotas 
ukmergiškis, svečias iš Kauno Alf-
redas Galaunė, sumedžiojęs du šer-
nus. Medžioklės vadovas l. Mažeikis, 
klubo vadovas Antanas Hofmanas, 
daugkartinis šių medžioklių dalyvis 
akad. leonardas Kairiūkštis, kiti me-
džiotojai prisiminė prabėgusių 50-ies 
medžioklių akimirkas, kartu medžio-
jusius ir jau iškeliavusius į amžinosios 
medžioklės šalį miškininkus Algirdą 
Matulionį, Jurgį Gečį, vytautą luka-
ševičių, Albertą smalstį, Julių Milašių 
ir kitus, jų požiūrį į medžioklę, gamtą, 
tarpusavio santykius.

Medžiotojų klubo „Miškininkas“ 
prezidento Antano Hofmano iniciaty-
va šia proga išleistas bukletas su trum-
pu šių medžioklių istorijos aprašymu, 
statistiniais duomenimis.

Prof. andrius Kuliešis

Medžioklės 
data

Medžiotojų 
skaičius

Atlikta Medžioklėse sumedžiota
Medžioklės 

karaliusVarymų Šūvių Elnių Šernų Stirnų Kiškių Lapių Kiau
nių

Man
gutų

1984.12.23 19 12 118  3 7 24 12   —

1985.12.22 18 12 105  5 3 7 4   A. Bernotas

1986.12.27 19 12 103   10 22 7   A. Vileikis

1987.12.20 18 10 104  5 13 7 7   Z. Sedleckas

1988.12.18 18 12 71 1 7 10 7 4   L. Kairiūkštis

1989.12.17 18 12 95  6 3 5 3  1 V. Pračkaila

1990.12.23 20 13 75  4 3 7 3   S. Arciškevičius

1991.12.22 17 13 58  3 6 9 4   V. Pračkaila

1992.12.19 14 12 48  2 2 4 2 1  Z. Sedleckas

1993.12.19 17 11 38   3 8 3   R. Šalkauskas

1994.12.18 18 12 45    11 1 1  Z. Sedleckas

1995.12.23 18 12 48  2  9 1   A. Kopūstas

1996.12.22 16 13 46    9 3   S. Ražanas

1997.12.27 19 12 30  4  5 3   Z. Sedleckas

1998.12.26 17 12 24  1  3 2   A. Balčius

1999.12.26 17 12 30  5  3    A. Šakėnas

2000.12.23 18 13 23  1  2 2   D. Taukis

2001.12.23 18 12 43  3  6 1   D. Dudutis

2002.12.29 20 13 42  3  3 1   V. Palionis

2003.12.27 19 13 4     1   A. Kuliešis

2004.12.26 18 12 39   2 1 7   R. Venclovas

2005.12.26 20 11 59   10 10 6   P. Kanapienis

2006.12.23 18 12 34   4 4    A. Balčius

2007.12.23 21 11 50  3 5 2 8 1  B. Sakalauskas

2008.12.27 16 12 61  3 4 1 7  2 R. Šalkauskas

2009.12.27 18 11 47  2 3 5 4  4 V. Palionis

Ištrauka iš medžiotojų klubo „Miškininkas“ tradicinių medžioklių metraščio 
(vedėjas Antanas Hofmanas)
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dalyvauti, ne kartą turi galimybę prisi-
minti laimingus ir mažiau laiminges-
nius numerius. Pietaujama stacionarinė-
je „pa lapinėje“ su apvaliu aukuru, pasta-
tytoje dar šių medžioklių pradžioje. 

vyresni medžiotojai prisimena 
dažną šių medžioklių dalyvį buvusį 
miškų ūkio ministrą Algirdą Matulio-
nį. Jis visada atsiveždavo tradicinius 
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Kranklys, dar vadinamas varnu ar juodvarniu, – nuo 
seno lietuvoje gyvenantis ir niekada nebuvęs išnaikintas 
paukštis. Mūsų krašte sutinkamas visur ir visais metų lai-
kais. Greitas ir manevringas kranklių poros skrydis pava-
sarėjančiame danguje primena naikintuvų grandies vira-
žus. staigiai kildami ar smigdami žemyn, žaismingai var-
tydamiesi, keisdami skrydžio kryptį šie galingos išvaizdos 
ryškiai juodo metalo atspalvio gerai ore matomi paukščiai 
visada atkreipia į save dėmesį. Jų biologiją, ekologiją ir net 
psichinius ypatumus išsamiai aprašė T. ivanauskas ir kiti 
ornitologai. sparčiai besikeičianti aplinka bei su tuo susiję 
gamtosauginiai reikalavimai požiūrį į šiuos sparnuočius 
pakeitė gana radikaliai. Radikalus kranklių naikinimas 
tankiai apgyvendintose vakarų europos šalyse, kaip rašė 
prof. T. ivanauskas, pavertė juos retenybe. uždraudus 
kranklių medžioklę, per pastaruosius 20 metų jų popu-
liacija pernelyg išaugo. Pavyzdžiui, 2009 m. pavasarį virš 
Telšių miškų urėdijos „Žvėrinčiaus“ aptvarų aukštai ratus 
suko ne mažiau kaip 100 kranklių. Dubravos girios pa-
kraštyje kukurūzų ražienose rudenį maitinosi kelių dešim-
čių pulkas. buvę atsargūs ir baikštūs, dabar krankliai jau 
„susigyveno“ su žmonėmis. štai Girionyse 2008–2009 m. 
kranklių pora išaugino jauniklius ant katilinės kamino 
turėklų. vėliau išsikraustė tik prie lizdo pastačius teleko-
munikacijos antenas. Dubravos girioje krank liai turi apie 7 
lizdavietes. viena jų pora pernai jauniklius išaugino Kau-
no marių kranto molio atodangoje esančioje nišoje. sunku 
pasakyti, ar lizdavietė buvo pasirinkta atsitiktinai, ar dėl 
nerastos jiems patikusios vietos miške. lizdą galima buvo 
fotografuoti, tik leidžiantis virve. 

