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Vasario 28 d. Europos Taryba Briuselyje organizavo Miškų ūkio darbo 
grupės posėdį. Iš Lietuvos jame dalyvavo Miškų departamento Miškų 
ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas G. Jasinevičius.

Kovo 2 d. Dubravos EMM urėdijoje įvyko Generalinės miškų urėdijos 
inicijuotas pasitarimas škvalo nuniokotų medynų atkūrimo klausi-
mais. Miškų urėdijose baigiama iškirsti per 1700 ha škvalo nuniokotų 
medynų. Pasitarime dalyvavo nukentėjusių miškų urėdijų urėdai, Miškų 
departamento, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, 
Kauno RAAD specialistai, nevyriausybinių gamtosauginių organizacijų 
atstovai (plačiau – 22 p.). 

Kovo 4 d. LR Seime vyko apskritojo stalo diskusija LR miškų įstatymo, 
LR saugomų teritorijų įstatymo ir LR atsinaujinančių išteklių ener-
getikos įstatymo pakeitimo projektams aptarti. Diskusijoje dalyva-
vo Seimo nariai: A. Burba, S. Giedraitis, A. Stancikienė, G. Songaila, aplin-
kos viceministras A. R. Zabulėnas, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio 
departamento direktorius V. Bezaras, Miškų departamento direktorius 
V. Vaičiūnas, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė R. Bašky-
tė, UNESCO komisijos Lietuvoje vadovas R. Pakalnis, LMSA, aplinkosau-
ginių organizacijų, akademinės visuomenės atstovai. 

Kovo 4 d. sostinės viešbutyje „Šarūnas“ surengtas projekto „Mažojo ere-
lio rėksnio apsauga Lietuvos miškuose“ įvadinis seminaras. Jo daly-
viai supažindinti su 4-erius metus truksiančio projekto tikslais, mažojo ere-
lio rėksnio apsaugos Lietuvoje ir Europoje svarba. Įgyvendinant projektą, 
Lietuvoje bus apsaugota 200 mažųjų erelių rėksnių porų lizdaviečių.

Kovo 9 d. įvyko LMS Girininkų bendrijos tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo LMS prezidentas E. Bartkevičius, generalinis miš kų urėdas 
B. Sakalauskas, Informacinių technologijų skyriaus vyriausias specialis-
tas J. Jasinskas. Svarstyti klausimai dėl valstybinio miškų ūkio sektoriaus 
plėtros programos iki 2025 m. projekto; dėl miškų įstatymo pakeitimo 
projekto; dėl miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių 
specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų; dėl dalyvavimo konkurse „Geriau-
siai neplynus pagrindinius kirtimus atliekančiai girininkijai išaiškinti“; 
dėl girininkijose vykdomų ūkinių darbų ir medienos apskaitos progra-
mos „Miško skaita“ vykdymo ir kiti.

Kovo 10 d. Valstybinėje miškų tarnyboje organizuotas seminaras 
„Valstybinės miškų kontrolės aktualijos“. 

Kovo 14 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko diskusija dėl 
malkinės medienos išteklių bei jos poreikio biokuro gamybai. Dis-
kusijoje dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 
J. Šimėnas, komiteto narys J. Urbanavičius, premjero patarėja B. Kaže-
mėkaitė, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Biomasės energeti-
kos asociacijos LITBIOMA prezidentas R. Lapinskas, Medienos perdir-
bėjų asociacijos direktorius J. Zimnickas, LŽŪU Miškotvarkos katedros 
doc. J. Saladis, asociacijos „Lietuvos mediena“ atstovai. B. Sakalauskas 
informavo, kad 2011 m. valstybiniuose miškuose planuojama paga-
minti apie 170 000 m3 miško kirtimo atliekų, joms sandėliuoti įrengta 
per 1600 vietų. Pažymėtina, kad reikia įvertinti kirtimo atliekų išteklius, 
išvystyti kirtimo atliekų ir menkavertės medienos surinkimo logistikos 
sistemą miškų urėdijose bei materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Kovo 14-25 d. LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultete Medžioklėtyros labora-
torijoje kvalifikaciją kėlė 8 medžioklės specialistai iš Kazachijos. Juos 
lydėjo Kazachijoje medžioklės konsultantu dirbantis A. Kibiša. Kursams 
vadovavo Me džioklėtyros laboratorijos vadovas doc. dr. K. Pėtelis. Kursų 
klausytojai susipažino su medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymu, 
medžioklės būdais, medžiokline šunininkystė. Kursų klausytojai lankėsi 
Anykščių, Panevėžio miškų urėdijų profesionalios medžioklės plotuose, 

Telšių miškų urėdijos ,,Žvėrinčiuje“, Marijampolės bei Radviliškio miškų 
urėdijose esančiuose LŽŪU mokslo ir mokymo medžioklės plotuose.

Kovo 15 d. Seimo nario J. Urbanavičiaus iniciatyva LR Seime viešėjo 
Marijampolės miškų urėdijos darbuotojai. Jie susitiko su Seimo nariais 
E. Jurkevičiumi, P. Saudargu, J. Urbanavičiumi, A. Vidžiūnu, Generalinės 
miškų urėdijos vyriausiuoju patarėju A. Vancevičiumi bei šioje institucijo-
je praktiką pagal Leonardo da Vinči mainų programą atliekančia viešųjų 
ryšių specialiste iš Ispanijos M. G. Costello. Susirinkusieji aptarė aktualius 
miškų ūkio klausimus, rengiamus teisės aktų pakeitimus, kitas aktualijas.

Kovo 16 d. Miškų institute vyko LR Seimo Aplinkos apsaugos komite-
to išvažiuojamasis posėdis, kuriame aptartas Miškų įstatymo 2, 4, 11, 
13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. 

Kovo 18 d. Miškų institute vyko konferencija „Miškų ūkio istoriniai 
aspektai: pažymint nusipelniusio miškininko Algirdo Matulionio 
100-ąsias gimimo metines“. Konferencijos dalyvius pasveikino ge-
neralinio miškų urėdo pavaduotojas Z.Truskauskas, pranešimus skaitė 
žymūs miškininkai. Veikė paroda, skirta A. Matulioniui; muzikinę prog-
ramą atliko Kauno styginių kvartetas ir Lietuvos kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės choras „Aidas“ (plačiau – 4 p.).

Kovo 18 d. Trakuose, viešbutyje  „Trasalis – Trakai Resort & SPA“ vyko 
Lietuvos miško savininkų asociacijos du renginiai: konferencija „Ekolo-
ginės savimonės ugdymas diegiant darnų ūkininkavimą miškuo-
se“ ir LMSA 2011 m. Generalinė Asamblėja. Juose dalyvavo LR Seimo 
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas J. Šimėnas, Miškų departa-
mento direktorius V. Vaičiūnas, Generalinės miškų urėdijos, Valstybi-
nės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, kai kurių 
miškų urėdijų atstovai, judėjimo ,,Už gamtą“ vadovas A. Knystautas, VU 
dėstytojai (plačiau – kitame numeryje). 

Kovo 18 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje organizuotas 
tarptautinis seminaras „Želdinių kūrimo patirtis ir tendencijos: pa-
saulinė ir kaimyninių šalių praktika“. 

Kovo 20 d. – Pasaulinę žemės dieną – Žemės vėliava suplevėsavo prie 
LR Seimo rūmų. Ši data pažymėta visoje šalyje. Kovo 16 d. LR Preziden-
tė D. Grybauskaitė dalyvavo Sparnuočių sutiktuvių ir inkilų kėlimo 
šventėje, kurią Pavilnio regioniniame parke surengė Lietuvos jaunųjų 
gamtininkų centras. Vilniuje, Rašytojų klube rašytojo R. Sadausko ini-
ciatyva kovo 18 d. organizuotas minėjimas – diskusija tema „Kaip mes 
saugome senuosius medžius“. Seimo parodų galerijoje Dzūkijos NP 
direktoriaus pavaduotojas E. Drobelis ir fotografas V. Knyva pasakojo 
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Daugiau nei dvejus metus vyksta kryptingas ir intensyvus valstybinių 
miškų sistemos puolimas. Nepavykus įgyvendinti atkaklių lobistų pa-
stangomis siekiamų tikslų, imtasi brutalaus šmeižto.

Griebtasi šmeižto, asmeninio purvo drabstymo, šantažo ten, kur nėra 
jokių sąsajų su bent menamais faktais: paskelbtos nebūtos kratos, siekiant 
asmeninio Generalinės miškų urėdijos vadovo pažeminimo, imtasi draskyti 
šeimos gyvenimą, suterštas anapilin išėjusios mamos atminimas. Tiesiog 
prasilenkiama su žmoniškumu. Tokiu būdu sąmoningai sudaromas didelis 
psichologinis spaudimas. Juodųjų technologijų specialistai tai puikiai įvaldę 
iki smulkmenų. Operuojama personalijomis: kai kurių Lietuvos miškininkų 
žygiai ir peticijos aukščiausiems šalies vadovams, neva girininkų „pagalbos 
šauksmas“, neva miškininkų anoniminis skundas... vis ne atvirai, o slaptai, su 
intrigomis, po svetimais veidais. Pasitelkiami iš darbo atleisti miškų urėdai, 
kuriems vadovaujant miškų urėdijoms padaryta didelė žala valstybei. Pasi-
naudojant jų skundų teisminiais nagrinėjimais dėl neva pažeistų teisių bei 
interesų, kas, beje, gali būti traktuojama ir kaip spaudimas teismams, kurie 
šiuo metu nagrinėja šiuos skundus, per žiniasklaidos priemones bandoma 
atgaivinti bei eskaluoti nepagrįstus teiginius apie tariamus pramanytus pa-
žeidimus. Tokiu būdu naudojamos dar nenaudotos priemonės – sudaroma 
įtempta aplinka žiniasklaidos pagalba, „užstalė“ perkelta į teismų sales. To-
dėl aktyviai vykdoma šmeižto kampanija vertinama kaip naujas bandymas 
realizuoti tuos pačius tikslus: valstybinių miškų sistemos bei jos vadovų 
diskreditavimas, palankių sąlygų valstybinių miškų išdraskymui sudarymas.

Absurdiškam privatizavimo siūlymų bangavimui pasipriešino tiek šalies 
valdžia, tiek visa visuomenė. Seimas nutarė, jog valstybinių miškų valdymo 
sistema veikia normaliai, urėdijos užtikrina valstybės joms patikėtas miškų 

priežiūros funkcijas. Siūlymą privatizuoti miškus sukritikavo Mokslų Akade-
mija, Rašytojų klubas, Žaliųjų judėjimas ir kitos organizacijos. 

Nepavykus planuotoms užmačioms, užsakovai nusprendė, kad laikas 
imtis kitų manevrų ir kreiptis į visas aukščiausias instancijas, kad būtų panai-
kinta valstybinė miškų žinyba, „nuimtos galvos“, o į jų vietas pastatytos „sa-
vos“. Naivu yra galvoti, kad tikslas – valstybinių miškų žinyba bei joje dirban-
tys žmonės ar jų reputacija. Kai kuriems ankstesniems miškų ministrams, o 
vėliau, panaikinus Miškų ūkio ministeriją, ir buvusiems atsakingiems dar-
buotojams darant nuolaidų kai kuriems medienos perdirbėjams, pastarieji 
priprato gauti medieną skolon, turėti privilegijų ir išimčių perkant medieną 
ir neretai net nesumokėti. Nepavyko pasiekti miškų urėdijų bankroto pa-
skelbus apie medžių kirtimo amžių didinimą bei parengus visų valstybinių 
eksploatacinių miškų nuomos projektą. Pasitelkti ir absurdiški skundai. Šim-
tais adresų, tarp jų ir šalies valdžios institucijoms, prieš metus išplatintas 
14 puslapių anoniminis laiškas apie neva didelę netvarką urėdijose, bet tik 
viena institucija, tiesa, stebėtinai greitai, inicijavo šio anoniminio skundo ty-
rimą. Tam buvo sudaryta auditorių grupė. Tačiau ir ši nustatė, jog dauguma 
laiško teiginių – melas. Per tūkstantį lapų popieriaus sugadinta tokio pobū-
džio skundus platinant institucijoms ir kone visiems Seimo nariams. Prieš 
dvejus metus taip pat buvo paskelbta, kad skiriamas 1 mln. Lt valstybinių 
miškų sistemos sunaikinimui.

Dėl nuolat skleidžiamo šmeižto, visuomenės klaidinimo bei neteisėtų 
kaltinimų Generalinė miškų urėdija ir asmeniškai generalinis miškų urėdas 
kreipėsi į teisėsaugos institucijas, prašant išaiškinti ir įvertinti tokius veiksmus 
bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn šios kampanijos vykdytojus.

Generalinės miškų urėdijos informacija

apie plėšriuosius paukščius, rodė skaidres apie juos. Veikė inkilėlių pa-
roda. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje kovo 21 d. vyko filmo 
„Minija – gyva upė“ peržiūra. Miškų urėdijose buvo keliami inkilai spar-
nuočiams, vyko jaunųjų miško bičiulių šventės. 

Kovo 19-23 d. miškininkystės žinias Lietuvoje gilino tarptautinės 
miškininkystės magistrantūros studijų programos ,,EUROFO-
REST“ 33 studentų ir dėstytojų grupė. Vizito metu svečiai susitiko su 
Lietuvos žemės ūkio universiteto, Miškų departamento, Generalinės 
miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Valstybinės 
miškų tarnybos, Valstybinio miškotvarkos instituto, Dubravos EMM 
urėdijos darbuotojais. Pagrindinė susitikimų ir diskusijų tematika – 
Lietuvos miškų politika.

Kovo 22 d. Valstybinėje miškų tarnyboje vyko Koordinacinės tarybos 
miško sanitarinės apsaugos klausimais posėdis (plačiau – kitame 
numeryje).

Kovo 22-23 d. Sankt Peterburge vyko tarptautinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Inovacijos ir technologijos miškų ūkyje“. Jos darbe 
dalyvavo atstovai iš 12 šalių. Lietuvai atstovavo LAMMC Miškų institu-
to direktorius prof. R. Ozolinčius bei direktoriaus pavaduotojas moks-
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lui M. Aleinikovas ir Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas 
A. Vancevičius.

Kovo 23 d. LR Vyriausybės rūmuose pristatytas fotografijų albumas 
„Lietuvos laukinė gamtos fotografija 2010“ ir apdovanoti geriausių 
fotografijų apie gamtą autoriai. Geriausia metų fotografija pripažinta V. 
Knyvos nuotrauka „Auštant...“

Kovo 25 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) tarybos posėdy-
je išrinktas naujas rektorius. Juo tapo 56 metų LŽŪU Vandens ūkio 
ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros profesorius, daktaras 
Antanas Maziliauskas. 

Kovo 25 d. Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti Lietuvos mokslų 
akademijos premijų laureatai. Povilo Matulionio (miškotyra) premija 
įteikta prof. habil. dr. J. Ruseckui (LAMMC Miškų institutas) už mokslo 
darbą „Šlapių miškų ir drėgmės sąveikos dėsningumai bei jų vandens 
režimo ir našumo optimizavimo būdai“ (plačiau – kitame numeryje).  

Kovo 31 d. „Girios aide“ Druskininkuose atidarytos Jaunųjų miško bičiu-
lių sambūrio narių konkursinės parodos „Liepsna – miško priešas“ ir 
„Saugokime miškus“.
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Susidorojimo kampanija prieš valstybinių miškų žinybą, 
Generalinę miškų urėdiją ir jos vadovybę tęsiasi
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Ką daugiausia šioj žemėj gali palikti 
žmogus, išeidamas į šviesesnę būtį? Ge-
rus darbus, kuriais naudosis būsimos 
kartos, ir gerus prisiminimus apie save. 
tai su kaupu paliko tris dešimtmečius 
nuo 1947-ųjų lietuvos miškų sistemai 
vadovavęs ministras Algirdas Matulio-
nis, kurio 100-osios gimimo metinės 
sukako kovo 15 d. 

Jo vadovavimo laikotarpį dabar 
vadiname Matulionio epocha, miški-
ninkystės Renesansu. A. Matulioniui 
pradėjus vadovauti respublikos miškų 
ūkiui, padėtis buvo gan sudėtinga, o 
išeidamas į pensiją jis paliko apželdy-
tas karo metų kirtavietes ir degimvie-
tes (jau nekalbant apie jo vadovavimo 
metų), įveistus naujus miškus, su-
tvarkytą miškų ūkio struktūrą, įkurtą 
ir produktyviai dirbantį Miškų ūkio 
institutą, didelį būrį miškininkystės 
specialistų. tai pagrindinių jo darbų 
apmatai. 

o gerų prisiminimų tiek gausu, kad 
nei per valandą, nei per penkias jų net 
mažos dalies neišvardinsi. nesistengė 
to padaryti ir konferencijos „Miškų 
ūkio istoriniai aspektai: pažymint nu-
sipelniusio miškininko Algirdo Ma-

Algirdo Matulionio

tulionio 100-ąsias gimimo metines“, 
vykusios kovo 18 d. Miškų institute, 
Girionyse, dalyviai. tiesiog buvo pasi-
dalinta pačiais ryškiausiais bendravimo 
su šiuo žmogumi įspūdžiais, apžvelgta 
jo veikla, palyginta su kai kuriais šiuo-
laikiniais miškininkų veiklos aspektais. 

„Daug kas jį prisimena kaip savo 
miškininkystės mokytoją, kiti – jo va-
dovavimo ir bendravimo stilių, pla-
tų požiūrį į daugelį klausimų,“ – sakė 
konferencijos moderatorius generali-
nio miškų urėdo pavaduotojas Zdis-
lovas truskauskas ir pacitavo Algirdo 
Matulionio mintį: „negalima dabarties 
atskirti nuo praeities, turime pripažinti, 
kad kartų perimamumas vyksta visose 
gyvenimo srityse. Visais laikais įvairio-
se srityse buvo pažangių žmonių, kurie 
rūpinosi vienais ar kitais dalykais, darė 
tai, kas buvo galima, diegė pažangius 
metodus, kėlė krašto ūkį. Visada turi-
me realiai vertinti padėtį, kitaip už vis-
ką teks brangiai mokėti, nes objektyvūs 
ekonominiai dėsniai veikia nepriklau-
somai nuo mūsų valios“.

 žodžiai, A. Matulionio pasakyti 
daugiau nei prieš 30 metų, be jokių ko-
rektūrų tinka ir šių dienų realybei.

pranešimą „Algirdas Matulionis ir 
XX a. antrosios pusės miškininkystės 
renesansas lietuvoje“ perskaitė akad. 
leonardas Kairiūkštis, kurį su reikliu 
miškų žinybos vadovu Algirdu Matu-
lioniu vėliau siejo ir šilti draugiški san-
tykiai. pasak akademiko, 1947 m., kai 
A. Matulionis pradėjo vadovauti lietu-
vos miškų ūkiui, miškuose buvo likę tik 
apie 5 proc. brandžių medynų, o dau-
giau kaip 125 tūkst. ha sudarė kirtavie-
tės, išdegusios vietos ir kiti tušti plotai. 
A. Matulioniui tapus ministru, pradė-
ta itin aktyviai želdinti naujus miškus. 
tris dešimtmečius miškininkystė išgy-
veno tikrą atgaivą. šalies miškingumas 
padidėjo 7,5 proc. (pranešimą spaus-
dinsime kituose žurnalo numeriuose). 

stepas Mikolaitis, buvusios Miš-
kų ūkio ministerijos Miško kultūrų ir 
miško apsaugos valdybos viršininkas, 
prisiminė sėklinių plantacijų kūrimo 
pradžią miškų ūkiuose, kovos su miško 
kenkėjais momentus, 1957 m. dviejų 
ministerijų – Miškų ūkio ir Miško pra-
monės – sujungimą į vieną. buvo pradė-
ti taupyti brandūs medynai, pirmiausia 
kirsti menkesnės vertės medžiai. „Kai 
auginimas ir kirtimas perėjo į vienas 
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(1930-1978). Joje apžvelgta to laiko-
tarpio šalies miškų ūkio raida, laimėji-
mai ir trūkumai. Kai kurios autoriaus 
mintys ir įžvalgos aktualios ir šiomis 
dienomis. studija publikuojama pir-
mą kartą. be jos, pateikiamas A. Ma-
tulionio spaudoje paskelbtų darbų 
sąrašas, dr. V. Verbylos straipsnis, ap-
žvelgiantis A. Matulionio gyvenimo ir 
profesinės veiklos kelią, sūnaus – prof. 
A. V. Matulionio – prisiminimai apie 
tėvą, akad. l. Kairiūkščio straipsnis 
apie A. Matulionio vaidmenį XX a. 
antros pusės lietuvos miškininkystei. 
Įdėti knygoje ir buvusių bendradarbių 
bei amžininkų prisiminimai, atsklei-
džiantys A. Matulionio gyvenimo ir 
veiklos bruožus, jo būdo savybes, įdo-
mesnius susitikimų epizodus.

„Daugelis jį mena, kaip toliaregišką 
vadovą, jo įžvalgumą vertinant žmo-
nes. prisimenama jo tolerancija, siekis 
kelti kompetentingus specialistus, o 
ne politiškai angažuotus karjeristus, 
lietuvinti miškų sistemos darbuotojų 
bendruomenę, padėti nuo politinės 
sistemos nukentėjusiems žmonėms,“ – 
sakė akad. s. Karazija. 

Į jubiliejinę konferenciją atvyko ne 
tik miškų žinybos institucijų vadovai, 
mokslininkai, miškų urėdai, bet buvo 
pakviesti ir jau nebesančios Miškų ūkio 
ministerijos skyrių bei valdybų viršinin-
kai, buvę miškų ūkių ir susivienijimų di-
rektoriai, girininkai veteranai. Jie buvo 
Miškininko Algirdo Matulionio atrama 
ir bendražygiai. laikmetis buvo sudė-
tingas ir ekonomiškai (pokaris: šalis, 
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rankas, buvo galima tai daryti“, – sakė 
pranešėjas. Jis žaismingai prisiminė kai 
kuriuos ministro būdo bruožus, bend-
ravimą su pavaldiniais, pabrėžė, kad per 
savo gyvenimą jis išugdė ne tik daug 
gražių miškų, bet ir miškininkus mokė 
atkaklumo darbe, meilės savo profesi-
jai, ryžto ir pasiaukojimo miškams. „Jis 
buvo visų miškininkų mokytojas“,  – 
sakė kalbėjusysis.

Apie Algirdo Matulionio specialistų 
ugdymo ir parinkimo principus kalbėjo 
buvęs ignalinos miškų urėdas edmun-
das Kapturauskas, apie pamokas gi-
rininkams – Rimantas Kviklys. Apie 
A. Matulionį, kaip miškininką prisimi-
nimais pasidalijo prof. Arvydas Virgili-
jus Matulionis. pirmiausia jis buvo ka-
tegoriškai prieš, jog vieni miškus kerta, 
kiti sodina. „tas, kas tik kerta, mišku 
nesirūpins“, – sakydavo. Antra, jis sie-
kė, kad miškai būtų kuo brandesni, tai-
kė atrankinius kirtimus. tuo metu, kai 
miškams po karo reikėjo atsigauti, šis 
metodas suvaidino pozityvų vaidmenį. 
trečia, jis buvo gamtosaugininkas, pa-
sipriešinęs naftos perdirbimo gamyklos 
statybai prie Jurbarko. svarbiausia – jis 
norėjo, kad miške būtų vienas šeimi-
ninkas – girininkas. 

Garbingos sukakties proga Aplin-
kos ministerija ir lietuvos miškininkų 
sąjunga išleido knygą „Miškininkas 
Algirdas Matulionis“, kurią konferen-
cijoje pristatė akad. stasys Karazija. 
Knygoje pateikta Algirdo Matulionio 
1979 m. parašyta studija „Kai ku-
rie lietuvos miškų ūkio klausimai“ 

miškai nusiaubti), ir politiškai (buvome 
okupuoti), ir socialiai (tremtys, naciona-
lizacija, gyvenamųjų būstų trūkumas), 
bet miškininkų bendruomenė buvo 
vieninga, ir kaip sakė edmundas Kap-
turauskas, tai buvo klanas gerąja pras-
me: draugiškas, profesionalus, pasiryžęs 
darbui ir be galo atsidavęs miškams, 
neturėjęs svarbesnių reikalų už miški-
ninkystės. Kaip prisiminimuose pasa-
kojo buvęs skyriaus viršininkas stasys 
bartaševičius, Miškų ūkio ministerija 
ir visa sistema Algirdo Matulionio dėka 
tuo metu buvo pati lietuviškiausia res-
publikoje. Miškininkai specialistai (su 
retomis išimtimis) buvo skiriami tik 
lietuvoje baigę miškininkystės moks-
lus. šių miškininkų – Algirdo Matulio-
nio bendradarbių ir bendražygių – so-
dintais ir puoselėtais miškais šiandien 
naudojamės. Visiems jiems – pagarba ir 
dėkingumas. 

JūrAtė rečiūnienė
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Mokslą būtina glaudžiau sieti 
su praktine miškininkyste

miškotyros mokslas ir praktika: 
šiuolaikinės aktualijos
šiame pranešime generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas Z. truskauskas, 
remdamasis Miškų instituto darbuoto-
jų atlikta apklausa, išsakė respondentų 
iš miškų urėdijų požiūrį į šiandieninį 
miškininkystės mokslą, jo vaidmenį 
praktinėje miškininkystėje, spręstinas 
problemas. 

Apklausoje dalyvavo 53 respon-
dentai miškininkai, vidutinis am-
žius – 49-eri metai, 86,5 proc. išsimoks-
linimas – universitetinis aukštasis, 3,8 
proc. – neuniversitetinis aukštasis, 9,6 
proc. baigę Kauno aukštesniąją miškų 
mokyklą arba miškų technikumą.

Apie atliekamų mokslinių tyrimų 
ir pateikiamų rekomendacijų aktualu-
mą praktinei miškininkystei respon-
dentų nuomonė buvo tokia: 9-iems 
(17,6 proc.) tai aktualu, 36-iems – 
(70,6 proc.) – aktualu tik iš dalies, 
5-iems (9,8 proc.) – iš dalies neaktualu 
ir 2-ms proc. – neaktualu, 2 responden-
tai į šį klausimą neatsakė. 

Respondentai atsakė, kad praktinė-
je miškininkystėje dažniausiai naudo-
jamos šios miškų mokslo rekomenda-
cijos:

• neplynų miško kirtimų taikymui;
• miško ugdymo kirtimams; 
• miško atkūrimo ir įveisimo (miško 

želdinimo ir žėlimo skatinimo techno-
loginiai modeliai; ąžuolynų atkūrimo; 

miško želdinių pradinio tankumo); 
miško sodmenų išauginimo klausi-
mais; 

• miškų sanitarinei apsaugai;
• ūkininkavimui pažeistuose uosy-

nuose ir ąžuolynuose;
• biologinės įvairovės išsaugojimo 

klausimais;
• dėl smiltyninio lendrūno (Cala-

magrostis epigeios (l.) Roth.) paplitimo 
brandžiuose pušynuose po neplynų 
kirtimų ir kovos priemonių.

 
svarbiausiais trukdžiais (kliūtimis) 

ir problemomis, diegiant miškotyros 
mokslo tyrimų rezultatus miškų ūkyje, 
respondentai įvardino: 

• miškininkai gamybininkai neska-
tinami diegti šių mokslo tyrimų prak-
tinėje veikloje; 

• šalyje nėra veikiančios šių tyrimų 
išbandymo gamyboje sistemos; 

• gamybininkų nesugebėjimas pri-
taikyti mokslo rekomendacijų prakti-
koje;

• mokslininkų nesugebėjimas (ne-
lankstumas) pritaikyti tyrimus prie 
kintančių praktinės miškininkystės są-
lygų;

• tyrimų kryptys ir tiriamos proble-
mos šiandien nėra pačios aktualiausios 
praktinėje miškininkystėje;

• nepakankamas bendravimas 
(prob lemų aptarimas, diskusijos ir 
pan.) tarp miškotyros krypties moksli-
ninkų ir miškų urėdijų miškininkų;

• netinkamai (nesuprantamai) pa-
teikiami mokslo tyrimų rezultatai;

• nepakankama šių tyrimų rezulta-
tų sklaida. 

 
Respondentų manymu, mokslo ty-

rimų rezultatyvesnį diegimą gamyboje 
paskatintų:

• skatinimo sistemos sukūrimas 
miškininkams gamybininkams diegti 
mokslo tyrimus gamyboje;

• rekomendacijų pirmesnis išbandy-
mas eksperimentinėse miškų urėdijose 
(arba girininkijos mastu) ir pasiteisinu-
sių diegimas kitose miškų urėdijose;

• specializuoti seminarai, kuriuose 
būtų pristatomi nauji mokslo tyrimų 
rezultatai; 

• specializuoti leidiniai (periodi-
niai) apie diegtinas rekomendacijas ga-
mybininkams.

Miškų mokslo žinių poreikio lie-
tuvos miškų ūkyje problemas galėtų 
išspręsti: 

• tobulesnis teisinis miško ūkinės 
veiklos reglamentavimas; nuosekles-
nis rekomendacijų ir mokslo tyrimų 
rezultatų taikymas, rengiant miško 
ūkinę veiklą reglamentuojančius teisės 
dokumentus; mokslo tyrimų inicijavi-
mas tobulesniam miško ūkinės veiklos 
reglamentavimui;

• platesnės, tikslesnės ir kvalifikuo-
tesnės informacijos apie miškų ūkį ir 
miško ūkinę veiklą sklaida; visuome-

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vasario 22-25 d. surengtos mokslinės – apžvalginės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės 
mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ baigiamoji dalis, skirta miškininkystės mokslui, vasario 25 d. vyko Giriony-
se, Miškų institute. Susipažinti su miškininkų mokslininkų vykdomais ir baigiamais miškininkystės ir ekologijos moksliniais tyrimais, gautomis 
išvadomis buvo atvykęs LR Seimo narys Justinas Urbanavičius, Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas, 
šio departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas Žebrauskas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas, 
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. Edmundas Bartkevičius, Valstybinės miškų tarnybos atstovai, miškų urėdai, jų pavaduotojai, 
vyriausieji miškininkai bei agrarinių mokslų atstovai iš LAMMC-o filialų. 
LAMMC-o direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius ir Miškų instituto direktorius prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius pasidžiaugė, 
kad tai pirmoji tokia bendra mokslinė konferencija, kurioje kartu aptariamos šalies žemės ir miškų ūkiui aktualios temos, ieškoma inova-
cijų, mokslo ryšių su gamyba bei verslu. Pasak prof. Z. Dabkevičiaus, gilintis į miškų ūkio aktualijas jį skatina ir paskaitų skaitymas LŽŪU 
studentams, praktinis miškininkavimas savo miško valdoje. 
Miškų instituto mokslo darbuotojai perskaitė 20-ies pranešimų santraukas, kuriose išdėstė autorių ar kolektyvinių darbų pagrindinius tyrimų 
tikslus ir rezultatus. Pranešimai buvo suskirstyti į tris temines grupes: klimato kaita ir miškų apsauga (pristatymui vadovavo dr. Vidas Stakėnas), 
genetika ir biotechnologija (vad. dr. Virgilijus Baliuckas) ir miškininkystė (vad. dr. Virgilijus Mikšys). 
Susipažinti su pristatytais tyrimais galima Miškų instituto internetinėje svetainėje bei konferencijoje skaitytų pranešimų santraukų leidinyje. 
Žurnalo skaitytojams pateikiame generalinio miškų urėdo pavaduotojo Zdislovo Truskausko apžvalginio pranešimo santrauką.
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nės švietimas ir informavimas apie 
mišką, jo teikiamą naudą (ekologinę, 
ekonominę, socialinę) ir ūkininkavi-
mą miške; 

• miškų ūkio valdymas ir organiza-
vimas; valstybinio miškų ūkio valdymo 
modelio tobulinimas ir adaptavimas 
prie pakitusių rinkos bei ūkininkavimo 
sąlygų; naujų darbo organizavimo prie-
monių ir inovacijų platesnis taikymas 
miško ūkinėje veikloje; 

• saugomų teritorijų optimizavimas 
ir gamtosauginių reikalavimų suderi-
namumas bei jų taikymas praktinėje 
miškininkystėje (įvertinant, ar visas es 
direktyvas galima pritaikyti lietuvoje 
be žalos gamtai ir ekonomikai);

• sanitarinės miško apsaugos prob
lemos; naujų ligų ir kenkėjų invazijos; 
augalų apsaugos priemonių naudoji-
mas miškuose ir medelynuose; 

• naujų miško kirtimo technologijų 
poreikis; inovacijų (naujos technikos, 
produktų ir paslaugų atsiradimas) plė-
tra miškų ūkyje reikalauja kurti naujas 
miško kirtimų technologijas arba adap-
tuoti senąsias; 

• medynų formavimo problemos; 
klimato kaitos įtaka medynų formavi-
mui, tikslinių medžių rūšių kaita ir kt.; 

• miškų atkūrimo ir įveisimo pro-
blemos; adaptuoti esamom sąlygom 
miško želdinimo ir žėlimo skatinimo 
technologiniai modeliai, ąžuolynų at-
kūrimo problemos; plantaciniai želdi-
niai ir jų auginimo technologijos; 

• miško genetika ir selekcija, bio-
technologijos; greito augimo medžių 
selekcija, naujų rūšių išvedimas ir jų 
auginimas miškuose; 

• kompleksinės problemos; miškų 
ūkio veiklos adaptavimas klimato po-
kyčiams, biokuro ištekliai miškuose ir 
jų ruoša;

• miško ūkinės veiklos efektyvumas 
ir jo didinimas; miško ūkinės veiklos 
sąnaudų mažinimas ir darbo našumo 

didinimas, taikant efektyvesnes ūki-
ninkavimo technologijas, darbo prie-
mones (mašinos, įrankiai, įrenginiai) 
ir darbo organizavimo modelius; ran-
kinio darbo, keičiant jį mechanizuotu, 
mažinimas;

• miškų vertės tikslinimas; miško 
ūkinė, socialinė ir ekologinė vertė bei 
jos nustatymas. 

Miškų įstatyme Generalinei miš-
kų urėdijai nustatyta viena iš funkci-
jų – organizuoti ir koordinuoti miškų 
atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 
ištek lių naudojimo pažangių technolo-
gijų įgyvendinimą. be mokslinės veik-
los ir paramos pažangių technologijų 
paieška ir įgyvendinimas praktikoje 
būtų neįmanomas.

Apklausoje išskirti ryškesni pasta-
rojo meto pasiekimai lietuvos miško 
ūkyje, konstruktyviai ir produktyviai 
bendradarbiaujant mokslininkams ir 
miškų urėdijų miškininkams:

• miško genetinių išteklių išsau-
gojimo ir selekcijos plėtros vystymas 
(miško sėklinės bazės plėtra ir priežiū-
ra, beržo sėklinės plantacijos kontro-
liuojamoje aplinkoje įveisimas, selek-
cinių sodmenų auginimas, bandomų-
jų želdinių ir miško sėklinių plantacijų 
įveisimas ir priežiūra);

• valstybinių miško medelynų mo-
dernizavimas ir plėtra (projektavimas, 
medelyno ploto parinkimas, dirvos 
ruošimas, sodmenų auginimo techno-
logijos, sodmenų laikymo vietų – šal-
dytuvų ir laistymo sistemų, komposto 
aikštelių įrengimas, asortimento išplė-
timas);

• naujų miškų įveisimas žemės 
ūkiui nenaudojamose žemėse (techno-
loginiai modeliai, mišrinimo schemos, 
pradiniai tankumai, dirvos ruošimo 
būdai, sodmenys, sodinimo laikas, žel-
dinių priežiūra ir apsauga, biologinė 
įvairovė);

• lapuočių medžių ir krūmų rūšių 
svarbos didėjimas klimato kaitos kon-
tekste;

• miškų atkūrimas, mišrinant skir-
tingas medžių rūšis ir taikant mišrų 
miško atkūrimo būdą;

• miškų biologinę įvairovę didinan-
čių priemonių taikymas;

FSC miškų tvarkymo sertifikavimo 
reikalavimų įgyvendinimas;

• aiškus ir moksliškai pagrįstas ap-
sisprendimas ir pasisakymas nedidinti 
pagrindinių miško kirtimų amžiaus 
pušies poūkyje.

pagrindinės ateities bendradarbia-
vimo formos:

• fundamentalių, aktualių daugu mai 
miškų urėdijų miškininkystės mokslinių 
darbų užsakymas specialiosios bendrųjų 
miškų ūkio reikmių finansavimo progra-
mos lėšomis (didinti aktualių praktiniam 
pritaikymui miškininkystėje temų su ga-
mybinėmis rekomendacijomis kiekį);

• specialių, aktualių tam tikro regi-
ono arba paskiroms miškų urėdijoms 
miškininkystės taikomojo pobūdžio 
mokslinių temų užsakymas miškų urė-
dijų lėšomis;

• problemų aptarimas ir galimų 
sprendimų paieška miškų urėdijose 
organizuojamuose seminaruose, pasi-
tarimuose ir kituose renginiuose, spe-
cialiosiose komisijose;

• siūlymų formulavimas ir teikimas 
teisės aktų rengime.

Aktualijos
Aukščiausiuose valdžios sluoksniuose 
esminių pastabų ar nusiskundimų dėl 
miškininkystės kokybės ir kiekybės 
nesulaukiama, teigiamai apie lietuvos 
miškų ūkį atsiliepia ir tarptautiniai 
FSC miškų tvarkymo sertifikavimo 
ekspertai. tačiau pastaraisiais metais 
ypač suintensyvėjo miškų ekonominės 
grąžos ir gyvybingumo, valstybinių 
miškų efektyvaus valdymo ir adminis-
travimo temos politiniame lygmenyje, 
žiniasklaidoje. pasigendama aiškesnio 
ir aktyvesnio mokslininkų pasisakymo 
miškų ekonomikos plotmėje.

tik 19,2 proc. respondentų mano, 
kad miškininko mokslininko profesi-
ja šiuo metu yra prestižinė, 57, 7 proc. 
įvertino kaip neprestižinę, 23,1 proc. 
neturėjo aiškios nuomonės. 

mG. inf.