Krankliai dažniausiai matomi medžiojant. Miesto pri-
eigose dažniau sutinkamos varnos, o laukuose ir miškuose 
šeimininkauja krank liai. Pakanka vieno kito šūvio ir jie, 
laikydamiesi pagarbaus atstumo, skuba sužinoti medžiok-
lės rezultatų. Žalingiausias kranklys būna pavasarį, kai 
laukų paukščiai peri ir augina jauniklius. iš oro nužiūrėjęs 
potencialią perimvietę, kranklys stebi lizdo šeimininkų el-
gesį ir sistemingai mažindamas apžvalgos plotą, suranda 
pempės, vieversio, kurapkos ar kito paukščio lizdą. Ne kar-
tą ir pats tuo įsitikinau. O kad jie papietauja kiškučiais, tuo 
niekas neabejoja. Tai taip pat yra viena iš priežasčių, kad 
visiškai sumenkusi kiškių populiacija negausėja. Neteko 
išgirsti nė iš vieno medžiotojo gero žodžio apie kranklį. 
viena teigiama jo savybė, kad atlieka žuvusių gyvūnų sa-
nitarines apeigas. 

Paskirdamas kelias eilutes šiam gerai pažįstamam 
paukščiui, visiškai nesiūlau prieš jį „iškasti karo kirvio“, o 
tik atkreipti dėmesį į jau atsiradusį būtinumą reguliuoti jo 
populiacijos dydį ir baigti keliaklupsčiauti kitų šalių no-
rams ar reikalavimams.

JoNAS grigALiŪNAS

Kranklys – 
mūsų aplinkoje

Krankliai įsirengė lizdą Nemuno pakrantės atodangoje

Saugiame lizde išaugo 3 juodvarniukai
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veisiejų miškų urėdija globoja penkis 
JMb būrelius, veikiančius Kapčiamies-
čio, Kučiūnų, Krosnos pagrindinėse 
mokyklose ir seirijų A. Žmuidzinavi-
čiaus bei veisiejų gimnazijose. Gaila, 
kad dėl lėšų trūkumo šiemet sustabdy-
ta leipalingio ir šventežerio JMb bū-
relių veikla.

plačiai užsimojęs „kadagys“
Įdomi seirijų A. Žmuidzinavičiaus gim-
nazijos JMb klubo „Kadagys“ veikla. 
būrelio vadovė – mokytoja vida sebes-
tinienė, kuratorius – seirijų girininki-
jos girininko pavaduotojas vilmantas 
Talandis. Klubas įsikūrė 2003 m., dabar 
jame yra 37 nariai: 29 mokiniai ir 8 pe-
dagogai.

Pagrindiniai klubo tikslai – suburti 
gamtosauga, aplinkotyra, menine savi-
raiška besidominčius moksleivius, pe-
dagogus ir visuomenės atstovus, skleis-
ti gamtosauginę informaciją ir skatinti 
nevartotojišką požiūrį į gamtą. 

Klubo nariai rašo ir vykdo įvairius 
projektus, dalyvauja konkursuose ir 
rengia akcijas bei paskaitas. Praėjusiais 
metais buvo rašyti ir laimėti projek-
tai ,,Kūrybinis gyvenimas kitu ritmu“, 
„Jaunimas ateities verslui“ (Ž. Krivo-
nienė), „lietuvos Katalikų bažnyčios 
kronika – tikėjimo laisvės šauklys“ 
(R. Tarasevičiūtė), ,,Mes seirijiečiai“ 
(v. sabestinienė). Dažnai dalyvauja jau-
nųjų gamtininkų centre vykstančiuose 
renginiuose. Parodoje – konferencijoje 
,,Pasaulinė gyvūnų diena 2009“ prista-
tė darbą ,,išsaugokime balinių vėžlių 
populiaciją“. Klubo nariai dalyvauja 
tarptautiniuose jaunųjų mokslinin-
kų – gamtininkų konkursuose, kuriuo-
se jau pristatyti moksliniai tiriamieji 
darbai, tokie kaip ,,Moksleivių poilsis“, 
,,Psichotropinių medžiagų paplitimas 
moksleivių tarpe“, ,,Kerpės – aplinkos 
taršos indikatoriai“, ,,Kompiuterinių 
žaidimų įtaka paauglio asmenybės for-
mavimuisi“.