Konferencijos dalyviai
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(Tęsinys, pradžia – 1 nr.) 

tarpinio naudojimo apimčių lietuvos valstybiniuose 
miškuose pagal medynų prieaugį įvertinimas
taikant tradicinę ūkininkavimo sistemą lietuvos sąlygomis 
pagrindiniam naudojimui sukaupiama 50-60 proc. viso prie-
augio. 2000–2009 m. valstybinės reikšmės miškuose buvo su-
kaupta 56 proc. viso prieaugio. likusi dalis buvo išimta tarpi-
niais kirtimais ar savaiminio retinimosi bei žuvusių medžių 
pavidale sudarė miško auginimo nuostolius. Mažinant miško 
auginimo nuostolius, susidarančius dėl nepanaudojamo savai-
minio retinimosi, galima ne tik gauti papildomą medienos kiekį 
tarpinių kirtimų metu, bet ir suformavus tvaresnius medynus, 
sukaupti didesnius medienos išteklius, skirtus pagrindiniam 
naudojimui brandžiuose medynuose. lietuvoje, suintensyvinus 
ūkininkavimą, tarpiniais kirtimais įmanoma sunaudoti 30-35 
proc. prieaugio, tuomet miško auginimo nuostoliams tektų ne 
daugiau 10-15 proc. viso prieaugio. Atsižvelgiant į ugdomų-
jų ir pagrindinių kirtimų medynų amžiaus intervalo bei tūrio 
prieaugio jame santykį, ne mažiau kaip 2/3 tarpinio naudojimo 
turėtų sudaryti ugdomieji ir ne daugiau kaip 1/3 – sanitariniai 
kirtimai. tokiu būdu siektinas ir strateginiuose miško auginimo 
uždaviniuose įvardintinas santykis tarp pagrindinių, ugdomų-
jų, sanitarinių kirtimų apimčių bei medynų auginimo nuostolių 
turėtų būti 55-65 proc. (60) : 15-25(20) : 5-15 (10) : 5-15 (10). 
Dabar šis santykis nutolęs į ekstensyvaus miškininkavimo pusę. 
2006–2009 m. iš miškų urėdijų iškirsta 3,54 mln. m³ prekinės 
medienos. 68,6 proc. visos medienos buvo pagaminta pagrin-
diniuose, 19,5 proc. – sanitariniuose ir tik 11,9 proc. – ugdymo 
kirtimuose. pusėje miškų urėdijų ugdomųjų kirtimų metu pa-
gamintos medienos tūris nesiekė nė 10 proc., o 6 urėdijose – nė 
6 proc. Kertant kasmet pagrindiniais kirtimais apie 12 tūkst. ha, 
jaunuolynai buvo ugdomi tik 10,6 tūkst. ha. tik 8-ose urėdijose 
ugdomaisiais kirtimais iškertama medienos dalis sudarė 20 proc. 
ir daugiau bendro iškertamo kiekio. toks miško naudojimas 
prisideda prie to, jog valstybiniuose miškuose 2009 m. buvo už-
fiksuotas savaiminis išsiretinimas 1,65 m³/ha, t.y. 22 proc. viso 

prieaugio. 18 proc. viso prieaugio, arba 1,3 m³/ha, sudaro kas-
metiniai miško auginimo nuostoliai. 

potencialaus tarpinio naudojimo įvertinimui per artimiausius 
5-erius metus visi ii-iV miškų grupės medynai buvo suskirstyti 
pagal medžių rūšis ir ugdomųjų kirtimų amžių: retinimo, eina-
mųjų kirtimų ir vyresnio amžiaus – sanitarinių kirtimų (6 lent.). 
Kiekvienos medžių rūšies, amžiaus grupės bei gamtinio našumo 
rajono medynams buvo įvertintas tūrio prieaugis ir jo struktūra 
(nMi 2009 m. duomenys). iškertama tūrio prieaugio dalis (vid. 
28 proc.) buvo diferencijuota atsižvelgiant į rajono medynų na-
šumo lygį, medžių rūšį, medynų amžių ar tarpinių kirtimų būdą. 
Medynų, augančių žemiausio gamtinio našumo rajone 4.1, retini-
mo intensyvumas yra 3-4 proc. mažesnis nei kitų našumo rajono 
medynų (7 lent.). Didėjant medynų amžiui, retinimo intensyvu-
mas mažėja. Minkštųjų lapuočių medynuose retinimo amžius te-
trunka 10 metų, todėl intensyviausias retinimas buvo nustatytas 
einamųjų kirtimų amžiuje. sanitarinius kirtimus numatyta vyk-
dyti vyresnio nei einamųjų kirtimų amžiaus medynuose, išskyrus 
5-erius metus iki pagrindinio kirtimo. 

tarpinio naudojimo apimtys buvo įvertintos pagal medynų 
tūrio prieaugį ir nustatytą kirtimo intensyvumą, priklausomai 
nuo medynų amžiaus ir gamtinio našumo rajono kiekvienai 
miškų urėdijai, kirtimų ir medžių rūšiai. nustatytas prekinės 
medienos tarpinis naudojimas – 1,345 mln. m3, iš kurių 18 proc. 
tenka retinimams, 51 proc. – einamiesiems, t.y. 69 proc. – ugdy-
mo ir 31 proc. – sanitariniams kirtimams (8 lent.). 

panaudojant medynų našumo modelį, buvo įvertinti pa-
grindiniai medynų auginimo parametrai: ugdymo pradžia, kar-
tojimo dažnumas, kirtimų intensyvumas, tūrio prieaugio struk-

6 lentelė. Vidutinis metinis ugdymo kirtimų amžiaus medynų tūrio prieaugis

Medžių rūšis

Medynai

Retinimų 
amžiaus

Einamųjų 
kirtimų 
amžiaus

Sanitarinių 
kirtimų Iš viso

Plotas, 1000 ha (P) ir tūrio prieaugis, m³/ha (Z)

P Z P Z P Z P Z

Pušynai 21,1 8,3 210,1 9,1 96,3 7,2 327,5 8,5

Eglynai 48,1 11,2 38,0 10,1 76,9 7,3 163,0 9,1

Beržynai 13,2 7,7 60,1 7,3 64,9 6,5 138,2 7,0

Drebulynai 2,9 13,8 1,6 14,8 19,1 9,1 23,6 10,1

Juodalksnynai 7,5 12,0 19,6 9,0 22,2 7,5 49,3 8,8

Baltalksnynai 3,6 5,9 - - 4,2 7,6 7,8 6,8

Ąžuolynai 0,6 4,1 7,0 8,1 7,7 6,8 15,3 7,3

Uosynai 1,4 4,1 8,3 5,3 4,5 4,5 14,2 4,9

Kiti 0,4 5,4 1,9 8,2 2,2 6,5 4,5 7,2

Iš viso 98,8 9,9 346,6 8,8 298,0 7,2 743,4 8,3
Rekomenduojamas 
išimti tarpiniais kir-
timais tūris, m³/ha

3,0 2,5 1,8 2,3

7 lentelė. Medynų retinimo intensyvumas, priklausomai nuo medžių rūšies, 
medynų amžiaus ir miškų gamtinio našumo

Miškų 
gamtinio 
našumo 
rajonai

Spygliuočiai ir kietieji lapuočiai Minkštieji lapuočiai
Retinimo 
amžiaus

Einamųjų 
kirtimų 
amžiaus

Vyresni nei 
einamųjų 

kirtimų 
amžiaus

Retinimo 
amžiaus

Einamųjų 
kirtimų 
amžiaus

Vyresni nei 
einamųjų 

kirtimų 
amžiaus

Retinimo intensyvumas, proc. nuo prieaugio

1.1; 1.2; 
2.1; 2.2; 
3.1; 3.2; 

3.3; 4.2; 4.3
31 28 25 28 30 25

 4.1 28 25 22 24 26 21

8 lentelė. Tarpinio naudojimo apimtys II-IV miškų grupių urėdijų miškuose, 
įvertintos pagal išimamą iš medynų prieaugio dalį

Medynai
Retinimai Einamieji kirtimai Sanitariniai kirtimai Iš viso

Prekinės medienos tūris, 1000 m³

Pušynai 43,6 425,7 135,9 605,2

Eglynai 135,4 86,4 113,1 334,8

Beržynai 21,4 104,0 83,4 208,8

Drebulynai 8,6 5,9 32,7 47,2

Juodalksnynai 18,8 40,6 34,4 93,8

Baltalksnynai 5,1 0,0 6,0 11,1

Ąžuolynai 0,6 11,7 10,1 22,4

Uosynai 1,6 8,9 4,1 14,5

Kiti medynai 0,6 3,7 2,7 7,0

Iš viso 235,8 686,9 422,3 1345,0

Proc. 18 51 31 100

Tarpinis miško naudojimas. 
Dabartis ir perspektyvos
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tūra, sukauptos medienos tūris brandžiame amžiuje (9 lent.). 
spygliuočių medynus rekomenduojama ugdyti kas 20-30 metų 
3 kartus, minkštųjų lapuočių – kas 10-20 metų 2 kartus. Visiems 
medynams papildomai įvertinti sanitariniai kirtimai. Retinimai 
pradedami ne vėliau 20-ies metų. Reguliariai medynai ugdo-
mi paliekant ne mažesnį kaip 0,7, eglynų – 0,6, beržynų – 0,8 
skalsumą. laikantis tokio auginimo režimo bei išvengus medy-
nams stipresnių stichinių nelaimių, ligų ar kenkėjų pažeidimų, 
kirtimo amžiuje būtų sukaupta vid. 380 m3/ha stiebų tūris, t.y. 
13 proc. daugiau nei sukaupiama dabar. tai sudarytų 59 proc. 
bendro tūrio prieaugio (7,3 m3/ha). tarpiniais kirtimais būtų 
paimama 31 proc., iš jų 21 proc. – ugdomaisiais kirtimais. ne-
panaudotas savaiminis išsiretinimas, t. y. miško auginimo nuo-
stoliai būtų sumažinti iki 10 proc. tai leistų miške nuolat palai-
kyti 5-7 m3/ha negyvos likvidinės stiebų medienos atsargas.

Retinimo amžiaus medynuose planuojama kasmet iškirsti 
3 m3/ha stiebų, esant šių medynų prieaugiui 9,9 m3/ha, eina-
maisiais kirtimais 2,5 m3/ha stiebų, kai šių medynų prieaugis 
8,8 m3/ha ir sanitariniais kirtimais – 1,8 m3/ha, kai prieaugis yra 
7,2 m3/ha. planuojamas retinimo kirtimais iškirsti tūris urėdi-
jose kinta ± 0,4, einamaisiais kirtimais – ± 0,3, sanitariniais – 
± 0,2 m3/ha, o visais tarpiniais kirtimais – ± 0,3 m3/ha, arba 
± 13 proc. planuojamas iškirsti tarpiniais kirtimais tūris tiesio-
giai priklauso nuo urėdijoje augančių medynų tūrio prieaugio.

2006-2009 m. urėdijų atliktų tarpinių kirtimų intensyvumas 
gerokai skyrėsi nuo intensyvumo, paskaičiuoto pagal prieau-
gį. Retinimo kirtimais urėdijose buvo kertama vid. 1,65 m3/ha 
stiebų, arba 55 proc. paskaičiuoto pagal prieaugį tūrio, einamai-
siais – 1 m3/ha stiebų tūrio, arba 40 proc. paskaičiuoto, ir sanita-
riniais kirtimais – 2,7 m3/ha stiebų, arba 150 proc. paskaičiuoto 
pagal prieaugį tūrio. taigi praktikoje taikomas tarpinių kirtimų 
intensyvumas nėra subalansuotas tarpusavyje pagal kirtimų 
rūšis. sanitarinių kirtimų intensyvumas yra 2,3 karto didesnis 
už ugdomųjų kirtimų intensyvumą. tai rodo menką ugdomųjų 
kirtimų įtaką medynų tvarumui, savaiminio išsiretinimo suma-
žėjimui. Disbalansas stebimas ne tik tarp paskirų kirtimo rūšių, 
bet ir tarp urėdijų. Retinimo kirtimais vid. kertant 1,65 m3/ha, 
kirtimo intensyvumas urėdijose kinta nuo 0,5 iki 2,9 m3/ha 
(pav.). einamaisiais kirtimais vid. kertant 1m3/ha, urėdijose in-
tensyvumas kinta nuo 0,1 iki 2,8 m3/ha, t.y. 4,5 karto daugiau 
nei paskaičiuota pagal tūrio prieaugį. tai rodo, jog požiūris į ug-
domuosius kirtimus, jų intensyvumą urėdijose skirtingas, nėra 
šiuo klausimu vieningos politikos. 

Pasiūlymai
✳ planuojant tarpinį naudojimą, pirmiausia reikia išskirti 

ugdomuosius kirtimus. Jie negali būti pakeičiami ar kompen-
suojami sanitariniais kirtimais.

✳ peržiūrėti ir patikslinti ugdymo kirtimų normatyvus, 
taisykles, leidžiančias formuoti tvarius, aukšto produktyvumo 
medynus, mažinti miško auginimo nuostolius.

✳ ugdomųjų kirtimų apimtys turėtų palaipsniui didėti, vis 
didesnį dėmesį skiriant jaunuolynų ugdymui, energetinės me-
dienos juose paruošų didinimui.

✳ Mažėjant perbrendusių medynų plotams, didėjant tinka-
mai suformuotų medynų tvarumui turėtų mažėti sanitarinių 
kirtimų poreikis ir jų apimtys. 

✳ Didesnį dėmesį skirti iii-iV grupės miškuose susikau-
pusių perbrendusių minkštųjų lapuočių medynų plotų realiam 
mažinimui.

✳ strateginiuose miško auginimo planuose nustatyti pa-
grįstas iii-iV grupės miškų medynų produktyvumo didinimo 
užduotis: brandžių medynų tūrio didinimas, miško auginimo 
nuostolių mažinimas, prekinės medienos išeigos iš išaugintų 
stiebų didinimas.

Prof. AnDriuS KuliešiS
GintArAS KulBoKAS
DAriuS VižlenSKAS

AnDriuS ButKuS

9 lentelė. II-IV miškų grupės retinimo ir vyresnio amžiaus medynų auginimo parametrai ir rezultatai (pagal medynų našumo modelį)
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Pušynai
 Rodikliai 328 27 20 1,0 3+1* 30 110 415 3,77 244 2,22 0,76 6,75

% 56 33 11 100

Eglynai
 Rodikliai 163 28 20 0,9 3+1* 20 80 395 4,94 219 2,74 0,80 8,48

% 58 32 10 100

Beržynai
 Rodikliai 138 26 20 1,0 2+1* 20 70 302 4,31 129 1,84 0,50 6,65

% 65 27 8 100

Drebulynai
 Rodikliai 24 29 20 1,0 2+1* 10 50 351 7,02 115 2,30 0,48 9,80

% 72 23 5 100

Juodalksnynai
 Rodikliai 49 23 20 1,0 2+1* 20 70 338 4,83 163 2,33 0,60 7,76

% 62 30 8 100

Kiti
 Rodikliai 42 15 20 1,0 2+1* 10 2

%

Iš viso
 Rodikliai 743 380 4,33 2,26 0,70 7,29

% 59 31 10 100
* Sanitariniai kirtimai
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Dar prieš 100 metų mokslingi miš-
kininkai (Heyer K., 1898 m.; Biehler R., 
1922 m.) prioritetu laikė ne miško atkū-
rimo kaštus, o būsimo medyno koky-
bę konkrečioje augavietėje. po to buvo 
įvertinamos rūšies biologinės – ekolo-
ginės savybės, kertamo motininio me-
dyno kokybė, augavietė bei savaiminio 
žėlimo intensyvumas, kirtavietės esama 
ir būsima gyvoji danga (puskrūmiai ir 
piktžolės), trakas, pionierinių rūšių žė-
limas ir miško tikslinė paskirtis. 

nukirsto miško atkūrimas savai-
miniu atželdinimu išplito, kai lietuvos 
miškininkai, nusižiūrėję į skandinavijos 
patirtį ir nepalyginę jų ir mūsų ekologi-
nių sąlygų, šabloniškai ėmė savaiminį 
žėlimą praktikuoti. Vienur pasisekė, o 
daug kur – ne. Kad lietuvoje ekologi-
nės sąlygos kitokios negu skandinavi-
jos šalių, rodo tai, jog ten dirvožemiai 
daugiausia skalingi, antžeminė danga 
(žolės, puskrūmiai, trakas) skurdi, me-
dynų sėkliniai metai labiau išreikšti, nes 
spygliuočių kilmė šiaurinė. Ypač tai ryš-
ku pušynams. pastebėtina, jog jie dirvą 
savaiminiam žėlimui supurena geriau 
negu mes miško želdiniams. skandina-
vai to siekė senai ir turi klasikinius ban-
dymus savaiminiam žėlimui puoselėti, 
su kai kuriais ir mums teko susipažinti.

šių eilučių autoriui dirbant Jonavos 
miškų ūkyje, jau 1965 m. teko eglynuose 
ir pušynuose pradėti atrankinius kirti-
mus, siekiant atkurti mišką savaiminiu 
būdu. tam tikslui užusalių girininkijoje 
ii boniteto pribręstančiame kiškiako-
pūstiniame eglyne „languose“ susidariu-
sių eglės savaiminukų grupių pagrindu 
atlikome lizdinius atrankinius kirtimus. 
Dirvos nepurenome. po 43 metų susifor-
mavo įvairiaamžis eglių medynas, pro-
dukuojantis apie 300 m3/1 ha medienos. 
Kitas atvejis upininkų girininkijoje, kai 
pribręstančiame kiškiakopūstiniame – 
mėlyniniame eglyne su drebulėmis (20 
proc.) iškirtome pastarąsias, nes siekė-
me iškirstose vietose sudaryti sąlygas 
eglėms želti. beje, 1967 m. audra išvertė 
paliktas augti egles, jų vietoje pasipylė 
drebulių atžalynas.

svilonių girininkijoje ii boniteto 
brandžiame brukniniame – mėlyni-
niame pušyne bandėme b. labanausko 
pasiūlytus supaprastintus atvejinius kir-
timus. Dirvą supurenome diskinėmis 
akėčiomis. po kirtimų masiškai atsiželdė 
ne pušis, o beržas. pakviestas miško kir-
timų specialistas b. labanauskas iš karto 
pastebėjo: „Kodėl neiškirtote aplinkinių 
beržų, kurie apsėjo kirtavietę“. panašų 
atvejį matėme ir švedijoje. tuomet aš 
prisiminiau svilonių girininkiją.

savaiminio žėlimo rezultatus 2004 m. 
tyrėme prienų ir Kazlų Rūdos miškų 
urėdijose. norėjome įvertinti pušies ge-
netinių draustinių atkūrimo galimybes 
savaiminiu atžėlimu. prienų girininkijo-
je 155 m. brukniniame – mėlyniniame 
i boniteto pušyne beveik 17 ha plote 
1998 m. pradėti atvejiniai kirtimai. pir-
muoju atveju iškirsta 30 proc. medžių. 
po 4-erių metų antruoju atveju iškirsta 
40 proc., o praėjus dviems metams iš-
kirsti likę medžiai. numatant gerą sėklų 
derlių, dirva ruošta iš rudens (prieš pir-
mąjį kirtimo atvejį – freza). po pirmojo 
kirtimo, neatsiradus pakankamai savai-
minukų, 2002 m. dirva ruošta papildo-
mai kultivatoriumi. praėjus porai metų 
po pastarojo kirtimo nustatyta, kad plo-
tuose, kur žolėtumas nedidelis, sėjinu-
kų pakanka (8-12 tūkst./ha), o ten, kur 
dirva apžėlė žolėmis ir ypač lendrūnu, 
paparčiais ar avietėmis (žemesnėse vie-
tose), sėjinukų nėra. Įvertinus pušies at-
siželdymą visame 17 ha plote, pasirodė, 
kad 53 proc. ploto atžėlė gerai, 27 proc. – 
vidutiniškai ir 20 proc. ploto neatsiželdė. 
neatsiželdžiusiuose ploteliuose atliktas 
dirbtinis pušies sodinimas. Girininkas 
pasakė: „Ar verta to vargo buvo – bū-
tume pasodinę pušaites ir jau turėtume 
paaugusias“.

Kitas atvejis toje pačioje girininkijoje, 
tik kitame kvartale: 4,5 ha plote 140 m. 
amžiaus brukniniame – mėlyniniame ii 
boniteto pušyne su egle 2000 m. pirmu 
atveju iškirsta apie 40 proc. medžių, iš-
kertant visas egles. po 4-erių metų iš-
kirsta likusi dalis, paliekant 10 sėklinių 
pušų 1 ha. Dirva prieš kirtimą ruošta 

aikštelėmis kultivatoriumi (7000 aikšte-
lių 1 ha). Atlikus apskaitą, 1 ha rasta 11,2 
tūkst. sėjinukų. Vietomis, kur apžėlė pa-
parčiais, savaiminukų nėra. tai sudaro 
apie 1 proc. ploto. 90 proc. ploto atžėlė 
labai gerai, o 9 proc. – vidutiniškai.

Kazlų Rūdos MM urėdijoje bra-
ziūkų girininkijoje pušies genetiniame 
draustinyje (74 ha) dalimis nuo 2002 m. 
pradėti intensyvūs atvejiniai kirtimai. 
Medynų amžius buvo 85-120 m., miš-
ko tipas brukninis, vietomis – brukni-
nis – mėlyninis. pirmuoju atveju, esant 
sėkliniams metams medynas smarkiai 
išretintas, paliekant 60-70 medžių 1 ha. 
Dirva dalyje ploto ruošta kultivatoriumi 
aikštelėmis (7-8 tūkst. 1 ha), kitoje daly-
je – freza vagomis (kas 1,5 m.). Atlikus 
apskaitą rasta: kur dirva ruošta aikštelė-
mis, augo 18,1 tūkst. savaiminukų 1 ha, 
o kur vagomis – 19, 9 tūkst. savaiminu-
kų 1 ha. tikslas pasiektas.

iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad 
mišką atkurti savaiminiu žėlimu įmano-
ma, tačiau yra daug rizikos, todėl negali 
būti šablono. panašių atvejų teko matyti 
latvijoje, lenkijoje ir Vokietijoje. Kiek-
vienoje šalyje yra savos tradicijos. pvz., 
švedijoje teko matyti net kiaulių gany-
mą miške, siekiant atkurti pastarąjį. ten 
savaiminiam žėlimui paliekama apie 43 
proc. atrankinių kirtimų kirtaviečių. šiuo 
metu, neskaitant Vokietijos, kur miškas 
kirsti plynai uždraustas, atkuria miškus 
žėlimu. tačiau praktikoje 25 proc. kir-
taviečių tenka dirbtinai atsodinti (Vo-
kietija, tiuringijos žemė – 2004 m.). 
lenkijoje žėlimui skiriama tik 10 proc. 
kirtaviečių, estijoje – 22 proc., balta-
rusijoje – 50 proc., latvijoje – 65 proc. 
(35 proc. valstybiniuose ir 80 proc. pri-
vačiuose miškuose). suomijos šiaurėje 
žėlimas sudaro 40 proc., o pietinėje da-
lyje – 20 proc. panašiai yra ir švedijoje. 
lietuvoje 2004–2008 m. savaiminiam 
miško žėlimui palikta 53 proc. kirta-
viečių (valstybiniuose miškuose – 38,6 
proc. ir privačiuose – 61,4 proc.). bet per 
1999–2008 m. liko neatkurtų kirtaviečių 
22,5 tūkst. ha, o tai prilygsta vienos miš-
kų urėdijos plotui. Atkurtų miškų rūšinė 

Miško atkūrimas žėlimu ar želdinimu: 
privalumai ir trūkumai

Miškininkystės praktikoje tapo madinga, kad nukirtus mišką, dažnai neišanalizavus situacijos, pasirenkamas 
savaiminis jo atžėlimas. Mat, iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog bus mažesni kaštai ir mažiau rūpesčių. Tačiau liau-
dies posakis įspėja: „Kas pigiau – ne visuomet geriau“. Tad pasvarstykime iš esmės.
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sudėtis gerokai skiriasi nuo pagrindi-
niais kirtimais iškertamų miškų rūši-
nės sudėties. Didinant atžėlimo mastus, 
dažnai pabloginamas ateities medynas. 
taip eglės sąskaita didėja beržo žėlinių, 
kurio selekcinei kokybei mažai kreipia-
ma dėmesio. o elitinės beržo sėklos iš 
Dubravos eMM urėdijos nepanaudo-
jamos. Dažnai atželdomas menkavertis 
juodalksnis. beje, mažai želdoma ąžuolo. 
išvis tik 30 proc. želdinių įveisiama sėkli-
nių plantacijų sėklomis.

privačiuose miškuose, remiantis miš-
kų kontrolės 2005 m. duomenimis, kai 
kuriuose rajonuose rasta neatkurtų kir-
taviečių iki 25-40 proc. (prienų, Rasei-
nių). Vidutiniškai šalyje neatkuriama 
apie 13-20 proc. privačių miškų kir-
taviečių. Valstybiniuose miškuose per 
pastaruosius 5-erius metus atžėlimo 
mastai padidėjo 14 proc. Kai kurioms 
miškų urėdijoms, kaip Jurbarko, Kazlų 
Rūdos, šakių, šalčininkų, švenčionėlių, 
reikėtų pasvarstyti, ar ne perdaug kirta-
viečių palieka atželti. 

palikdami kirtavietes atželti, turime 
nepamiršti, kad: 

1) prarandame galimybę pagerinti 
būsimo medyno kokybę ir produktyvu-
mą, lyginant su buvusio; 

2) negalime aktyviai pakeisti kulti-
vuojamą rūšį, nors ji ir neatitinka auga-
vietės, dažnai įvyksta nepageidaujama 
rūšių kaita;

3) medynai formuojasi artimai gimi-
ningų medžių grupėmis (šeimomis), tai 
menkina jų atsparumą ligoms, kenkė-
jams ir kitiems negatyviems veiksniams; 
iš jų kilę artimos giminystės medžiai ne-
tiks tolesnei reprodukcijai;

4) negalime pagerinti būsimų medy-
nų genetinės kokybės ir naudoti selek-
cinę sėklą;

5) tarp atžėlusių grupių lieka ne-
atžėlusių plotelių, kuriuos privalome 
apželdinti, nes juose želia menkavertės 
rūšys; paliekant mažiau nei 50 sėklinių 
medžių, susiaurinama genetinė įvairovė, 
o tuo pačiu mažinamas medynų tvaru-
mas. per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo 
ne tik baltalksnynų, bet ir pušynų, egly-
nų, ąžuolynų ir ypač uosynų.

turime nepamiršti, kad želdinių ge-
netinė įvairovė ženkliai didesnė negu 
žėlinių, kad palikus 1 ha mažiau kaip 25 
sėklinius medžius, daugiau nei 2 proc. 
padidėja savidulkinių palikuonių. sėklos 
su sparneliais išplinta per 2 medžio aukš-
čius, o štai pušies pagrindinė sėklų masė 
pasiskleidžia 20-30 m atstumu nuo mo-
tinmedžio (V. suchockas, 2001 m.). žemo 
boniteto ir kokybės medynuose būsimo-
jo medyno produktyvumas ir kokybė bus 
ne geresni. po motininio pušyno danga 
savaiminukai labiau serga spygliakričiu.

tačiau vien negatyviai vertinti sa-
vaiminį miško atkūrimą būtų netei-
singa. Mat, be mažesnių kaštų, žėliniai 
labiau prisitaikę prie augavietės sąlygų 

nei želdiniai, todėl žėliniai labiau tin-
ka apsauginiuose miškuose. želdinių 
adaptyvumą užtikrina didesnis pradinis 
tankumas. tai Vokietijos, lenkijos ir 
kitų šalių praktika. esant i-ii bonitetui 
pakanka motininio medyno genetinės 
įvairovės. tinkamose žėlimui augavie-
tėse, gerai paruošus dirvą ir kertant po 
sėklų byrėjimo, užtikrinamas lygesnis 
sėklų pasiskleidimas, dygimas bei savai-
minukų pradinis išsilaikymas ir augi-
mas. neatžėlusiuose „languose“ būtina 
sodinti kitos rūšies didesnius ir selekci-
nius medelius, priklausomai nuo auga-
vietės. taip sustiprinsime medyno tva-
rumą. Vokietijoje per 120 m., sumaniai 
taikius atrankinius kirtimus nuo taip va-
dinamo Dauerwald‘o Barenthoren‘e laikų 
(1884 m.), pasiekta vieno iš didžiausių 
europoje miškų produktyvumo (320 
m3/ ha, 2004 m.).

parenkant nukertamo medyno atkū-
rimo būdą, pirmiausia, būtina įvertinti, 
kokį medyną jo vietoje ras mūsų pali-
kuonys, ar kertamo medyno struktūra 
atitinka augavietę ir miško paskirtį, ar 
atžėlimu pagerinsime būsimą medyną, 
ar iškirsti menkaverčiai medžiai greti-
muose medynuose, nes biržės nemažu 
atstumu nuo miško sienos apsėjamos 
gretimo medyno sėklomis (Karazija ir 
kt., 2008 m.; Bačkaitis, 2005 m. ). Žėlinių 
būklę ir kokybę vertinti derėtų pačiam 
girininkui anksčiau, negu yra nurodyta 
teisiniuose dokumentuose.

prieš daugelį metų buvo siūlyta or-
ganizuoti miško želdymo monitoringą. 
Dabar verta pagalvoti, ar neįvedus pa-
grindinio kirtimo biržių monitoringo 
visų priklausomybių miškuose, o jo re-
zultatų ar nepaskelbus spaudoje.

Doc. dr. JuliuS DAnuSeVičiuS

Eglės želdosi grupėmis (Jonavos miškų urėdijos Užusalių girininkija)

Tęsdamas gražią kai kurių mūsų autorių 
tradiciją – asmeninių sukakčių proga dova-
noti žurnalo skaitytojams dovanas  – bu vęs 
ilgametis Lietuvos miškų instituto mokslo 
darbuotojas, dabar – konsultantas dr. doc. 
JULIUS DANUSEVIčIUS, aktyvus ir ištiki-
mas mūsų neetatinis bendradarbis, balan-
džio 12 d. pažymėsiantis 80-mečio sukaktį, 
atsiuntė įdomų, probleminį straipsnį. 

Platų J. Danusevičiaus darbų ir gyveni-
mo aprašymą spausdinome prieš 5-erius 
metus („Mūsų girios“, 2006 Nr. 3), o šia-
me numeryje pateikiame naująjį jubiliato 
straipsnį, kurį paskaitę dar kartą įsitikinsi-
me, kad autorius visada turi savo nuomo-
nę, nepasiduodamas nei laikmečio madai, 
nei kitų autoritetų nuomonei. 

11
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lietuvos miškotvarka 2011–2012 m. 
užbaigia šeštąjį ir pradeda septintąjį 
miškų inventorizacijos darbų ciklą. Dėl 
to aktualu įvertinti miškų inventoriza-
cijos ir projektavimo metodus bei tech-
nologijas, taikomas pas mus, susipa-
žinti ir palyginti su taikomomis kaimy-
ninėse šalyse. šiuo tikslu Kaune Valsty-
binio miškotvarkos instituto iniciatyva 
vasario 3 d. buvo suorganizuotas tarp-
tautinis seminaras „šiandienos miškų 
inventorizacijos aktualijos“. seminare 
dalyvavo lietuvos, estijos, lenkijos ir 
suomijos specialistai, gausus lietuvos 
žemės ūkio universiteto, Valstybinio 
miškotvarkos instituto, Valstybinės 
miškų tarnybos, Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento, Generalinės miš-
kų urėdijos, Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijos, Dubravos eMM 
urėdijos specialistų būrys. 

pranešimus apie konkrečiose šalyse 
vykdomos sklypinės miškų inventori-

zacijos ypatumus, artimiausioje pers-
pektyvoje planuojamus pakeitimus 
skaitė lietuvos valstybinio miškotvar-
kos instituto direktorius Alfredas Ga-
launė, estijos valstybinių miškų įmonės 
Miškotvarkos skyriaus vedėjas Veiko 
eltermann, lenkijos miškotvarkos ir 
geodezijos biuro informacinių techno-
logijų ir tyrimų skyriaus vedėjas An-
drzej talarczyk. pranešimus apie pla-
nuojamą miškų inventorizacijos darbų 
tobulinimą lietuvoje skaitė Valstybinės 
miškų tarnybos direktoriaus pavaduo-
tojas Albertas Kasperavičius, miško-
tvarkos skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Andrius Kuliešis, apie naujų miš-
ko inventorizacijos metodų, pagrįstų 
nuotoliniais metodais gauta informa-
cija, galimybes – lietuvos žemės ūkio 
universiteto prof. Gintautas Mozgeris, 
liDAR technologijų taikymo miškų 
inventorizacijose – specialistas iš suo-
mijos Heikki lukkonen. šalių atstovai 

pateikė nemažai naujovių, sudominu-
sių seminaro dalyvius.

lietuvoje kasmet inventorizuojama 
apie 220 000 ha miškų. Darbus atlieka 
viena valstybinė įmonė. pagrindinis 
inventorizacijos metodas yra vizuali-
nis su matavimo elementais. brandūs 
valstybinės reikšmės miškų, didesnių 
kaip 1 ha, medynai inventorizuojami 
atrankos metodu, naudojant kampinės 
apskaitos barelius. Kiekvieną mėnesį 
1,5 proc. ploto, inventorizuoto akiniu 
metodu, ir 5 proc. ploto, inventorizuo-
to atrankiniu metodu, yra kontroliuo-
jami. 2010 m. brandžių medynų inven-
torizacijos kokybė dėl to turėjo gerokai 
pagerėti. Didžiausia problema yra spe-
cialistų taksatorių stoka. tikslinga tu-
rėti nuolatines miškų inventorizacijos 
specializacijos studentų grupes univer-
sitete ir kolegijoje. Daug vilčių teikiama 
liDAR technologijoms diegti, vykdant 
lietuvos miškų sklypų inventorizaciją.

Šiandienos miškų inventorizacijos 
aktualijos

Rietavo miškai
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estijoje miškų inventorizacijos dar-
bus vykdo 14 įmonių, turinčių licencijas. 
Įmonėse dirbantiems projektuotojams 
nepakanka turėti miškininkystės išsi-
lavinimą liudijantį diplomą: jie privalo 
papildomai išlaikyti teorinį ir praktinį 
egzaminą ir gauti sertifikatą miškų in-
ventorizacijos ir projektavimo darbams 
vykdyti. Tokių specialistų su sertifikatais 
estijoje dirba 144, iš kurių 40 yra valsty-
binių miškų įmonės RMK darbuotojai. 
Didesnioji dalis įmonės dirbančiųjų yra 
iki 40-ies metų. estijos valstybinių miš-
kų įmonė vykdo dalinę nepertraukia-
mą inventorizaciją miško blokuose, pa-
rinktuose ūkininkavimui artimiausiais 
metais. sudaryta labai efektyvi taksato-
riaus – miškininko (girininko) – projek-
tuotojo grandinė. šalyje yra 78 valstybi-
nių miškų girininkijos, tiek pat girinin-
kų, 35 taksatoriai. Miškininkai numato 
objektus, taksatoriai juos įtaksuoja, o 
projektuotojai planuoja ūkines priemo-
nes. inventorizacijos duomenys nuolat 
aktualizuojami, praėjus daugiau nei 10 
metų nuo inventorizacijos, reikalingi 
leidimai ūkinei veiklai – kirtimams ne-
išduodami. estai artimiausioje ateityje 
planuoja atlikti liDAR technologijų tai-
kymo miškų inventorizacijoje tyrimus. 
ši technologija bus naudojama objek-
tams, kuriuose ūkines priemones tiks-
linga taikyti artimiausiu metu, atrinkti. 
planuojama inventorizacijos metu nau-
doti lauko kompiuterius, pasiekti, jog iš 
taksatoriaus ir miškininko – girininko 
suderintų veiksmų gimtų tobulas darbų 
planas.

lenkijoje nuo 1945 m. vykdomos 
reguliarios valstybinių miškų inven-
torizacijos. 1970 m. pradėtos vykdyti 
taip vadinamos miškotvarkos revizijos, 
kartojamos kas 10 metų. Kitąmet bus 
pradėta V-oji visos šalies valstybinių 
miškų revizija. Visuose sklypuose tai-
koma akinė inventorizacija, patikslinta 
matavimais, įskaitant ir kampinės aps-
kaitos barelius. Visame inventorizaci-
jos objekte (bet ne atskirame sklype) 
taikomas statistinis metodas, kurio re-
zultatai naudojami akinės inventoriza-
cijos duomenų, nustatytų individualaus 
taksatoriaus, medžių rūšies, amžiaus 
grupės medynų standartiniame 8000 
ha plote įvertinimui ir patikslinimui. 
pagal medynų amžių skiriami 6 stratai, 
kuriuose taikomi skirtingo dydžio skri-
tulio formos apskaitos bareliai. Juose 

matuojami visų medžių, storesnių nei 
7 cm, skersmenys ir 1-2 kiekvienos rū-
šies medžių aukščiai. statistiniu meto-
du visame objekte nustatyti tūriai yra 
10 proc. didesni už tūrius, nustatytus 
paskiruose sklypuose, bet 8 proc. ma-
žesni už nacionalinės inventorizacijos 
metu nustatytus tūrius. skirtumus su 
nacionalinės miškų inventorizacijos 
duomenimis galėjo nulemti ne ko-
rektiškas teoriniu požiūriu skirtingo 
dydžio barelių (nuo 50 iki 500 m2) sta-
tistinėje inventorizacijoje taikymas to 
paties objekto įvairaus amžiaus medy-
nams. Artimiausioje ateityje planuoja-
ma dalį statistinės miškų inventoriza-
cijos laikinų barelių paversti pastoviais, 
apskaityti juose savaiminį išsiretinimą, 
negyvą medieną. siekiant didesnio 
objektyvumo, barelius planuojama iš-
dėstyti atsitiktinai, miškotvarkos pro-
jektuose teikti prognozes, atsižvelgiant 
į aplinkos sąlygų pokyčių įtaką.

seminare konstatuota, jog miškų 
inventorizacijoje dideles perspektyvas 
atveria labai greitai besivystančios li-
DAR technologijos. skandinavijos šalių 
ir ypač suomijos miškų inventorizacijo-
je jos žymia dalimi įteisintos ir plačiai 
naudojamos praktikoje. 2010 m. liDAR 
technologijomis inventorizuota 2 mln. 
ha suomijos miškų. šiemet planuojama 
šiuos darbus plėsti. šių technologijų tai-
kymas gana paprastuose suomijos miš-
kuose užtikrina praktiniams miškinin-
kystės sprendimams pakankamą tūrio 
(10-15 proc.), vidutinio skersmens (10 
proc.) ir aukščio (5-10 proc.) tikslumą 
tam tikro segmento ar sklypo lygme-
nyje bei praktiškai visai be poslinkio 
(1-2 proc.) tūrio įvertinimą dideliuose 
plotuose. lieka aktuali medžių rūšių iš-
skyrimo problema. Ji ypač aktuali miš-
riuose daugiaardžiuose medynuose, kur 
miškininkystės požiūriu tikslingas rū-
šinės sudėties formavimas yra vienas iš 
svarbiausių uždavinių. Atliktų lietuvos 
žemės ūkio universiteto mokslininkų 
tyrimų rezultatai rodo, jog liDAR tech-
nologijų taikymas mūsų miškuose irgi 
yra perspektyvus, reikalingi ir tolesni 
tyrimai, ir bandymai diegti tyrimų re-
zultatus realiuose objektuose. 