buvo ruoštos ir vykdytos švietėjiš-
kos akcijos ,,išvalykime pasaulį“, ,,Atlie-
kas rūšiuoji – gamtą tausoji“, ,,baterijas 
renki – gamtą gerbi“, ,,Atsikratykime 
pasenusių elektros prietaisų“. šia tema 
gamino ir platino lankstinukus. Nuo-
lat ruošiamos paskaitėles ,,bendraam-

žiai – bendraamžiams“ apie miestelio 
gamtosaugos problemas.

Žemės mėnesio metu kadagiečiai 
vykdė įvairias gerų darbų akcijas: ,,Te-
būnie švara“, ,,Žemė – žmonių plane-
ta“, ,,Atliekų tvarkymas neįmanomas 
be tavęs“, rengė ir platino lankstinukus. 
„Kadagys“ dalyvavo rajoninėje konfe-
rencijoje ,,Aplinka be šiukšlių“, kurios 
metu pristatė savo veiklą, dalyvavo 
tarp mokyklinėse varžybose ir iškovojo 
i bei ii vietas. 

savo gimtinės gimnaziją aplanko ir 
buvęs jos mokinys, ii laidos abiturien-
tas prof. miškininkas vytautas valenta 
(nuotraukoje stovi pirmas iš kairės). Jo 
iniciatyva baigiamas sodinti parkas.

Savos krosniečių tradicijos
Įdomi, turininga ir Krosnos pagrin-
dinės mokyklos JMb būrelio veikla. 
būreliui vadovauja mokytoja Rima 
Pavolienė, kuruoja Krosnos girinin-
kijos girininko pavaduotojas Donatas 
Grėbliūnas, o jo nariai – 5-6 klasių 
mokiniai. 

Naujų narių priėmimas turi savas 
tradicijas: Krosnos girininkijoje nau-
jieji nariai prisaikdinami saugoti ir 
puoselėti gamtą, padėti paukščiams 
ir žvėreliams žiemą, skleisti gerąsias 
idėjas bendruomenėje. 

Kiekvieną rudenį jaunieji miš-
kininkai stengiasi prisirinkti įvairių 
sėklų, kad turėtų ką paukščiams į le-

syklą įdėti. Pasiruošia floristinės me-
džiagos kiekvienais metais gamina-
moms puokštėms ir kompozicijoms, 
kurios dalyvauja įvairiose parodose 
mokykloje, lazdijų rajono savivaldy-
bėje, veisiejų miškų urėdijoje. būrelio 
nariai su vadovais veda švietėjiškas 
akcijas apie atliekų rūšiavimą, Žemės 
dienos svarbą. 

VyTAUTAS STACEVičiUS 
Veisiejų miškų urėdijos specialistas 

ryšiams su visuomene 

Akcijos ir kasdieniniai darbeliai
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sulyginti šio grožio su bet kuo matytu. 
Jo iki šiol niekada nematė europiečių 
akys. Turbūt į taip gražius vaizdus iki 
šiol žiūrėjo tik skraidantys angelai“. 
Krioklys yra susiformavęs Zambezės 
upės vidurupyje, kur ji teka plokščia 
bazaltine lyguma, ties žemės plutos apie 
120 m pločio tektoniniu lūžiu. Krin-
tančio vandens purslų rūkas kyla net į 
400 m aukštį. Dėl nuolatinio drėkinimo 
krioklio krantai vietomis yra apaugę 
tropine augalija, kurioje gausu žvėrių. 
Pasiekiamas turistams šis krioklys tapo 
tik 1905 m. nutiesus geležinkelį 

sumokėję rinkliavą, kitai dienai auš-
tant dalyvavome nuotykiniame pasivaikš-
čiojime su liūtais. Rezervate vykdoma 

Gyventojų šalyje – 12,5 mln. 95 proc. – 
juodaodžiai. vidutinė gyvenimo trukmė: 
vyrų – 37 m., moterų – 34 m. Apie 
26 proc. gyventojų serga Živ. Pagrindi-
nės kalbos – šona, ndebele ir anglų. Ne-
priklausomybę atgavo 1980 m. 

Paskui kiekvieną baltaodį turistą seka 
keli įkyrūs miestelio gyventojai, siūlantys 
pirkti suvenyrų. 

viktorijos NP plotas – tik 23 km2. Jis 
apima didžiąją dalį viso viktorijos kriok-
lio. Maža krioklio dalis priklauso Zam-
bijai. Tai didžiausias pasaulyje krioklys. 
Jo ilgis skersai upės siekia arti 1800 m, 
aukštis – nuo 80 iki 128 m. Kriok lį euro-
piečiams atrado britas Deividas livings-
tonas 1855 m. Jis rašė: „Niekas negali 

Safari mūsų nepažintoje Afrikoje

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)

Zimbabvės Respublika (teritorija – 391 
tūkst. km,2 sostinė Harare) yra viena iš 

skurdžiausių šalių Afrikoje ir pasaulyje. 
Didžiausias pajamas duoda kalnakasyba 
(turi didžiausius pasaulyje platinos iš-
teklius). Antroje vietoje – turizmas. Pi-
nigai – Zimbabvės doleriai, bet plačiau 
naudojami JAv doleriai.

vyrauja krūmynai, kuriuose, ypač 
prie vandenų, gausu laukinės faunos. Dėl 
ganiavos ir krūmynų bei medžių naiki-
nimo vyksta intensyvi erozija ir dirvože-
mio degradacija. šalyje yra 8 nacionali-
niai parkai, tarp kurių – gausiausiai visus 
metus lankomas viktorijos NP.

Žvėrių nualinta Čiobės NP savana

Straipsnio autorių pasivaikščiojimas su liūtu po savanos brūzgynus Vietinių gyventojų šokis prieš išvyką po Zambezę
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liūtų renatūralizacija. Dėl įvairių priežas-
čių žmogaus globon patekę liūtukai po 
renatūralizacijos paliekami savarankiškai 
gyventi laukinėje gamtoje. 

Po pietų, sumokėję po 30 JAv dolerių 
už įėjimą į NP, apžiūrėjome visą krioklio 
ilgį. Tai, ką matėme, žodžiais išreikšti 
neįmanoma: didybė, gausmas, grožis, 
kintantis kas keli šimtai metrų, o kur dar 
vaivorykščių gausa ir paties kranto įvai-
rovė, tropinė augmenija, lianos, žiedų 
rojus. livingstono susižavėjimas kriokliu 
neatsitiktinis ir neeilinis. Pradžioje ne-
supranti, ar matai realybę, ar esi pasakų 
šaly. baltos palaidos vandenų purslų ka-
sos, papuoštos keliomis vaivorykštėmis, 
krinta į rūkų padengtą bedugnę ir joje, 
susipynusios į putotus srautus, skuba 
skalauti giliuose kanjonuose prigludusias 
uolas. Nusisuki nuo kerinčio vaizdo ir 
krintančio vandens šniokštimas tau tuoj 
primena audros išsuptą baltiją. 

užsižiopsoję į krioklį vos neužlipome 
ant karpuočių, čia pat prie tako besiknai-
siojančių. vienas iš mūsų dėl netikėto 
susitikimo su jais, paslydęs ant krioklio 
purslų drėkinamo akmens, visu ūgiu su 
fotoaparatu tekštelėjo į balutę beveik po 
pat karpuočių kojomis. Pats apsiplovė, 
bet su fotoaparatu buvo vargo. Gera pa-
moka – fotoaparatus tokiose kelionėse 
reikia ypač saugoti.

iš krioklio į miestelį grįžtančiuosius 
palydi ginkluotas policininkas (net ir po 
vieną esančius, ypač baltuosius). Tai bū-
tina svečių apsaugos nuo žvėrių ir plėši-
kavimo priemonė. Kelią į savo kempingą 
krūmynų takais mes žinojome (tai 2-3 
km). Tačiau mus lydėję policininkai pasa-
kė, kad tas takas nesaugus, ir nuvedė kitu, 
tačiau ne į kempingą, o į labai prabangių 
viešbučių kompleksą (turbūt priskyrė mus 
prie baltųjų elito) kitame miestelio pa-
kraštyje. Teko paprakaituoti, kad spėtume 

į organizuojamą išvyką po Zambezės upę.
Plaukiojimas laivu Zambezėje pra-

noko visus lūkesčius. Prieplaukoje mus 
sutiko tautiškai pasipuošęs gražių vyrų 
ansamblis. Dainavo tradiciškai šokdami. 
saulė jau krypo vakarop, kai nuo atviro 
denio galėjome stebėti prie upės salų ir 
pakrantėse gulinčius, plaukiojančius ar 
besiganančius dramblius, krokodilus, be-
gemotus, antilopes, paukščius ir kt. laive 
vaišino vynu.

Kitą dieną išvykome į botsvaną, vieną 
turtingiausių respublikų Afrikoje (bvP 
dalis, tenkanti vienam gyventojui, sudaro 
3900 JAv dolerių). Didžiausias pajamas 
duoda pramonė. Pinigai – pulos. Kitos 
valiutos parduotuvėse neima. valstybinė 
kalba – anglų, bet kalbama ir tvanų kal-
ba. Nepriklausomybę atgavo 1965 m.