Valstybinės miškų tarnybos speci-
alistų siūlymai tobulinti miško sklypų 
inventorizaciją susišaukia su kitų šalių 
pasiūlymais arba jau ten taikoma prak-
tika. Mūsų siūlymas atsisakyti individu-

alaus sklypo inventorizacijos atrankos 
metodu, kaip neefektyvaus, nėra origi-
nalus. individualaus sklypo inventori-
zacija klasikiniu ar jam artimu atrankos 
metodu nėra taikoma nei estijoje, nei 
lenkijoje. pagrindinis sklypo invento-
rizacijos metodas yra akinis su matavi-
mo elementais. Kiekvienas taksatorius 
pagal savo patirtį turi nuspręsti, kiek ir 
kokių papildomų matavimų turi atlikti, 
kad užtikrintų reikalingą sklypo inven-
torizacijos tikslumą. taip pat yra svarbu 
užtikrinti duomenų, grafinių ir taksaci-
nių, apie pirminį miško inventorizacijos 
objektą – sklypą tęstinumą ir perimamu-
mą. Miškininkas, kasdieninėje veikloje 
besivadovaujantis inventorizacijos duo-
menimis, savo sėkmingam darbui turi 
matyti tik priežastinius dėl augimo, ūki-
nės veiklos ar neigiamų faktorių: audrų, 
ligų, kenkėjų, gaisrų pažeidimų, pasikei-
timus. siekiant įgyvendinti duomenų 
apie medyną perimamumą ir nuolatinį 
jų tikslinimą, išvengti atsitiktinių verti-
nimų, visų pirma būtina užtikrinti sta-
bilių objektų: kvartalinių, kitų linijinių 
objektų, jų susikirtimo taškų, taip pat 
ir su aplinkinėmis miško ribomis, pa-
dėties nustatymą geodezinių matavimų 
būdu. sklypų ribų kontūrų ir medynų 
rodiklių pokyčius turėtų fiksuoti ūki-
nės priemonės planuotojai ir vykdyto-
jai, atitinkamai kirtimo, želdymo metu 
ar įvykus stichinei nelaimei. neliestų 
medynų rodiklius pakaktų aktualizuoti 
modelių pagalba. tai užtikrintų pastovų 
duomenų tikslėjimą, leistų ūkines prie-
mones planuoti operatyviai ne pagal 
pasenusius 5-10-ies metų, bet pagal kas-
met atnaujinamus duomenis, įtraukti 
miškininkus, girininkus į ūkinės veiklos 
planavimo procesą, kaip daroma estijo-
je. Atsisakius atrankinės inventorizaci-
jos konkrečiame medyne, šiuo metodu 
siūlome inventorizuoti ypač vertingų 
medynų grupes. brandžių medynų vi-
sumos inventorizacija atrankos metodu 
lietuvoje bus pradėta šiais metais. tiks-
linga atrankos metodu inventorizuoti 
ir likusius, vyresnius nei 20-ies metų 
medynus, panaudojant juose pastovius 
barelius, kaip daroma ar planuojama 
daryti lenkijoje. tokios inventorizacijos 
rezultatai galėtų labiau motyvuoti urė-
dijų specialistus taikyti intensyvesnius 
ūkininkavimo metodus, siekti didesnio 
auginamų medynų produktyvumo.

Prof. AnDriuS KuliešiS
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Valstybiniame miškotvarkos institute 
nuolat buvo atliekami įvairaus pobū-
džio gamtosauginiai darbai bei pro-
jektai: nuo 1988 m. iki šiol vykdomas 
lietuvos raudonosios knygos objek-
tų radaviečių miškuose išskyrimas 
ir tikslinimas, 2001–2005 m. buvo 
administruojamas projektas „Kerti-
nių miško buveinių inventorizacija 
lietuvoje“.

naujas etapas, sietinas su rekrea-
cijos ir gamtosaugos krypties darbų 
pakilimu, prasidėjo 2003 m., kuomet 
Miškotvarkos institute direktoriaus 
A.Galaunės iniciatyva buvo atkurta 
saugomų teritorijų ir rekreacinių miš-
kų grupė, vėliau performuota į Krašto-
tvarkos skyrių. skyriaus Gamtosaugos 
ir rekreacijos grupės specialistai vykdo 
gamtosauginės krypties darbus, kurių 
pagrindinės pozicijos: lietuvos rau-
donosios knygos objektų radaviečių 
miškuose išskyrimas, kartografavimas 
ir jų apsaugos organizavimas bei šių ra-
daviečių papildymas; Gamtosauginių 
priemonių planų, tokių kaip vidinės 
miškotvarkos projektų sudėtinių dalių 
parengimas; kertinių miško buveinių 
papildoma inventorizacija; gamtotvar-
kos planuose numatytų tvarkymo prie-
monių integravimas į rengiamus ar jau 
parengtus miškų urėdijų vidinės miš-
kotvarkos projektus; biologinės įvairo-
vės apsaugos ir miško kirtimų ūkiniuo-
se miškuose mokymai.

Gamtosauginės krypties 
darbų vystymas miškotvarkoje

pirmieji du gamtosauginiai darbai 
vykdomi nuolat, kiti – pagal pageida-
vimus, esant papildomiems užsaky-
mams.

lietuvos raudonosios 
knygos objektų radaviečių 
(rKo) miškuose išskyrimas, 
kartografavimas ir apsaugos 
organizavimas
Darbo tikslas – iš įvairių šaltinių su-
rinkti duomenis apie Raudonosios 
knygos objektų radavietes lietuvos 
miškuose, juos kartografuoti, įvesti į 
duomenų bazę ir taikyti galiojančias 
apsaugos priemones, projektuojant 
miškų ūkines priemones. nuo 1988 m. 
vykdomas šis darbas, 1996 m. pareng-
ta išsami RKo inventorizacijos darbo 
metodika. Vėliau Valstybiniame miš-
kotvarkos institute pradėtos kurti kom-
piuterinės programos lietuvos raudo-
nosios knygos augalų ir gyvūnų rada-
viečių inventorizacijos ir registracijos 
metu gautiems duomenims apdoroti 
ir įvesti į duomenų bazę. nuo 2002 m. 
pradėta pildyti Raudonosios knygos 
objektų Gis duomenų bazė, rengiami 
šių objektų radaviečių Gis sluoksniai 
pagal miškų urėdijas, saugomas terito-
rijas, kuriose nuo 2002 m. vykdyti miš-
kotvarkos lauko darbai. 

paruošiamajame etape pagal Miš-
kotvarkos darbų instrukciją prieš miš-
kotvarkos lauko darbus perimami Rau-

donosios knygos objektų duomenys iš 
Valstybinės miškų tarnybos, miškų 
urėdijų, saugomų teritorijų direkcijų, 
gamtosauginių organizacijų vietos ty-
rėjų ir kt. Visi šie duomenys pažymimi 
grafinėje medžiagoje ir pateikiami tak-
satoriams. Minėti objektai miške tiksli-
nami miškotvarkos lauko darbų metu. 
papildyti RKo duomenys kartografuo-
jami ir naujai įvedami į duomenų bazę. 
Metų pabaigoje atnaujinti RKo duo-
menys perduodami Valstybinei miškų 
tarnybai. Raudonosios knygos objektų 
duomenys naudojami skaičiuojant miš-
kų urėdijoms metinę biržę, projektuo-
jant pagrindinius miško kirtimus bei 
rengiant miškotvarkos projektų gam-
tosauginių priemonių planus, kuriuose 
derinamos ūkinės ir gamtosauginės šių 
objektų apsaugos priemonės. 

lietuvos raudonosios knygos objek-
tų radaviečių patikslinimas miškų urė-
dijose vykdomas du kartus per vykmetį: 
kartu su miškotvarkos lauko darbais 
(prieš pirmo penkmečio pagrindinio 
naudojimo biržių projektavimo darbus) 
ir praėjus penkiems metams – prieš 
antro penkmečio pagrindinio naudo-
jimo biržių projektavimo darbus. Visa 
informacija apie aptiktas Raudonosios 
knygos objektų radavietes įtraukiama į 
Miškų kadastro duomenų bazę, infor-
muojant miškų urėdijas. Vadovaujantis 
Miško kirtimų taisyklėmis, apie visus 
nustatytus saugomų paukščių lizdus 
išskiriami nekertamo miško apie juos 
spindulius ir nurodomas kirtimo laikas. 
Kurtinių tuokvietėse neprojektuojami 
pagrindiniai miško kirtimai, taikomos 
kitos paukščių apsaugos priemonės. Au-
galijos rūšims taikomos apsaugos prie-
monės pagal botanikų rekomendacijas. 

Kertinių miško buveinių papildoma 
inventorizacija 
Kertinių miško buveinių (toliau – KMb) 
inventorizacija nėra baigtinis procesas, 
nes dėl įvairių priežasčių KMb natūro-
je gali kisti. natūralių ir antropogeni-
nių trikdžių bei kraštovaizdžio forma-
vimosi metu vienos KMb gali išnykti, o 
kitos naujai susiformuoti. nuo 2007 m. 
vykdomas KMb duomenų atnaujini-
mas tiek miškų urėdijų administruoja-
muose valstybinės reikšmės miškuose, 

Gurakalnės pelkė Asvejos RP
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piškio, šiaulių, pakruojo, tytuvėnų, 
Joniškio, Kuršėnų, biržų, Anykščių, 
utenos, švenčionėlių, Zarasų, Rokiš-
kio, ukmergės miškų urėdijų valstybi-
nių miškų gamtosauginių priemonių 
planai, rengiama projektinė dokumen-
tacija nemenčinės, trakų ir šalčininkų 
miškų urėdijoms. 

šio darbo tikslas – pagaminti spe-
cialius gamtosauginių priemonių 
žemėlapius ir aiškinamuosius raštus 
miškų urėdijoms ir girininkijoms, į 
kuriuos būtų įtrauktos visos miškų 
urėdijų valstybiniuose miškuose esan-
čios valstybės saugomos teritorijos, 
europos sąjungos svarbos teritorijos 
(natura 2000), lietuvos raudonosios 
knygos objektų radavietės bei miškų 
urėdijų įsipareigotos saugoti kertinės 
miško buveinės ir miškų ekosistemų 
pavyzdiniai plotai, saugomi remian-
tis miškų sertifikavimo FSC keliamais 
reikalavimais. taip pat įtraukiami ir 

medynų palikimas savaiminei raidai; 
laukymių valymas nuo menkaverčių 
medžių ir krūmų.

Gamtosauginių priemonių planas – 
sudėtinė vidinės miškotvarkos 
projekto dalis
idėja papildyti vidinės miškotvarkos 
projektą, išplečiant gamtosauginių ir 
rekreacinių klausimų miškų urėdijose 
sprendimą bei skiriant didesnį dėmesį 
atitinkamų ūkinių priemonių projekta-
vimui Miškotvarkos institute kilo 2005 
m. Darbo ėmėsi Kraštotvarkos sky-
riaus specialistai. ne atsitiktinai pirma-
sis gamtosauginių priemonių planas 
buvo atliktas ignalinos miškų urėdi-
jai, kurioje gamtosauginių problemų 
sprendimas buvo visada aktualus, ir 
tuo uoliai rūpinosi tuometinis miškų 
urėdas e. Kapturauskas. šios urėdijos 
užsakymu „pirmąją kregždę“ paren-
gė miškotvarkos veteranas A. brukas. 
pirmasis planas buvo pristatytas ir ap-
tartas miškininkų ir saugomų teritori-
jų specialistų bendroje konferencijoje 
Aukštaitijos np bei pasitarime aplin-
kos ministerijoje, siūlant jam taikyti 
vidinės miškotvarkos projekto statusą. 
Kelis metus šiuos planus urėdijos už-
sakydavo papildomai, savo nuožiūra; 
šiuo metu gamtosauginių priemonių 
planai traktuojami kaip išplėstinė ir 
privaloma kiekvienos miškų urėdijos 
vidinės miškotvarkos projekto dalis, tik 
dėl savo didelės apimties sudaro atski-
rą miškotvarkos projekto dalį (tomą). 
šiuo metu tai svarbi ir reikšminga dar-
bų sritis, sudaranti didžiausią skyriaus 
darbų krūvį. iki šiol jau yra parengti 
ignalinos, Mažeikių, panevėžio, Ku-

tiek ir privačiuose miškuose. sunykus 
kuriai nors KMb, į jos vietą gali būti 
pasiūlyta naujai inventorizuota KMb 
arba prieš tai buvusi nesaugoma KMb 
ar potenciali KMb. naujos KMb gali 
būti inventorizuojamos ir pagal miškų 
urėdijų arba privačių miškų savininkų 
užsakymus. 

inventorizaciją vykdo tik specia-
listai, turintys KMb inventorizuotojo 
kvalifikacijos pažymėjimus. Pirmiausia 
atliekami kameraliniai darbai, kurių 
metu naudojantis taksoraščiais, me-
dynų planais ir ortofoto nuotraukomis 
yra preliminariai nustatoma, ar yra 
KMb aptikimo tikimybė. tik po to su-
daromos paslaugų pirkimo sutartys su 
užsakovais ir vykstama į vietą patikrin-
ti KMb išskyrimo galimybės. Ją nusta-
čius, atliekama KMb inventorizacija. 
inventorizuojant kertinę miško buveinę 
miške pildoma KMb inventorizacijos 
kortelė ir darbiniame planelyje pažymi-
mos ribos. Valstybiniame miškotvarkos 
institute KMb ribos vektorizuojamos ir 
įvedamos į skaitmeninę duomenų bazę 
(sukuriamas Gis sluoksnis), o KMb 
kortelė įvedama į Miškų kadastro duo-
menų bazę. šis darbas labai aktualus, 
kadangi pagal lietuvos kaimo plėtros 
2007-2013 m. programos priemonę 
„Miškų aplinkosaugos išmokos“ gali 
būti skiriama kompensacija privačių 
miškų savininkams savo valdose sutar-
tiniais pagrindais savanoriškai įsiparei-
gojantiems laikytis papildomų aplinko-
saugos reikalavimų. 

Gamtotvarkos planuose numatytų 
tvarkymo priemonių integravimas 
į rengiamus ar jau parengtus 
miškų urėdijų vidinės 
miškotvarkos projektus
Vadovaujantis patvirtintuose Gamto-
tvarkos planuose pateiktomis tvarky-
mo plotų priemonėmis rengiamuose ir 
jau parengtuose miškų urėdijų vidinės 
miškotvarkos projektuose projektuo-
jamos atitinkamos miškų ūkinės prie-
monės. projektuojant atsižvelgiama į 
gamtotvarkos planų tvarkymo plotuose 
nustatytus europinės svarbos buveinių 
tipus ir europinės svarbos rūšis. 

šiuo metu tikslinamas tauragės vi-
dinės miškotvarkos projektas, integruo-
jant Ančios upės slėnio gamtotvarkos 
plane numatytas priemones batakių gi-
rininkijos valstybinės reikšmės miškuo-
se. Remiantis gamtotvarkos planu, buvo 
numatytos šios priemonės: biologinės 
įvairovės palaikymo miško kirtimai; 

Grupės vadovas Linas Juozaitis nustato 
buveinės ribas Tauragės m.u. Batakių miške

Zalvės upės slėnis (BAST) Rokiškio m. u. Obelių girininkijoje
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Vielos tinklai
miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui

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

naujai nustatyti papildomi ekologiškai 
vertingi miško plotai: ekologiškai ver-
tingi miško sklypai ir miško sklypai su 
paskirais ekologiškai vertingais sen-
medžiais arba bioįvairovės medžiais. 

ekologiškai vertingiems miško skly-
pams priskiriami pelkiniai pušynai, 
natūralios miško pelkės, mažos miško 
aikštelės ir laukymės, valytinos miško 
laukymės, atsistatantys durpynai, upių 
senvagės, medynai, augantys šlaituose, 
griovose, vandens telkinių salose, ir kiti. 
Visoms išvardintoms ir žemėlapiuose 
pažymėtoms teritorijoms bei objektams 
sudaromi atskiri žiniaraščiai, nurodant 
išsaugojimo arba atkūrimo priemones. 
taip sukuriamas dokumentas, kuriame 
sukoncentruotos visos saugomos ir ap-
ribotos veiklos teritorijos su ūkinio re-

žimo ypatybėmis bei gamtosauginėmis 
priemonėmis. 

Rengiant šiuos planus, miškų urėdijų 
administruojamuose valstybinės reikš-
mės miškuose suprojektuojamos gamto-
sauginės priemonės biologinės įvairovės 
išsaugojimui ir praturtinimui. suprojek-
tuotos priemonės derinamos su miškų 
urėdijomis ir saugomų teritorijų direkci-
jomis, atsižvelgiant ne tik į gamtosaugi-
nius, bet ir į socialinius bei ekonominius 
visuomenės ir miškų urėdijų interesus. 

parengti gamtosauginių priemonių 
planai gali būti naudojami ne vien tik 
praktiniam suprojektuotų priemonių 
įgyvendinimui, bet ir miškų sertifika-
vimo procese bei gamtosauginių pa-
siekimų propagavimo ir visuomenės 
švietimo veiklose.

Biologinės įvairovės apsaugos 
ir miško kirtimų ūkiniuose 
miškuose mokymai
pagrindinė tema – biologinės įvairovės 
apsauga ir miško kirtimai ūkiniuose 
miškuose. Kursus veda Kraštotvarkos 
skyriaus specialistai, kurie paaiškina, 
kaip atrinkti paliekamus bioįvairovės 
medžius, biogrupes. 

pagrindinio naudojimo biržėse palie-
kamų paskirų medžių atrinkimo klausi-
mai yra gana aktualūs. paliekami biržėse 
medžiai gali būti atrenkami, išdėstant 
juos pavieniui, biogrupėmis arba visai jų 
nepaliekant. neretai miškininkams neaiš-
ku, kokius medžius reikia palikti įvairio-
se augavietėse ir skirtinguose medynuose 
bei kaip tuos medžius tinkamai atrinkti. 
šiuos klausimus galima spręsti, organi-
zuojant vienos ar kelių dienų mokymus 
apie miško bioįvairovę ir jos apsaugą ūki-
niuose miškuose. Mokymai organizuo-
jami kartu su miškų urėdijų atsakingais 
darbuotojais miško kirtimo darbų rango-
vams bei girininkijų darbuotojams, kurie 
atrenka paliekamus medžius. Mokymai 
– seminarai jau įvyko šiaulių, tytuvėnų, 
Jurbarko miškų urėdijose.

tikimės, kad mūsų projektai ir dar-
bai prisidės prie miškininkavimo prin-
cipų, suformuotų 1992 m. Jt konferen-
cijoje aplinkos ir plėtros klausimais, 
teigiančių, jog „miško ištekliai turi būti 
naudojami tausojant, kad tenkintų da-
bartinės ir būsimų kartų socialinius, 
ekonominius ir dvasinius poreikius.“

Viliūnė nAurecKAitė
Valstybinio miškotvarkos instituto 

Kraštotvarkos skyriaus vedėja

Ilgašilio pelkėje (Sartų RP) atkuriamos natūralios pelkių buveinės pagal gamtotvarkos planą
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DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo ir juodalksnio rąstus
nuo 14 cm skersmens

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
 telefonu: +370 340 60054
el. paštu: info@likmere.lt
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Visos medienos vidutinės kainos 
leidžia palyginti iš dabartinių iškertamų 
medynų gaunamas pajamas. Jeigu egly-
nai ir beržynai yra gryni, nesunku pagal 
vidutinius 1 ha brandžių medynų tūrius 
ir vidutines minėto laikotarpio beržo ir 
eglės 1 m3 kainas surasti gaunamas paja-
mas. Jos būtų: beržynuose – 28405,92 lt/
ha (248 m3 x 114,54 lt/m3), eglynuose – 
26710,74 lt/ha (258m3 x 103,53 lt/m3), t. 
y. iš 1 ha beržyno gaunamos pajamos yra 
1695,18 lt (6,3 proc.) didesnės. 

norėdami paskaičiuoti beržynų 
ir eglynų grynąją esamą vertę (GEV), 
kitaip sakant vertę, kai naujai augina-
mi medynai bus kertami brandžiame 
amžiuje, o medienos kainos sąlyginai 
bus šiandieninio lygio, pasinaudokime 
formule grynajai esamai medyno ver-
tei paskaičiuoti (ekonominiai metodai 
miškų ūkyje, s. Mizaras, 1999):

beržyno 1 ha grynoji esama vertė 
prie 5 proc. diskontavimo normos – 
1413,48 lt, eglyno – 650,73 lt. Kaip ma-
tome, prie 5 proc. diskontavimo normos 
derlingose augavietėse 1 ha beržyno gry-
noji esama vertė daugiau kaip 2 kartus 
didesnė negu eglyno. Kai diskontavimo 
normą sumažiname iki 3 proc., skirtu-
mas tarp beržyno ir eglyno grynosios 
esamos vertės sumažėja tik iki 1,8 karto. 
netgi prie 1 proc. diskontavimo normos 
beržyno grynoji esama vertė išlieka 1,5 
karto didesnė už eglyno.

sodinimas – 825 lt, auklėjimas (ma-
žiausiai 3 kartus) – 720 lt, jaunuolynų 
ugdymas mažiausiai du kartus – 886 lt, 
apsauga nuo kanopinių žvėrių pažei-
dimų (mažiausiai 5 kartus) – 625 lt 
(panaudoti Kėdainių miškų urėdijos 
2008-2010 m. duomenų vidurkiai). 
taigi 1 ha išlaidos – 5921 lt. beržyno 
iki 20 m. 1 ha išlaidos: auklėjimas (1 
kartą) šalinant drebulės ir trako krūmų 
atžalas – 240 lt, jaunuolynų ugdymas 
(1 kartą) – 443 lt, iš viso 1 ha – 683 lt. 
beržo atsikūrimas yra daugiau kaip 8 
kartus pigesnis negu eglės atkūrimas. 
Neužmirškime ir kirtimo apyvartos; 
beržo 10 metų trumpesnė negu eglės. 