Teritorija – 582 tūkst. km2. saugomos 
teritorijos užima 20 proc. šalies ploto. 
Yra 4 nacionaliniai parkai, 8 rezervatai 
(draustiniai). Turtingiausias yra čiobės 
(Chobe) NP. Jame koncent ruojasi di-
džiausia ir stambiausių pasaulyje dram-

blių populiacija (apie 120 tūkst.) Afriko-
je. šios populiacijos dramb liai migruoja 
apie 200 km. šiame NP yra didžiausia 
apskritai laukinių žvėrių koncentracija 
Afrikos kontinente visais metų laikais. 

važiuodami upių slėnių aukštutinių 
terasų keliukais matėme unikalų slėnio 
kraštovaizdį: užliejamas pakrantės ir 
salų pievas su gausybe žvėrių. vaizdai 
keitėsi kaip kokiame Animal planet ar 
National geography Tv kanale matytuo-
se filmuose, tik įspūdis nepalyginamai 
didesnis, tiesiog stulbinantis, nes žvėrys 
matosi iš visų pusių ne tik slėnyje, bet ir 
viršutinės terasos krūmynuose: kaime-
nėmis, didesnėmis ir mažesnėmis gru-
pėmis, paskirai, arti (vos keletas metrų 
nuo džipo) ir toli horizonte. Patiriamą 
jausmą sustiprina garsai, kvapai ir, žino-
ma, neretai baimės dozės, išlindus vos 
už kelių metrų nuo džipo drambliui ar 
buivolui. viena ranka laikaisi už džipo 
bortų, besikratančio duobėtais smėlio 
keliukais, kita skubi pagauti nepakar-
tojamus kadrus. Džiaugsmo akimirkos 
pavykus nufotografuoti norimą vaizdą 
keičiasi atodūsiais dėl nesėkmių (kas 
nors užstojo, sujudėjo, užmiršai atida-
ryti objektyvą, nustatyti fotoaparatą ki-
tiems parametrams ar pan.). 

iš arti pamatėme kur kas daugiau, nei 
buvome svajoję ar tikėjęsi: dramblius, 
žirafas, buivolus, krokodilus, zebrus, be-
gemotus, keletą antilopių rūšių, karpuo-
čius, babuinus, erelius, grifus, garnius ir 
kt. Pavakary vykome į safari laivu upės 
pakrantėmis. čia vėl matėme daug žvė-
rių, ypač krokodilų, begemotų, besimau-
dančių dramblių, paukščių.

(Tęsinys – kitame numeryje).
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Dienomis gyvūnai išeina ganytis prie upės (Čiobės NP)

Krintanti Zambezė. Krioklio pursluose spindi vaivorykštės
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EUGENIJA STRAZDIENė
Nusibodus žiema

Brenda pušys per sniegą baltą –
Stingsta šerdys vasario speige...
Mano mintys žieminės, šaltos –
Apšerkšnijus svajonė lede...

Gailiai cypsi sušalęs paukštytis,
Pilnas mėnuo pakibo tamsiam danguje...
Klevo viršūnėje supasi angelas baltas,
Žiemos ir to sniego tikrai jau gana...

Bėga skrenda pusnynais svajonės,
Vėl klampoju per sniegą viena,
Baltoj girioje kyla dvejonės –
Pasibaigs kada nors ta žiema?..

Miškas gaudžia lyg bažnyčioj vargonai,
Širdį spaudžia pilnaties gūduma,
Gailiai ūkia mažasis apuokas,
Su viltim – pasibaigs kada nors 
nusibodus žiema?..

Vidurdienis

Spindesys

Dviese sniegynuose Brenda pušys per pusnynus

Sniego gausa
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Nuoširdžiai užjaučiame buvusį ilgametį Vilniaus 
miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininką 
Juozą Balkų, mirus žmonai Marytei.

Vilniaus miškų urėdijos buvę bendradarbiai

Lietuvos miškų plėšrieji paukščiai ir pelėdos – 
nuotraukose

čiams taurią išvaizdą. Jau pats pava-
dinimas „plėšrieji paukščiai“ išduoda 
šių sparnuočių prigimtį. Galimybė 
tykoti, persekioti ir sugriebti auką 
jiems duota pačios gamtos. Medžio-
klių aistra nulėmė jų išvaizdą, elgesį 
bei gyvenimo būdą.“

Knygoje pateikiama viso teksto 
santrauka anglų kalba, todėl su lie-
tuvos gamtine įvairove galės susipa-
žinti ir kitų šalių skaitytojai. šis albu-
mas galėtų būti mokomoji priemonė 
moksleiviams, studentams gamtinin-
kams, miškininkams.

valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba vasario 9 d. lietuvos nacionali-
niame muziejuje organizavo šios kny-
gos pristatymą. Konferencijų salėje, 
kurioje skambėjo vidmanto blažio 
įrašyti paukščių balsai, gausiai susi-
rinko gamtininkai, miškininkai, ži-
niasklaidos atstovai.