Keletą žodžių apie beržo ir eglės 
medienos sortimentinę struktūrą.

Kėdainių miškų urėdijoje nuo 2002 m. 
turime kiekvienos medžių rūšies pilną 
visų sortimentų apskaitą bei kiekvieno 
medienos sortimento pardavimo kainas, 
ir tai leidžia nesunkiai paskaičiuoti vie-
nos ar kitos medžių rūšies visos medienos 
pardavimo kainas ar kainų nukrypimus 
nuo beržo kainos (žr. grafikus).

Kaip matome iš grafikų, minėtu 
laikotarpiu beržo mediena buvo bran-
gesnė už eglės 9,61 proc., nes parduota 
daugiau vertingesnių sortimentų. 

Visos beržo medienos aukštesnė 
kaina, tikėtina, jog išsilaikys ir ateityje, 
beržo padarinės medienos poreikis me-
dienos perdirbimo pramonėje tik auga, 
o beržinės malkos, būdamos i kaitrumo 
grupės, visais laikais buvo vienos bran-
giausių. 

Kėdainių miškų urėdijoje beržynai uži-
ma net 37 proc. mišku apaugusio ploto. 
bendras beržynų tūris – 802,2 tūkst. m3, 
o beržo, kaip medžių rūšies, – 1441,7 
tūkst. m3 , arba 41,5 proc. visų medynų 
tūrio. paprastai beržas auga mišriuose 
medynuose. Kėdainių miškų urėdijoje 
beržynuose, t. y. medynuose, kur ber-
žas – vyraujanti medžių rūšis, tėra tik 
56 proc. beržo tūrio. likęs tūris: dre-
bulynuose – 16 , eglynuose – 11, juo-
dalksnynuose – 6, ąžuolynuose – 5, uo-
synuose – 4, baltalksnynuose ir kituose 
medynuose – po 1 proc. (lietuvos miš-
kų ūkio statistika, 2010 01 01). beržy-
nai geriausiai auga ld ir lf augavietėse, 
kurių miškų urėdijoje yra per 70 proc. 
miškų ploto. šiose dviejose augavietėse 
susitelkę net 73 proc. beržynų. Vyrau-
ja i a ir i boniteto beržynai, užimantys 
88, 9 proc. beržynų ploto. eglynai Kė-
dainių miškų urėdijoje tepasiekia tik 
ii ir iii bonitetus (ii boniteto eglynai 
auga 60 proc., iii – 35,2 proc. eglynų 
ploto). Vidutinis santykinis beržynų 
skalsumas – 0,73, eglynų – 0,67. bran-
džių beržynų tūris – 248 m3/ha, o egly-
nų – 258 m3/ha (VĮ Kėdainių miškų 
urėdijos vidinės miškotvarkos projek 
tas, 2004). Atrodytų, kad ir derlingose 
augavietėse beržas pralaimi eglei, ku-
rios tūris brandžiame amžiuje viename 
hektare yra 4 proc. didesnis. 

tačiau pažiūrėkime plačiau. pir-
miausia įvertinkime beržynų atsikūri-
mo ir eglynų atkūrimo kaštus. eglės 1 
ha įveisimo kaštai yra tokie: sodmenys – 
2225 lt, dirvos paruošimas – 640 lt, 

Parduotos eglės ir beržo medienos sortimentinė struktūra, proc. 2002–2010 m.

Pjautinieji rąstai Pjautinieji smulkūs rąstai Popiermedžiai malkos ir plokščių mediena

eGlė

BeržAS

29,95 25,48 20,23 24,34

39,78 22,97 31,71 5,54

Atskiros medžių rūšies vidutinės kainos 
nukrypimas nuo beržo vidutinės kainos, proc. 
2002–2010 m.

12,51

93,78

-9,61 -25,79 -43,47 -27,54

Medis, 
kurį reikia pilnai reabilituoti

Visuose miškininkystės vadovėliuose ir teisiniuose dokumentuose dar visai neseniai apie vieną iš labiausiai paplitusių derlingose au-
gavietėse medžių rūšį – karpotąjį beržą – buvo kalbama kaip apie nepageidaujamą. Beržas buvo gujamas iš miško. Tas beržiukas, kuris 
pakėlęs „galvą“ stiebdavosi į saulę, pirmiausia buvo kertamas. Kertamas ir dar šiandien, nes savo sparčiu jaunystės augimu jis pralenkia 
derlingose augavietėse pasodintas eglutes. Tad kyla klausimas, kurį dar praėjusio amžiaus viduryje vienoje iš šiaurinės Lietuvos miškų 
urėdijų jaunam girininkui uždavė gyvenimo patirtį turintis eigulys: „Ar dar ilgai versite mane kovoti su gamta?“ Tą inertišką praeities kovą 
šiek tiek galima suprasti, tačiau šiandien, kada beržo mediena turi paklausą, tą kirtimą, vargu, ar galima pateisinti. Šiandien beržo medie-
na plačiai naudojama baldų, popieriaus pramonėje. Specifinė panaudojimo sritis – tik iš beržo medienos faneros daromi suskystintų dujų 
pervežimui naudojamų tanklaivių triumų izoliaciniai sluoksniai.

P E Ą U D J
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ir laikinai perteklingo drėkinimo auga-
vietėse, o ne apie bendrą beržo, kaip me-
džių rūšies, pranašumą, lyginant su egle 
visose augavietėse. 

JuozAS GirinAS
Kėdainių miškų urėdijos miškų urėdas

Jeigu beržo atkūrimui naudotume 
selekcionuotą sodinamąją medžiagą, tai 
papildomas sodinamosios medžiagos ir 
sodinimo išlaidas pilnai padengtų page-
rėjusi medienos sortimentinė struktūra 
bei papildomas tūrio prieaugis.

Dar apie eglynų auginimo riziką. 
Kaip rodo miškotvarkos medžiaga, nors 
eglė miškų urėdijoje buvo sodinama 
visą pokarinį laikotarpį, didėjant am-
žiui eglynų procentas amžiaus klasėse 
mažėja, beržo atvirkščiai – didėja (žr. 
grafiką).

Vadinasi, eglė dėl lėtesnio augimo 
jauname amžiuje, pavėlavus su ugdo-
maisiais kirtimais arba negalint atlikti 
intensyvių ugdomųjų kirtimų, vėlesnia-
me amžiuje dėl sniegolaužų ir vėjavartų 
pavojaus, atsiduria kitų medžių pala-
jyje ir jos tūrio dalis medyne mažėja. 
neužmirškime, kad eglei tam tikrais 

Amžiaus klasė – 10 metų Eglė Beržas
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Beržo ir eglės medynų ploto procentas visų 
medynų atskirose amžiaus klasėse

Suformuotas beržynas

periodais didelę žalą padaro liemenų 
kenkėjai, gamtos stichijos (uraganai ir 
sausros). beržas minėtose augavietėse 
mažiau kenčia nuo šių negandų.

pabrėžiu, kad straipsnyje pateiktos 
mintys apie beržo pranašumą derlingose 
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pasak prof. A. Kuliešio, tarpinių kirti-
mų apimtys skaičiuotos pagal urėdijas, 
atsižvelgiant į medynų plotų pasiskirs-
tymą pagal miško grupes, medžių rū-
šis, amžiaus klases, sukauptą medynų 
tūrį bei einamąjį prieaugį. priklausomai 
nuo medynų amžiaus, medžių rūšies bei 
augaviečių našumo priimtas diferenci-
juotas einamojo metinio tūrio prieaugio 
iškirtimo procentas (nuo 25 iki 31). 

prof. Antano Juodvalkio pranešime 
pateiktais apžvalginiais duomenimis, 
ugdymo kirtimų procentas nuo bend-
ro miško naudojimo sudarė: 1971–
1980 m. – 23 proc. (faktiškai ugdymo 
kirtimais iškirsta 600 000 ktm medie-
nos), 1981-1990 m. – 14 proc. (390 000 
ktm), 1991-2000 m. – 12 proc. (494 000 
ktm), 2001-2009 m. – 12 proc. (459 
000 ktm). per paskutinį miškotvar-
kos vykmetį urėdijose buvo įvykdyti 
beveik visi miškotvarkos projektuoti 
einamieji kirtimai ir apie 74 proc. pro-
jektuotų retinimų. Kai kuriose urėdi-
jose neskubėta vykdyti retinimų: pvz., 
Kaišiadorių miškų urėdijoje jų atlikta 
68 proc., Kazlų Rūdos – 56 proc., Ro-
kiškio – 36 proc., tytuvėnų – 33 proc., 
Kuršėnų – 19 proc., šiaulių – 13 proc., 
šalčininkų – tik 9 proc. projektuotų ap-
imčių. pasak prof. A. Juodvalkio, kon-
troliuojančios įstaigos turėtų pasigilinti, 
dėl kokių priežasčių susidarė tokia situ-
acija šiose urėdijose. Kita vertus, nebus 
gerai, jei ženkliai viršysime miškotvar-
kos projektines užduotis, ir, vaizdžiai 
sakant, nuo Druskininkų per išretintus 
pušynus matysime Marcinkonis. 

Miškų instituto Miškininkystės 
skyriaus vedėjo dr. Virgilijaus Mikšio 
pastebėjimu, vertinti ugdymo kirtimus 
vien pagal statistiką negalima, nes per-
nai buvo keisti šių medynų ugdymo 
normatyvai. Dalis urėdijų atsidūrė tar-
pinėje stadijoje tarp taikomų vertini-
mo kriterijų. pagal naujus normatyvus 
ženk liai padidėjo einamųjų kirtimų plo-
tai, bet mažėja jų kirtimo intensyvumas. 
Vertinant pagal senuosius normatyvus, 
vaizdas bus kitoks. norint objektyviai 
pagrįsti didinamų ugdymo kirtimų ap-
imtis, reikėtų senesnius miškotvarkos 
projektus turinčiose urėdijose atlikti 

Miško auginimo specialistų bendrijos 
posėdyje, vykusiame lžūu kovo 4 d., 
dalyvaujant lMs prezidentui doc. e. 
bartkevičiui, Valstybinės miškų tarnybos 
vyr. specialistui prof. A. Kuliešiui, akade-
mikui s. Karazijai, prof. A. Juodvalkiui, 
Miškų instituto Miškininkystės skyriaus 
vedėjui dr. V. Mikšiui, Generalinės miš-
kų urėdijos Miško resursų ir prekybos 
mediena skyriaus vedėjui e. Kičui, vyr. 
specialistui t. norvaišai, apžvelgta bend-
rijos metų veikla bei vykusiose diskusi-
jose aptartos dvi svarbios aktualijos. 

Pirmoji. Įgyvendinant pernai šalies 
Vyriausybei pateiktą Valstybinių miškų 
sektoriaus veiklos efektyvumo didini-
mo priemonių planą, nuo šių metų nu-
matyta formuojant tvarius ir produk-
tyvius medynus padidinti 230 000 ktm 
metines ugdymo kirtimų apimtis. Ge-
neralinė miškų urėdija parengė pame-
čiui 2011-2015 m. patikslintas retinimo 
ir einamųjų kirtimų užduotis miškų 
urėdijoms pagal plotą ir projektines ap-
imtis pagal tūrį, kurias 2011 m. vasario 
17 d. įsakymu patvirtino generalinis 
miškų urėdas. Kai kuriose miškų urė-
dijose specialistams kilo neaiškumų dėl 
šių apimčių nustatymo metodikos, nu-
statytų ugdymo kirtimų dydžių pagrįs-
tumo bei praktinio įvykdymo. 

Valstybinės miškų tarnybos vyr. 
specialistas prof. Andrius Kuliešis pra-
nešime ,,tarpinis miško naudojimas. 
Dabartis ir perspektyvos“ posėdžio da-
lyvius supažindino su ugdymo kirtimų 
dinamika urėdijose 1996-2010 m. (apie 
tai jis rašė šių metų žurnalo 2 ir 3 nume-
riuose – Red.) bei kiek savaime iškrenta 
miškuose negyvos medienos ir kiek jos 
panaudojame. pastaraisiais metais ša-
lies miškuose, lyginant su kitomis euro-
pos šalimis, iš iškertamų 100 ktm stiebų 
prekinei produkcijai panaudojama apie 
73 proc. likvidinės medienos. 

pernai spalio 26 d. vykusiame Miš-
kotvarkos mokslinės – techninės tary-
bos posėdyje buvo aprobuotos patikslin-
tos tarpinio miškų naudojimo apimtys 
2011-2013 m., iškertant 1,345 mln. ktm 
likvidinės medienos: 235 800 ktm reti-
nimo, 686 900 ktm einamaisiais ir 422 
300 ktm sanitariniais ir kitais kirtimais. 

patikslintą projektavimą, įvertinti me-
dynų taksacinius rodiklius. 

Miško auginimo specialistų bendri-
jos nariai pasisakymuose pažymėjo, jog 
ugdymo kirtimų sumažėjimui, kaitai 
nemažos įtakos turėjo negatyvūs gam-
tos faktoriai (ligos, kenkėjai) bei eko-
nominis sunkmetis. Radviliškio miškų 
urėdo pavaduotojas egidijus barčkus 
sakė, jog Radviliškio miškuose ugdymo 
kirtimus vykmečio metu gerokai pako-
regavo uosių džiūtis. Vietoj einamųjų 
kirtimų išdžiūvusius uosius teko kirsti 
plynais sanitariniais kirtimais. Jie džiū-
vo ir kitose urėdijose. Vidurio lietuvoje 
džiūvo ąžuolynai. Jurbarko, Kuršėnų 
miškų urėdijose ir kitur jaunus eglynus 
pernai džiovino skydamariai, Dzūki-
jos ir Kauno regiono miškus nusiaubė 
škvalas. be to, medynų ugdymo apim-
čių sumažėjimui urėdijose įtakos turėjo 
ir medienos kainų svyravimai rinkoje, 
prasidėjus ekonominiam sunkmečiui, 
,,diržų veržimasis“, patyrusių rangovų 
emigracija. todėl, pasak bendrijos na-
rių, ugdymo kirtimų apimčių vertinimo 
ir tolimesnio planavimo tašku nereikė-
tų imti krizinių 2009-2010 metų, kurie 
neatspindi normalaus miškininkavimo 
urėdijose. 

Kaišiadorių miškų urėdijos vyr. 
miškininkas Marijonas bernotavičius 
atkreipė dėmesį ir į kintančių teisės 
aktų, miškų kontrolės įtaką ugdymo 
kirtimų praktiniam atlikimui. pasikeitė 
valksmų išdėstymo atstumai, kiti nor-
matyvai. pasak jo, girininkai nesiryžta 
rėžti retinimų ar einamųjų biržių, esant 
medyne ant ribos leistinam medyno 
skalsumui, tūriui ar kitam taksaciniam 
rodikliui, nes po kirtimo gali ,,neįtilpti“ 
į nustatytus normatyvus. Miškų kont-
rolierius net nevažiuoja į mišką tikrinti 
tokių kirtimų: pagal miškotvarkos tak-
soraščius konstatuoja, kad ugdyta ,,be 
ūkinio pagrindo“... ir rašo baudą. Dėl 
ekonominių sumetimų nenorima kirsti 
ugdymo kirtimų, negaunant iš jų bent 
kiek likvidinės medienos. 

todėl dalis miškų urėdų pavaduo-
tojų posėdyje teigė, jog stinga visus kri-
terijus atitinkančių ugdytinų medynų, 
ypač retinimų. 

Įgyvendinant 
prisiimtus įsipareigojimus
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Generalinė miškų urėdija, remda-
masi aplinkos ministro įsakymu patvir-
tintu kiekvienai miškų urėdijai vidinės 
miškotvarkos projektu, 2011-2015 m. 
urėdijoms nustatė tokias retinimų ir ei-
namųjų kirtimų užduotis pagal plotą ir 
projektines apimtis pagal tūrį: 

■ retinimų kirtimų atitinkamai: 
2011 m. – 6555 ha ir 226 700 ktm, 
2012 m. – 6742 ha ir 221 700 ktm, 
2013 m. – 6694 ha ir 219 800 ktm, 
2014 m. – 6227 ha ir 202 500 ktm, 
2015 m. – 6062 ha ir 197 600 ktm;

■ einamųjų kirtimų atitinkamai: 
2011 m. – 7164 ha ir 415 800 ktm, 
2012 m. – 7414 ha ir 432 700 ktm, 
2013 m. – 7378 ha ir 432 200 ktm, 
2014 m. – 6320 ha ir 375 400 ktm, 
2015 m. – 6162 ha ir 368 800 ktm.

Generalinės miškų urėdijos Miško 
resursų ir prekybos mediena skyriaus 
vedėjas emanuelis Kičas sakė, kad tai-
kyta tokia šių užduočių nustatymo 
metodika: paimtos kiekvienos urėdi-
jos 2006-2010 m. faktinės šių kirtimų 
įvykdytos užduotys pagal plotą, pa-
skaičiuotas atsilikimas per 5 metus nuo 
miškotvarkos projektinių užduočių, pa-
dalintas iš 5 ir pridėtas prie vidinės miš-
kotvarkos nustatyto metinio ugdymo 
kiekio pagal urėdijas. projektinė apim-
tis pagal tūrį buvo skaičiuojama, gautą 
patikslintą plotą (vidinės miškotvarkos 
projekte patvirtintas plotas + metinis 
atsilikimas) dauginant iš vidutinio tū-
rio 1 ha, nustatyto vidinės miškotvarkos 
projekte.

palyginimui: pagal Valstybinės miš-
kų tarnybos skaičiuotę nuo šių metų 
reikėtų retinimais kasmet iškirsti po 
235 800 ktm, einamaisiais kirtimais – 
po 686 900 ktm miško, pagal Genera-
linės miškų urėdijos skaičiavimus: reti-
nimais – vidutiniškai po 214 660 ktm, 

einamaisiais – po 404 980 ktm arba šiais 
kirtimais per 5 metus iškirsti apie 3 mln. 
ktm medienos. 

nuo šių metų patikslintos retinimo 
užduotys nustatytos visoms urėdijoms, 
einamųjų kirtimų 2011 m. nekirs tik 
Dubravos ir prienų miškų urėdijos. 

be abejo, didelį ugdymo kirtimų 
įsiskolinimą 2006–2010 m. turėjusios 
urėdijos dėl ženkliai padidėjusių už-
duočių buvo kiek šokiruotos. pvz., 
pernai tik 9 ha einamaisiais kirtimais 
ugdžiusi ignalinos miškų urėdija 5 
metus turėtų šiais kirtimais ugdyti po 
250 ha medynų ir kirsti po 13 100 ktm. 
net po 550 ha ir po 27 500 ktm kasmet 
2011-2013 m. turėtų kirsti šalčininkų 
miškų urėdija, vėliau – po 232 ha ir po 
12 900 ktm. po 470 ha ir po 28 200 ktm 
kasmet 2011–2013 m. turėtų šiais kir-
timais kirsti ir Vilniaus miškų urėdija, 
vėliau – po 241 ha ir po 110 300 ktm.

ne ką mažesnės šių kirtimų užduo-
tys nustatytos ir švenčionėlių, Varėnos, 
Jurbarko, Kazlų Rūdos, Druskininkų, 
nemenčinės, tauragės, trakų, šilutės 
miškų urėdijoms. Daugiausiai retinimų 
teks kirsti tauragės, panevėžio, ukmer-
gės, šilutės, Mažeikių, šalčininkų, Rieta-
vo, Kretingos, telšių miškų urėdijoms. 

Antroji aktualija. Akademikas sta-
sys Karazija pristatė bendrijos nariams 
rengiamos nacionalinės miškų ūkio 
plėtros programos iki 2025 m. metme-
nis. Aplinkos ministerijoje vasario 24 d. 
vykusiame Miškų ūkio konsultacinės 
tarybos posėdyje pasiūlyta rengėjams 
šią programą per mėnesį dar gerokai 
patobulinti. pasak bendrijos pirminin-
ko, šakių miškų urėdo pavaduotojo 
Romo Kupstaičio, šioje programoje rei-
kėtų patikslinti planuojamas kai kurių 
miškų ūkio darbų apimtis, atsisakyti 
abejotinų siūlymų. 

Dauguma bendrijos narių siū-
lo programoje nekeisti esamos, gerai 
funkcionuojančios miškų priešgaisri-
nės sistemos, nors kai kam jau atrodo, 
kad pirmenybę gesinant miško gaisrus 
reikėtų teikti valstybiniams gaisrinin-
kams. programoje lapuočių medynų 
plitimas miškuose neturėtų būti įvar-
dijamas kaip silpnybė, atsižvelgiant į 
augaviečių sąlygas, bioįvairovę ir kitas 
aplinkybes. Miškų urėdijoms būtina 
perduoti dalį rezervuotų nuosavybės 
teisių atkūrimui miškų, bet netikslinga 
miško medelynus, kuriuose auginami 
sodmenys miškų atkūrimui ir įveisimui, 
daryti atskira įmone. be to, būtų neeko-
nomiška ir netikslinga tokiuose mede-
lynuose vėl pradėti auginti sodmenis su 
uždara šaknų sistema. pagrindiniai ne-
plyni kirtimai turėtų sudarytų ne dau-
giau kaip 30 proc. pagrindinių kirtimų 
ploto (netikslinga pagrindinių neplynų 
kirtimų apimtis didinti iki 50 proc.). 
Kol nėra patikimų biologinių kovos 
priemonių prieš miško kenkėjus, ligas, 
cheminių medžiagų mažinimas (tei-
giant, kad kenkia biologinei įvairovei) 
yra nepagrįstas. taip pat pastebėta, kad 
programoje nėra pakankamos informa-
cijos apie medienos atliekų panaudoji-
mą energetikai, apie kultūros paveldo 
išsaugojimą valstybinės reikšmės miš-
kuose bei apie es struktūrinių fondų 
lėšų panaudojimą miškų ūkyje. 

pasak R. Kupstaičio, programoje 
siūloma žymiai padidinti valstybiniuo-
se miškuose jaunuolynų ugdymo kir-
timų apimtis, neatsižvelgiant į tai, kad 
urėdijose atliekama želdinių ir žėlinių 
iki 10 metų amžiaus priežiūra. Kad ne-
sipainiotume ugdymo kirtimų termini-
joje, anot prof. A. Kuliešio, reikėtų kitų 
europos šalių pavyzdžiu supaprastinti 
šių kirtimų klasifikaciją, atsisakyti švie-
sinimų ir einamųjų kirtimų terminų. 

bendrijos pirmininkas R. Kupstaitis 
apžvelgė per metus nuveiktus bendrijos 
darbus (pateiktos 3 rezoliucijos, 19 siū-
lymų keisti ar tobulinti miškininkystės 
norminius aktus). bendrija veikia 9 re-
gionais, jų koordinatoriai išrinkti ben-
drijos tarybos nariais. posėdyje nutarta 
bendrijos vardu pateikti Generalinei 
miškų urėdijai siūlymus dėl padidintų 
ugdymo kirtimų apimčių 2011-2015 m. 
pagrįstumo ir jų įgyvendinimo galimy-
bių urėdijose. 
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Dubravos eMM urėdijoje kovo 2 d 
organizuotame pasitarime „Miš-
ko sanitarinė apsauga bei škvalo 

nuniokotų medynų atkūrimas“ aptartas 
biologinės įvairovės medžių, negyvos 
medienos (spygliuočių stuobrių, kirtimo 
atliekų) palikimas škvalo nuniokotuose 
spygliuočių medynuose, suniokotų me-
dynų atkūrimo strategija bei pagamintos 
spygliuočių medienos, vabzdžiagaudžių 
medžių apdorojimo pavasarį insekticidais 
galimybės. pasitarime dalyvavo Aplinkos 
ministerijos Miškų departamento Miški-
ninkystės skyriaus vyr. specialistas Zbig-
nevas Glazko, Generalinės miškų urėdijos 
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus ve-
dėjas petras Kanapienis, jo pavaduotojas 
Raimundas peleckas, Valstybinės miškų 
tarnybos Miško sanitarinės apsaugos sky-
riaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas, Kau-
no RAAD Miškų kontrolės skyriaus vedė-
jas Voldemaras švėgžda, uAb „nepcon 
lt“ direktorius Justinas Janulaitis, lietu-
vos gamtos fondo atstovas Danas Augutis, 
škvalo niokotų miškų urėdijų urėdai, jų 
pavaduotojai, specialistai.

Stuobriai gali tapti kinivarpų 
peryklomis
Kviesti šį pasitarimą paskatino Valsty-
binės miškų tarybos raštas nr. 238 „Dėl 
paliekamų žalių spygliuočių stuobrių 

kirtavietėse“, išplatintas 2011 m. vasario 
17 d. Rašte nurodoma, kad šie stuobriai 
gali tapti viena iš staigaus kinivarpų po-
puliacijos pagausėjimo ir spygliuočių 
medynų džiūvimo priežasčių, todėl reko-
menduojama, vykdant kirtimus, biržėse 
biologinei įvairovei nepalikti spygliuočių 
medžių stuobrių, o jau paliktus iškirsti ir 
pašalinti iš miško.

Dubravos miškų urėdas Kęstutis ša-
kūnas pasitarimo dalyvius supažindino 
su šio rašto turiniu, priminė Miško sani-
tarinės apsaugos taisyklių bei miškų ser-
tifikuotojų keliamus reikalavimus. Jis pa-
žymėjo, kad kai kuriuose miško plotuose 
škvalas taip nuniokojo medynus, kad bio-
loginei įvairovei nebuvo galimybių palikti 
augančių sveikų medžių. todėl teko palik-
ti daugiausia pušies stuobrius, vėtrai įvai-
riame aukštyje nulaužus pušų kamienus. 
toks pušų stuobrių palikimas kirtavietėse 
plačiai taikomas skandinavijos šalyse, kur 
dažnai stuobriai padaromi net dirbtinai, 
nupjaunant augančių žalių pušų lajas. 

Dubravos eMM urėdijoje reali škvalo 
žala išaugusi iki 115 000 m3 vėjavartų ir 
vėjalaužų, apie 100 tūkst. m3 jų jau suga-
minta. Kovą tikimasi baigti plynus sani-
tarinius kirtimus, o per balandį – gegužę 
sudoroti paskiras vėjavartas bei vėjalau-
žas visuose audros niokotuose medynuo-
se. žiemą tvarkymo darbus buvo pristab-

džiusi gili sniego danga, medžių šakos po 
atlydžių prišalo prie žemės, ir tai sunkino 
net miško kirtimo mašinų darbą.

Valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas 
Virgilijus Vasiliauskas sakė, kad miško 
sanitarinė tarnyba nustatė, jog valstybi-
niuose ir privačiuose miškuose daug kur 
likviduotų vėjavartų – vėjalaužų plynų 
sanitarinių kirtimų biržėse biologinei 
įvairovei palikti vien tik žali spygliuočių 
medžių stuobriai, kurie gali tapti kinivar-
pų peryklomis. Dėl to V. Vasiliauskas pa-
brėžė, kad visada, nedarant išimčių netgi 
stichinių nelaimių atvejais, būtina laiky-
tis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 
reikalavimų, nors jie prieštarautų miškų 
sertifikavimo nuostatoms.

pasitarimo dalyviai prašė, kad V. Va-
siliauskas, kaip sanitarinės miškų apsau-
gos specialistas, išsakytų savo nuomonę, 
tačiau panašu, kad Miško sanitarinės 
apsaugos skyriaus vedėjo asmeninė nuo-
monė visiškai sutampa su miško sanitari-
nių taisyklių nuostatomis ir galėtų keistis 
tik pasikeitus taisyklių reikalavimams.

pasitarimui pirmininkavęs petras 
Kanapienis pastebėjo, kad dėl besikei-
čiančios situacijos miškuose, dėl klimato 
kaitos ir dažnėjančių audrų bei uraganų, 
dėl miškų sertifikuotojų bei pastaruoju 
metu labai suaktyvėjusių nevyriausybinių 
gamtosaugos organizacijų keliamų reika-
lavimų, gal būtų verta diskutuoti ir dėl kai 
kurių Miško sanitarinių taisyklių nuostatų 
pakeitimų, derinant klausimus su visomis 
suinteresuotomis pusėmis. svarstytinas 
ir kai kurių miško sertifikavimo taisyklių 
reikalavimų dalinis pakeitimas, kad ne-
susidarytų tokia kebli situacija, kaip šiuo 
metu. nepašalinus spygliuočių medžių 
stuobrių iš kirtaviečių, miškų urėdijos 
kentės nuo miško sanitarinės tarnybos, 
pašalinus – nuo miško sertifikuotojų.

pastebėjau, kad eglių negyvosios me-
dienos pagal Miško sanitarines taisykles iš 
viso miškuose negali būti, nes prieš tam-
pant sutrūnijusia apsamanojusia negyvąja 
mediena, eglių vėjavartos, vėjalaužos ar ki-
taip džiūstantys medžiai visada turėjo pra-
eiti tą stadiją, kada juose galėjo daugintis ar 
dauginosi kinivarpos, ir tokią eglės medie-
ną buvo privaloma laiku šalinti iš medynų, 
o Miško sanitarinės apsaugos skyriaus ve-
dėjas suabejojo mano kompetencija šioje 
srityje. Tačiau miško sertifikuotojų atstovas 
Justinas Janulaitis bei lietuvos gamtos fon-
do atstovas Donatas Augutis mane suprato. 

Škvalo aidai vis dar  klaidžioja miškuose

Neišspręsta problema – buvusiuose laužynuose iškirsti ar palikti stuobrius?
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Jie sakė, kad skandinavijos šalyse nustatytos 
normos, kiek miško ploto vienete negyvo-
sios medienos formavimuisi galima palikti 
ir žalių eglių. tad kodėl Miško sanitarinės 
apsaugos taisyklėse neįteisinus žalių eglių 
palikimą negyvajai medienai formuotis, sa-
kykim, lapuočių ir pušies medynuose, kur 
eglė rūšinėje sudėtyje neviršija 20 proc.? 
Kad tai galėtų būti daroma, pripažino ir 
V. Vasiliauskas. Manau, ir miškų sertifikuo-
tojai galėtų pripažinti, kad grynų eglynų, 
kur nėra jokių kitokių medžių (mažai lie-
tuvoje tokių medynų atsirastų), kirtavietėse 
neverta iš viso palikti bioįvairovės medžių. 
iškilus klausimui dėl škvalo pažeistų miško 
kertinių buveinių tvarkymo, V. Vasiliaus-
kas pažymėjo, kad miško kertinės buveinės 
nėra įstatymiškai įteisintos, todėl viena-
reikšmiškai ir jų plotuose būtina laikytis 
Miško sanitarinių taisyklių reikalavimų, o 
tai ir vėl kertasi su miškų sertifikuotojų ir 
gamtininkų nuostatomis.

pasitarime dalyvavę miškų urėdai bei 
p. Kanapienis pastebėjo, kad dėl nepa-
kankamai efektyvaus vėjavartų, vėjalaužų 
likvidavimo privačiuose miškuose, kurie 
ribojasi su valstybiniais, pavojus spyg-
liuočių medžių liemenų kenkėjams dau-
gintis ir plisti yra nepalyginamai didesni 
nei dėl valstybinių miškų kirtavietėse pa-
liktų stuobrių, kurių dalis, kaip pripažino 
ir V. Vasiliauskas, kinivarpų dauginimosi 
sezono pradžioje nebebus žali.

Diskutuojant prieita prie išvadų, kad 
visus žalius eglių stuobrius iš kirtaviečių 
privaloma likviduoti sanitarinių taisyklių 
numatytais terminais, o kirtavietėse pa-
liktus pušų stuobrius stebėti, ar neapniks 
kinivarpos. Kinivarpų (didysis kirpikas) 
apniktus pušų stuobrius reikės nukirsti ir 
pašalinti iš miško arba nužievinti. Jeigu 
nužievinti stuobriai bus palikti trūnyti 
kirtavietėse, tai tenkins ir miško serti-
fikuotojus. Juokaujant pastebėta, kad 
miškų urėdijos turi rinktis, kas griežčiau 
baus: miško sanitarinė tarnyba ar miškų 
sertifikuotojai. 

panašu, kad jokios gamtos stichijos, 
jokios audros biurokratinių popierių iš-
blaškyti nepajėgios...

nuniokotų miškų kirtavietėse 
suvešės jaunuolynai
Miškų urėdas K. šakūnas pasitarimo da-
lyvius supažindino su škvalo nuniokotų 
medynų atkūrimo strategija Dubravos 
eMM urėdijoje. Dėl audros padarinių 
teks atkurti 280 ha kirtaviečių. Jų atkūri-

mas išdėstytas 3-ejiems metams. Kartu su 
planinių plyno kirtimo biržių kirtavietė-
mis 2011–2013 m. reikės atkurti 600 ha. 
Jau šiemet plyno sanitarinio kirtimo bir-
žėse numatoma atkurti 60 ha: 20 ha pava-
sarį ir 40 ha rudenį. 2012 m. planuojama 
atkurti 170 ha: 140 ha pavasarį ir 30 ha 
rudenį; 2013 m. – 50 ha: 40 ha pavasarį 
ir 10 ha rudenį.

nuo škvalo nukentėjusiuose regio-
nuose kai kurios miškų urėdijos nebuvo 
numačiusios mišką atkurti šiais metais. 
todėl p. Kanapienis paragino jas keisti 
miško atkūrimo strategiją ir pagal ga-
limybes šių darbų imtis jau šį pavasarį. 
tai būtina daryti, siekiant efektyviau pa-
naudoti medelynuose turimus išaugintus 
miško sodmenis bei siekiant maksima-
lios paramos iš es fondų. pasak p. Kana-
pienio, labai suaktyvėjo žemių ir miškų 
savininkai, siekiantys es paramos miškų 
tvarkymo, atkūrimo ir įveisimo srityse, 
todėl delsiant, 2011-2013 m. es paramos 
programose gali pritrūkti lėšų. o miš-
ko sanitarinės apsaugos požiūriu, pasak 
p. Kanapienio, reikia pasverti, kas miš-
ko želdiniams gali daugiau pakenkti: ar 
straubliukai, mišką sodinant pirmaisiais 
metais po medyno iškirtimo, ar suvešėju-
si žolinė augmenija bei krūmų ir minkš-
tųjų lapuočių savaiminukai, sodinant 
ant rais ir trečiais metais. 

V. Vasiliauskas nurodė, kad, siekiant 
sumažinti straubliukų pakenkimą spyg-
liuočių medžių rūšių želdiniams, kirta-
vietėse būtina tinkamai paruošti dirvą, 
sodinti gyvybingus, kokybiškai paruoštus 
sodinukus, teisingai juos pasodinti, nes 
straubliukai daugiausia puola nusilpusius, 
sunkiai prigyjančius, apvytusius medelius. 
esant būtinybei sodinukų šaknis galima 

mirkyti sisteminio veikimo insekticido 
„Actara“ tirpale. tačiau pasodintus me-
delius apipurkšti „Actara“ netikslinga. Jis 
taip pat pažymėjo, kad kirtavietėse ne-
derėtų sodinti spygliuočių medžių rūšių 
monokultūras, nes tokius želdinius labiau 
pažeis elniniai žvėrys, juose gali susifor-
muoti pušinės požievinės blakės židiniai. 
V. Vasiliauskas nepritarė rudeniniam miš-
ko želdymui, nors kai kurių miškų urėdijų 
patirtis tai leistų daryti.

medienai apsaugoti miške 
prireiks chemijos
škvalo nuniokotuose medynuose per 
žiemą susikaupė nemažai pagamintos 
spygliuočių medienos, kurią būtina iki 
pavasario realizuoti, kol nepatižo nuo 
polaidžio miško keliai. 

V. Vasiliauskas informavo, kad spyg-
liuočių medienai, likusiai miško sandė-
liuose, apsaugoti nuo liemenų kenkėjų 
laikinai 120 dienų, pradedant nuo balan-
džio 1 d. , registruotas insekticidas „Mav-
rik“. šio insekticido 0,5 proc. tirpalu bū-
tina apipurkšti spygliuočių medienos 
rietuvių paviršių. purškiant reikia sunau-
doti vidutiniškai 2 l skiedinio 1 ktm me-
dienos. purkšti patartina ventiliatoriniais 
purkštuvais, kurie skystį išpurškia smul-
kiais lašeliais ir tolygiau sudrėkina rastų 
paviršių. insekticidas „Mavrik“ regis-
truotas tik žaliavinės medienos apsaugai, 
todėl neturėtų būti naudojamas kirtavie-
tėse paliktų žalių spygliuočių stuobrių 
apsaugai nuo kenkėjų ar kitais tikslais. 
taip pat šio insekticido negalima naudoti 
praėjus 120 dienų terminui. Dirbant su 
preparatu, būtina griežtai laikytis darbų 
saugos taisyklių reikalavimų.

VytAutAS riBiKAuSKAS
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Man, kaip miško sanitarinės apsaugos 
specialistui, dažnai tenka lankytis miš-
kų urėdijų medelynų „karštuose taškuo-
se“ – aiškintis miško sodmenų prasto 
augimo, nykimo, džiūvimo priežastis, 
patarti medelynų darbuotojams. Mūsų 
šalies ir užsienio medelynų patirtis 
rodo, kad pagrindinė medelynų proble-
ma – juose prastėja dirva. pateikiame 
šiuolaikinį požiūrį į dirvos priežiūrą 
miško medelynuose.

Stengiamės, 
bet problemų nemažėja
Miškų urėdijų medelynuose nestokojama 
miško sodmenų priežiūrai skirtos spe-
cializuotos technikos, įrengtų laistymo 
sistemų, naudojamos šiuolaikinės mine-
ralinės trąšos. Mokame laukus gražiai su-
arti, žemę supurenti, tačiau po sėjos ir po 
medelių persodinimo dirva labai greitai 
suslūgsta, supuola. Jau po pirmo lietaus 
ar laistymo jos paviršiuje susidaro pluta. 
intensyviai želia piktžolės. žoles naikina-
me ir plutą suardome kultivuodami tar-
pueilius, bet po laistymo ar lietaus – vėl 
nauja pluta ir vėl dygsta žolės, vėl turime 
purenti. tai kartojasi visą vegetacijos pe-
riodą. po naujų plotų įsisavinimo daž-
niausiai džiaugiamės dvi rotacijas, nes sė-
jinukai ir sodinukai gerai auga, piktžolės 

mažai „kankina“. tačiau vėliau prasideda 
tos pačios bėdos, kaip ir ilgą laiką eksplo-
atuojamuose laukuose. pasitaiko ir taip, 
kad naujai įsisavintuose plotuose jau pir-
mas derlius „nenoriai“ auga, nors miško 
sodmenis auginame pagal įprastą patirtį. 
Jei vegetacijos metu užeina sausros, kait-
ros, šalnos, intensyviau lyja ar būna kiti 
orų „negerumai“, sodmenų nykimas vi-
sur tampa masiniu reiškiniu, o silpniau-
sius medelius „pribaigia“ infekcinės ligos 
ar vabzdžiai kenkėjai, negelbsti nei pesti-
cidai, nei trąšos, nei augimą skatinantys 
preparatai.