Knygos prezentaciją pradėjusi 
valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos direktorė Rūta baškytė sakė: 
„Gamtą svarbu ne tik saugoti, bet ir 
supažindinti visuomenę su tuo, ką 
saugome. Geriausia galimybė – pa-
žinti sparnuočius gamtoje, tačiau ne 
kiekvienam tenka tai betarpiškai pa-
tirti. Ne kiekvienas paukštis gali gy-
venti šalia žmogaus ir ne kiekvienas 
žmogus gali praleisti laiką tankmėse. 
vytauto Knyvos ir eugenijaus Drobe-
lio dėka turime galimybę susipažinti 
ne tik su sparnuočių gyvenimu, bet ir 
su stebėjimo, fotografavimo procesu. 
Fotografams, dirbantiems gamtoje, 
būtinas subtilus paukščių gyvense-
nos suvokimas ir pajautimas, meilė 
ir aukštos moralės normos. Juk nega-
li trikdyti savo stebimo objekto, gali 
tik stebėti, bet kartu ir suvokti, kad 
tavo interesas tik antraeilis. Tad gali 
džiaugtis, bet netrukdyk gyventi.“

Anot knygos autorių, idėja sukur-
ti tokią knygą kilo prieš gerą dešim-
tmetį. Pirminiam variantui pasirinkta 
apie 1000 fotografijų, tačiau po skru-
pulingos atrankos į albumą pateko 
215. eugenijus Drobelis sakė: „Daug 
metų šie paukščiai teikė mums jėgų, 
džiaugsmo, teikė gyvenimui prasmę. 

biologinės įvairovės išsaugojimo 
asociacija „Gamtos namai“ prieš 

pat Naujuosius metus išleido didelės 
apimties (312 psl.) knygą – albumą 
„lietuvos miškų plėšrieji paukščiai 
ir pelėdos“. Tai pirmasis tokio pobū-
džio leidinys lietuvoje. Knygos auto-
riai – žinomi šalies gamtininkai ir fo-
tomenininkai: miškininkas eugenijus 
Drobelis ir biologas vytautas Knyva. 
Originaliomis aukštos kokybės foto-
grafijomis gausiai iliustruotas albu-
mas skirtas plačiam skaitytojų ratui. 
Knygoje populiariai pasakojama apie 
visas lietuvoje gyvenančių plėšriųjų 
paukščių ir pelėdų rūšis. supažindi-
nama su jų gyvenamąja aplinka – ap-
rašomos natūralios gamtos buveinės 
(miškai, pelkės, pievos), pateikiamos 
unikalios lietuvos kraštovaizdžio 
fotografijos, atskleidžiami paukščių 
elgsenos ypatumai, kiekvienos apra-
šomos rūšies savitumai. 

leidinyje aptariamos plėšriųjų 
paukščių ir pelėdų egzistavimui kylan-
čios grėsmės ir apsaugos priemonės. 
unikaliose nuotraukose – dažnam 
skaitytojui nematomos paslaptingo 
plėšrūnų gyvenimo akimirkos natū-
ralios „laukinės“ gamtos aplinkoje. 

leidinys parašytas populiariai, bet, 
aprašant rūšį, pateikiama ir mokslinių 
duomenų. Pratarmėje sakoma: „ši 
knyga apie vanagus, sakalus ir pelė-
das – eik lius ir bebaimius, stiprius 
ir neprilygstamus medžiotojus. Di-
delės, išraiškingos akys, grėsmingas, 
lenktas snapas ir aštriais nagais gin-
kluotos kojos suteikia šiems paukš-

Knygoje norėjome parodyti, kokie jie gražūs, 
kilnūs ir svarbūs mūsų gyvenime. Jei pamilsite 
šiuos paukščius, tai bus didžiausias atlygis už 
mūsų darbą. Kiekviena fotografija turi istoriją 
ir vertę, kuri skaičiuojama miško unksmėmis 
nueitais kilometrais, ankštose slėptuvėse pra-
tūnotomis valandomis ar patirtais įspūdžiais. 
Paukščiai fotografuoti natūralioje, jų gyvena-
moje aplinkoje, stengiantis kuo mažiau trikdyti 
įprastą sparnuočių gyvenimo ritmą.“ 

Prezentacijos metu demonstruoti įdomiausi 
knygos kadrai. Juos komentavo patys autoriai, 
neretai su humoru pailiustruodami labiausiai 
įsimintinus fotografavimo epizodus.

v. Knyva sakė, kad tokio leidinio nebūtų 
įmanoma išleisti be rėmėjų, kurių dėka sugebėta 
ilgai puoselėtą idėją realizuoti. Knygos leidimą 
iš dalies finansavo privatūs rėmėjai Cosmica ser-
vis, Omnitel, Rekreacinė statyba, Verslo draugai, 
Naresta, Paroc, Pireka, Kvėdastra. Prie šio leidi-
nio populiarinimo daug prisidėjo Generalinės 
miškų urėdijos vadovybė, valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba. 

Daug gražių žodžių apie šią knygą pasakė 
rašytojas gamtininkas selemonas Paltanavičius, 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislo-
vas Truskauskas, fotomenininkas Rimantas Di-
chavičius ir kiti. ištraukas iš knygos skaitė akto-
rius česlovas stonys.
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Knygos autoriai Vytautas Knyva (kairėje) 
ir Eugenijus Drobelis
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Ko vo 6 d. šią su kak tį pa žy mintį Jurbar
ko miš kų urė di jos Smalininkų gi ri nin
ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją MINDAU-
GĄ GRYBAUSKĄ, 9 d. – Anykš čių miš
kų urė di jos meistrą NERIJų SKAUDĮ, 
12 d. – Jonavos miš kų urė di jos Dumsių 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką MINDAUGĄ KRIŠ-
čIŪNĄ, 16 d. – Kauno miš kų urė di jos 
vidaus audito tarnybos vadovę JURGI-
TĄ JONYNIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Ko vo 2 d. šią su kak tį pa žy min tį Radvi
liškio miš kų urė di jos medelyno vir ši
nin ką DAINIų DAPKų, Tauragės miškų 
urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio šaltkalvį–vairuoto
ją ROLANDĄ BURKERTĄ, 5 d. – Varėnos 
miš kų urė di jos Dubičių gi ri nin ki jos gi
ri nin ką DARIų BARISĄ, 13 d. – Dubra
vos EMM urė di jos selekcinių sodmenų 
išauginimo padalinio miško darbininkę 
RAMUNę RAGAUSKIENę, 17 d. – Ro kiš
kio miš kų urė di jos Pandėlio gi ri nin ki jos 
miš ko dar bi nin ką DALIų TREčIOKĄ, 
21 d. – Joniškio miš kų urė di jos me die
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa
da li nio medvežės operatorių SAULIų 
ŽIURLĮ, 23 d. – Utenos miš kų urė di jos 
vyriausiosios buhalterės pa va duo to ją 
JOLITĄ LOSEVIčIENę, 24 d. – Ma žei
kių miš kų urė di jos Balėnų gi ri nin ki jos 
ei gu lį VYTAUTĄ REIVYTĮ, 25 d. – Telšių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre
ky bos ir tech ni nio pa da li nio meistrą 
PETRĄ PABIJONAVIčIų. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Ko vo 3 d. šią su kak tį pa žy min čią Ge
neralinės miškų urėdijos Vidaus audito 
skyriaus vedėją JŪRATę KAZLAUSKIE-
Nę, 8 d. – Radviliškio miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni
nio pa da li nio traktorininką ALBERTĄ 
ZAURĮ, 9 d. – Dubravos EMM urė di jos 
Pajiesio gi ri nin ki jos miško darbininkę 
IRENĄ GRAUŽINIENę, 19 d. – Uk mer
gės miš kų urė di jos me dien ve žio au to
mo bi lio vai ruo to ją VIDMANTĄ GERVę, 
20 d. – Alytaus miš kų urė di jos Dzirmiš
kių gi ri nin ki jos gi ri nin ką JUOZĄ KAŠE-
LIONĮ, Trakų miš kų urė di jos buhalterę 
GELENĄ BUINICKIENę, 23 d. – Raseinių 
miš kų urė di jos informatiką EDMUN-
DĄ JANKAUSKĄ, Biržų miš kų urė di jos 
meistrą EDMUNDĄ GLEMŽĄ, 24 d. – 
LAMMCo filialo Miš kų ins ti tu to Miško 
augalų ir biotechnologijų laboratorijos 
technikę ALDONĄ RAMANAUSKIENę, 
25 d. – Panevėžio miš kų urė di jos trak
torininkąmiškų ūkio darbininką JUO-
ZĄ KAUPĄ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Ko vo 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Pa
nevėžio miš kų urė di jos sargąkūriką 
čESLOVĄ BARAUSKĄ, 2 d. – Tauragės 
miškų urėdijos Puziškės gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką JUOZĄ KARPĮ, 3 d. – Biržų 
miš kų urė di jos Latvelių gi ri nin ki jos gi
ri nin ko pa va duo to ją RITĄ MARTIŠIENę, 
7 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos traktori
ninką ALGĮ BARĮ, 15 d. – Tytuvėnų miš
kų urė di jos traktorininką–autošaltkalvį 
JUOZĄ TRAKŠELĮ, 16 d. – Kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos me die
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa
da li nio meistrą JONĄ RUTKAUSKĄ, 
18 d. – Tauragės miškų urėdijos me
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio vairuotoją REMIGIJų GERU-
LĮ, 21 d. – Pa ne vė žio RAAD Pa ne vė žio 
ra jo no agen tū ros vy riau si ą jį spe cia lis tą 
FELIKSĄ KERŠULĮ, 24 d. – Biržų miš kų 
urė di jos buhalterę LIUDĄ STUOKIENę, 
25 d. – Pa ne vė žio RAAD Miškų kont
rolės skyriaus vy riau si ą ją spe cia lis tę 
HERMINĄ PEKARSKIENę, 28 d. – Trakų 
miš kų urė di jos Lentvario gi ri nin ki jos ei
gu lį VESLAVĄ BUDRIKĄ, 31 d. – Kauno 
miš kų urė di jos Raudondvario medely
no miško darbininkę DANUTę MARIJĄ 
čESIENę.

Su 70-uo ju gim ta die niu
Ko vo 6 d. šią su kak tį pa žy minčią bu
vu sią il ga me tę Kauno miš kų urėdi
jos buhalterę IRENĄ VEVERSKIENę, 
14 d. – Tel šių miš kų urė di jos Tel šių gi
ri nin ki jos priešgaisrinį sargą VINCĄ 
RAUDĮ, 19 d. – Kauno miš kų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos lektorę LAIMUTę 
JAKAITIENę, 21 d. – buvusį Tra kų miš
kų urė di jos Semeliškių gi ri nin ki jos gi
ri nin ko pa va duo to ją ALGIRDĄ RADVI-
LĄ, 23 d. – buvusį ilgametį Ša kių miš kų 
urė di jos Šilagirio gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
BRONIų KUDIRKĄ. 

Ko vo 4 d. su kan ka 75eri vilniečiui miš
kininkui, bu vu siam JMMB sambūrio 
tarybos pirmininko pavaduotojui KA-
ZIUI PATIEJŪNUI, buvusiam Miškų ūkio 
ministerijos darbuotojui KAZIMIERUI 
VAITKUI, Bir žų miš kų urė di jos Vabal
ninko girininkijos ei gu liui VINCENTUI 
SKAPARUI, 24 d. – buvusiam ilgame
čiam Tra kų miš kų urė di jos Jagelonių 
gi ri nin ki jos gi ri nin kui VIRGILIJUI BAL-
čIŪNUI. 

Ko vo 14 d. su kan ka 85eri Kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos buvusiam 
ilgamečiam darbuotojui ZIGMANTUI 
SALIUI.

Svei ki na me gi mu sius kovą
Druidų horoskopas: 
lazdynas
kovo 22 - kovo 31, rugsėjo 24 – spalio 3 

lazdynai iš pažiūros trapūs, tačiau taip tik atrodo; jie 
gyvybingi, ištvermingi, gali įveikti bet kokius sunku-
mus. šio ženklo žmonių bruožas – originalumas, in-
tuicija, fantazija. Geriau su jais susipažinus, negalima 
atsispirti jų skleidžiamai energetikai ir protui. Jie ten-
kinasi mažu, viską supranta, prisitaiko prie bet kurių 
gyvenimo sąlygų. Jų išorė daro beveik magišką poveikį, 
jie niekada nebūna nepastebėti. Gali būti geri, išmin-
tingi, kantrūs, bet gali būti ir pikti, sugebantys pakenk-
ti. Dažnai turi sugebėjimą įspėti slaptas mintis, todėl 
viduramžiais buvo kaltinami raganavimu ir deginami 
ant laužų.

Meilėje gali būti ir kankinantis partneris, iš kurio 
(pagal jo nuotaiką) galima visko tikėtis, su kuriuo dėl 
nuolatinės nuotaikų kaitos nelengva gyventi. Ramybės 
nebus, bet bus žavu.

šiame ženkle gimė: F.J. Haidnas, e.l. vėberis, 
D. Geršvinas, b. bartok, A. Kurosava, b. bardo, M. Mas-
trojani, F. Moljeras, van Gogas, Rafaelis, s. Jeseninas, 
R. Dekartas, e. Fermi, l. berija. 

Praaugo visi – ąžuolai, eglės, pušys,
Man liko pavėsis – mažytė viltis:
Gal vėjas – siuvėjas rausvais auskarėliais
Pavasario rytą mane aplankys?

Gal ras mano lūpas tarp šėlstančio miško, 
Tarp čiulbančių ulbančių kovo šakų?
Žiūrėk, mano vėjau, kaip saulė ištryško 
Gelsvais vėriniais iš manųjų kasų... 

Ateik, pasisupk svaiguly ant lazdyno
Iš mano jaunystės spalvotų sapnų...
Sunyko, ištirpo gūbriuoti pusnynai - 
Ateik pas mane tu žibučių taku...

Nuodais – riešutais vėl tave pavaišinsiu,
Ir mano glėby tu užmigsi iškart.
Visas langines namuose uždarysiu
Ir degsiu ant laužo kaip Žana D‘Ark.
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