Pagrindinė problema – 
nualinta dirva
nors medelynams skiriame daug dėme-
sio ir lėšų, jų dirvos nuolat prastėja. tyri-
mams pateikus dirvos ar medelių spyglių 
pavyzdžius į lAMMc filialą Agroche-
minių tyrimų laboratoriją (savanorių pr. 
287, Kaunas), jos vedėjas dr. A. Antanai-
tis stebisi, kad daugumos miško medely-
nų labai skurdūs dirvožemiai, žemdirbiai 
tokiose nenašiose dirvose net nemėgintų 
auginti įprastų kultūrų.

nueikime į mišką, dar nesudarkytą 
ūkininkavimu. Kokia ten žemė? Ji puri, 
drėgna, joje knibžda įvairi „smulki gy-
vastis“, dirva kvepia. nors niekas miške 

nearia, netręšia cheminėmis trąšomis, 
neravi ir nelaisto, bet dirva geresnė. Ko-
dėl taip yra? Gilinantis į šias problemas, 
aiškėja, kad kaltos ne ligos, ne vabzdžiai, 
ne gamtos „kaprizai“, bet mes patys, me-
delynuose taikydami netinkamą agro-
techniką, sodmenų priežiūrą, auginimo 
technologijas. Didžiausia blogybė, kad 
greit nualiname dirvą. Dėl to medeliai 
auga silpni ir pažeidžiami blogesnių orų, 
o nusilpusius sodmenis apninka ligos, 
vabzdžiai.

Arimu, purenimu ir mineralinėmis 
trąšomis žalojame dirvą
nepridengta dirva nuo saulės spindulių 
ir vėjo greitai išdžiūna, išgaruoja drėgmė. 
Dirvos paviršius pasidengia plutele, gali 
sutrūkinėti, dirva supuola, susmenga, 
pablogėja struktūra, nyksta mikroorga-
nizmai, išplaunami maistiniai elementai, 
mažėja humuso, dirva rūgštėja. Dirvože-
mio specialistai daugumos mūsų mede-
lynų dirvas įvardija „betonine žeme“. Au-
galai joje kenčia nuo drėgmės trūkumo 
ir atmosferinių pokyčių, nepakankamai 
vystosi šaknys, prastai įsisavinamos mais-
to medžiagos. tokioje dirvoje auginamos 
eglutės sausesnių orų laikotarpiu silpnai 
vystosi, nes patiria stresus dėl kait ros ir 
prastos dirvos struktūros. Kai po saus-
ringo periodo palyja, eglutėms pradeda 
pūti šaknys ir medeliai nudžiūna.

Dirvos organizmai, naudodami or-
ganiką (apmirusių augalų antžeminių 
dalių pakritas ir dirvoje likusias šaknis), 
išskiria organines rūgštis, kurios tirpdo 
dirvos cheminius mineralus, paversda-
mi juos augalams tinkančiais maistiniais 
tirpalais. lietaus ar laistymo vanduo 
daugumos dirvos mineralų netirpdo, 
tik praskiedžia. Juos tirpdo organinės 
rūgštys, išskiriamos dirvinių organizmų. 
paviršiniame dirvos sluoksnyje gyvena 
aerobiniai organizmai, kuriems vystytis 
būtinas deguonis. Gilesniuose armens 
sluoksniuose gyvena anaerobai, kuriems 
deguonis nereikalingas. Gyvendami dir-
voje visi šie organizmai kuria augalams 
maistą. Arimu apversdami dirvos sluoks-
nius, aerobus palaidojame gilesniuose 
sluoksniuose, kur jie žūna nuo deguonies 

Miško medelynuose nepalankių orų įtaką 
mažina dirvos mulčiavimas

Suarta ,,juoda“ dirva, pažeista atmosferos veiksnių
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trūkumo, o anaerobai, iškelti į dirvos 
paviršių, žūna nuo deguonies poveikio. 
ne kartą teko matyti, kad pavasarį per-
sodinti sodinukai ar pasėti sėjinukai dėl 
neaiškios priežasties ilgai „tupi“. nepa-
deda nei laistymai, nei tręšimai. tik nuo 
liepos vidurio medeliai pradeda aktyviau 
vystytis. tai gali būti dėl to, kad iki va-
saros vidurio vyksta dirvos organizmų 
atsikūrimas iki tokio lygio, kada jie jau 
gali daugiau prisidėti prie augalų aprū-
pinimo maisto medžiagomis. tie dirvos 
organizmai buvo sunaikinti arimu arba 
nepridengtoje dirvoje žiemą iššalo. Juos 
žudo ne tik pasikartojantis dirvos sluoks-
nių apvertimas ariant, bet ir įterpimas 
mineralinių trąšų bei nesuirusios organi-
kos (žalių sideratų, šviežio mėšlo, durpių, 
pjuvenų). Jiems pragaištingas laisvasis 
azotas, amoniakas, cheminių elementų 
prisotinti tirpalai, kurie dirvoje susida-
ro nuo šviežios organikos skaidymosi ir 
nuo staigaus chemijos įterpimo. be to, 
mineralinės trąšos skaido ir ardo dirvos 
humusą. Jis šaknų zonoje saugo ir kaupia 
dirvos mineralų tirpalus – augalų maistą. 
Dėl mineralinių trąšų poveikio humuse 
sukaupti mineralai lengvai išplaunami. 
cheminės trąšos ardo trupininę dirvos 
struktūrą, ją padarydamos mažadisper-
sine, dulkine, supuolančia, blogina drėg-
mės ir oro pralaidumą į šaknų išplitimo 
zoną. iškritus krituliams tokia dirva pra-
skysta – „plaukia“, o išgaravus drėgmei – 
pasidengia tvirta plutele, sausuoju perio-
du – pavirsta dulkėmis, ją pusto vėjas.

Dirvos dirbimo neigiamas pavyz-
dys – plėšinių suarimas Kazachstane. 
Jau po 3-5 metų plėšiniai nebedavė gerų 
derlių, derlingas dirvos sluoksnis buvo 
nupustytas vėjų, dirvos degradavo. isto-
riniai faktai byloja, kad dėl dirvų nuali-
nimo išnyko ne viena senoji civilizacija. 
žemdirbiai Vakarų europoje ir šiaurės 
Amerikoje, atsisakę verstuvinio plūgo ir 
palikdami lauke augalų liekanas, jau dau-
gelį metų gauna stabiliai aukštus derlius. 
Vienas tokių ūkininkavimo būdų – orga-
ninė dinaminė žemdirbystė. Jos pagrin-
dinis principas – visą laiką dirva turi būti 
padengta ištisiniu organinių medžiagų 
sluoksniu. tikslas – padaryti taip, kad 
žemė nebūtų ariama, tik purenama (jos 
sluoksniai nebūtų apverčiami ir sumaišo-
mi). šis žemdirbystės būdas pirmenybę 
teikia dirvos dengimui organiniais mul-
čiais. tai yra daug vertingiau net už rie-
tuvėse sukompostuotos organikos įterpi-
mą. šaunu, kiek triūso atpuola!

Apie piktžoles
Dabar įprasta manyti, kad idealus tas me-
delynas, kuriame medelių auginimo plo-
tuose neauga jokia piktžolė ir sodmenų 
tarpuose nuolat palaikomas supurentas 
dirvos paviršius. 

Kas yra piktžolės? Mūsų supratimu – 
viskas, kas auga ne ten, kur mums patin-
ka. o šiaip, tai įprasti augalai. Kaip yra 
gamtoje? Gamtinėse bendrijose vienme-
čiai augalai sąžalynų nesudaro. Visos na-
tūralios biocenozės – daugiamečių augalų 
sandrauga. Vienmečiai augalai per silpni, 
kad konkuruotų su jais. Jokia vienmetė 
žolė negali plačiai klestėti tankiame miške 
ar natūralioje pievoje.

Vienmetės žolės – ištuštėjusių plotų 
„greitojo užėmimo komanda“, dirvos ka-
taklizmų pionieriai. Jų namai tik ten, kur 
kažkodėl neliko kitos augalijos. Jų svar-
biausia gyvenimo forma – sėklos. žo-
lių sėklos, lyg užkonservuotos, dešimt-
mečius guli žemėje ir laukia palankaus 
momento: dirvos paviršiaus nuplovimo, 
nupustymo, gaisro, griūties, sudykumė-
jimo, potvynio, žemės drebėjimo, seljos, 
lavinos, ugnikalnio išsiveržimo. ten jos 
suželia pirmos. pagyvena keletą metų, 
kol daugiamečiams augalams paruošia 
organikos sluoksnį – ir vėl jų sėklos nu-
eina į žemę. tik taip, įsikibdamos į atsi-
tiktinius žemės plotelius, kartą į daugelį 
metų išaugindamos gausybę sėklų, jos 
patikimai išgyvena biosferoje. taip gyvo-

ji GAMtA prisitaikė apsaugoti milijonus 
metų kurtą savo vertingiausią produktą – 
DiRVožeMĮ – visos gyvybės pagrindą 
sausumoje.

ir štai atsirado žmogus su savo pla-
čiais dirbamais laukais – kataklizmų 
plotais. Juos ardami apverčiame dirvą ir, 
apnuoginę jos paviršių, dirbtinai suku-
riame palankiausias sąlygas žolėms tarp-
ti. Mūsų laukuose vienmetės žolės klesti 
visokiose dirvose, labai greitai auga, kai 
kurios per mėnesį subrandina sėklas. 
nebijo nei sausros, nei šalčio, nei plūgo, 
ignoruoja daugumą herbicidų. Duoda 
tūkstančius sėklų, kurios dešimtmečiais 
išlieka daigios. o daugiametės žolės, kaip 
atsaką į plūgus ir kultivatorius, pradėjo 
giliau auginti požeminę dalį, ant jos pa-
didėjo ūglių ir pumpurų kiekis, labai pa-
greitėjo jų įsišaknijimas po mechaninių 
pažeidimų.

Dirvos paviršiniame sluoksnyje žo-
lių sėklų dygimą aktyvina saulės šviesa. 
Mūsų sodmenų auginimo būdas toks, kad 
stengiamės apie medelius nuolat palaikyti 
tuščią žemę, o juk žolių sėkloms to tik ir 
tereikia. sėklos gauna šviesos ir sudygs-
ta. tarp augalų purename tarpus, ariame. 
taip išverčiame giliau esančias sėklas, ku-

UAB „SEGRIS“ 
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

PARDUODAMI

ąžuolo
SODINUKAI

Miško žemė – natūralioje gamtoje dirvos paviršių 
dengia pakritos ir pavėsina augalai
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Laistymo įranga:
• lašelinis vamzdis
• kapiliarinė įranga
• diskiniai filtrai
• smėlio filtrai

MAIDINA, UAB
P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius
Tel. faksas: (8 5) 277 35 44

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

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis

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

El. p. uabsegris@zebra.lt

MEdELIų APSAUGA

M I E L N O

w w w . b e s t - b e s t . p l

Count on it.

Ag Irrigation

rios natūralioje gamtoje iš dirvos gilesnių 
sluoksnių niekada nesudygtų ir ten su-
pūtų. o mes vis vargstame: ravime, pu-
rename, ariame, purškiame herbicidus. 
ir vargsime, kol netaikysime sodmenų 
auginimo būdo, neleidžiančio žolių sėk-
loms sudygti.

medelynų augalai ir žemės ūkio 
kultūros skiriasi, bet auginame 
vienodai
Medelynuose auginame daugiamečius 
sumedėjusius augalus. Daugumai jų 
rūšių dygstant ir pirmaisiais augimo 
metais būtinas dalinis pavėsis nuo tie-
sioginių saulės spindulių. natūralioje 
gamtoje jiems priedangą teikia šalia 
augantys medžiai, krūmai, žolės. todėl 
jaunystėje ūksmės reikalaujančios rūšys 
žymiai prasčiau auga atviroje vietoje be 
priedangos.

žemės ūkyje daugiausia auginami 
vienmečiai žoliniai augalai, kurie prie-
šingai – prisitaikę augti atviroje, sau-
lės apšviestoje vietoje. skirtingai negu 
miško medelynų, žemės ūkio kultūros 
dygsta sparčiai, labai intensyviai auga 
ir vystosi. praėjus kelioms savaitėms 
po sėjos iki pat vegetacijos sezono 

pabaigos jos vešlia antžemine dalimi 
uždengia dirvą nuo tiesioginių saulės 
spindulių, apsaugo ją nuo temperatū-
ros svyravimų bei drėgmės netekimo. 
Dirvą išraizgo ir purena jų gausios, 
tankios šaknys, pasiekdamos ir giles-
nius sluoksnius. Derlių nuėmus žemėje 
pasilieka daug organikos: šaknynai, ra-
žienos, kitos augalų dalys.

Miško medelynų augalai yra lėto 
augimo ir vystymosi. iš pasėtos mažos 
medžio sėklelės per pirmus metus išauga 
menkas „siūlelis“ (tik ąžuolas, stambios 
gilės maitinamas, gali sparčiau augti). 
smulkūs miško sodmenų daigeliai dirvai 
nesudaro apsauginio šešėlio. Dirvą gali 
pridengti tik ūgtelėję medeliai po viene-
rių ar kelerių metų nuo sudygimo, tačiau 
tarpulysviai ir tarpueiliai ilgai būna atvi-
ri. Kita blogybė, kad iškasdami sodme-
nis, medelyne paimame visą augalą: ir 
antžeminę dalį, ir šaknis, net išnešame 
dirvos dalį, prilipusią prie šaknų.

Kitas esminis skirtumas – žemės 
ūkyje plačiai naudojamos sėjomainos ir 
įterpiama organika (mėšlas, paliekami 
šiaudai), o medelininkystėje šios agro-
techninės priemonės taikomos menkai 
ir epizodiškai. tačiau miško medelynuo-

se naudojame žemės ūkio agrometodus, 
vienmečių augalų laukams pritaikytus 
padargus, dirvos dirbimo ir augalų prie-
žiūros būdus, nors auginame visai kito-
kius augalus su stirtingais augimo porei-
kiais. Ar ne laikas keistis?

Medelynuose atsisakyti dirvos arimo, 
dažno purenimo, varginančio ravėjimo, 
sumažinti tręšimus mineralinėmis trąšo-
mis galima naudojant mulčius. Mulčiais 
galima ne tik sustabdyti dirvų alinimą, 
bet ir atstatyti gamtinį derlingumą, o 
tai kitais agrometodais pasiekiama daug 
brangiau, ilgiau trunka ir reikalauja gerų 
agronominių žinių. Ypač svarbu tai, kad 
naudojant mulčus, sodmenų išauginimas 
tampa mažai priklausomas nuo nepa-
lankių orų: persodinti medeliai gerai 
prigyja, intensyviau vystosi, pasėliai vie-
nodžiau ir aktyviau auga, sumažėja atkri-
timas. tai leidžia ne tik žymiai sumažinti 
medelynų priežiūros darbus ir augimo 
plotus, bet ir ženkliai taupyti lėšas.

(Tęsinys – kitame numeryje)

VirGiliJuS VASiliAuSKAS
Valstybinės miškų tarnybos 

miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
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Naujos pareigos 
Aplinkos ministerijos Miškų departamente:
VILIJA MASAITIENė, dirbusi Privačių miškų skyriuje vyriau-
siąja specialiste, 2011 m. vasario 1 d. paskirta Privačių miš-
kų skyriaus vedėja. 

Kuršėnų miškų urėdijoje: 
KęSTUTIS SKUKAUSKAS, dirbęs vyresniuoju mechaniku, 
2011 vasario 1 d. paskirtas Medienos ruošos, prekybos ir 
techninio padalinio viršininku;
JONAS GENčAUSKIS, g. 1962 m. , baigęs 1981 m. Kauno 
A. Kvedaro miškų technikumą ir neakivaizdžiai 2007 m. 
LŽŪU miškininkystės bakalauro studijas, 2011 m. vasario 
10 d. paskirtas medienos ruošos ir prekybos kontrolės inži-
nieriumi. Prieš tai dirbo Kėdainių miškų urėdijos Josvainių 
girininkijos girininku. 

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje:
 TOMAS JUKNA, dirbęs Juodkrantės girininkijos girininko 
pavaduotoju, laimėjęs konkursą, 2011 m. sausio 14 d. pa-
skirtas Juodkrantės girininkijos girininku.

miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 
2011 m. vasarį

Sortimentas
2011 m. vasario 
mėn. vidutinė 
kaina, Lt/m³

Indeksas        
2011 m. 

sausis=100

Iš viso 2011 
m. vidutinė 
kaina, Lt/m³

Pušies pjautinieji rąstai 170 100 169
Eglės pjautinieji rąstai 200 100 202
Ąžuolo pjautinieji rąstai 414 100 419
Uosio pjautinieji rąstai 200 100 201
Drebulės pjautinieji rąstai 139 100 139
Beržo pjautinieji rąstai 193 100 193
Juodalksnio pjautinieji rąstai 182 100 181
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai 150 100 150
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai 129 100 129
Eglės popiermedžiai 122 100 122
Pušies popiermedžiai 116 100 116
Beržo popiermedžiai 133 100 133
Drebulės popiermedžiai 97 100 98
Uosio popiermedžiai 133 100 132
Plokščių mediena (spygliuočių) 85 100 85
Plokščių mediena (lapuočių) 84 100 84
Malkinė mediena 91 100 91
Iš viso apvaliosios medienos 137 100 138
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

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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Perdėtai saugant ir taupant, 
prastės ateities miškas

Grybaudamas pastebiu ir tokių 
miško valdų, kurių savininkams, ma-
tyt, nerūpi jų priežiūra, tvarkymas. 
nuo nuosavybės atgavimo jose nieko 
nedaroma – miškas paliktas augti na-
tūraliai, kaip taiga. 

Keletas pastabų dėl miškų 
atkūrimo
pirmiausia norėčiau pasidalinti min-
timis apie brandžių pušynų atkūrimą 
saugomose teritorijose. Man kelia 
nerimą miško valdoje esančio apie 
140 metų pušyno (2 ha) ateitis. pušy-
nas priskirtas būkos hidrografiniam 
draustiniui. Dabar vizualiai šis bruk-
ninis pušynas yra apie 0,6 skalsumo, 
po pušų lajomis želia gausus eglių 
pomiškis. laikantis draustiniams 
taikomo griežto ūkininkavimo reg-
lamento, šio medyno ateitį regiu to-
kią – vietoj šviesaus, rekreaciniu po-
žiūriu patrauklaus brukninio pušyno 
čia augs skurdus ir niūrus eglynas, į 
kurį būkos upeliu praplaukiantiems 
baidarininkams, vargu, ar norėsis iš-
lipti pailsinti kojas. eglyne pasikeis ir 
gruntinių vandenų režimas, kas nela-
bai derinasi su hidrografinio drausti-
nio statusu. 

Jeigu čia nebūtų griežtai saugomos 
teritorijos miškas, atvejiniais kirtimais 

išretėjimus. per mūsų mišką teka 
būkos upelis, kurio nešienaujamose 
lankose mūsų žemė (5 ha) sėkmingai 
želdosi savaiminiais juodalksniukais. 

bet suku galvą, kaip praktiškai rei-
kės atlikti ugdymo kirtimus. Mat, ii 
grupės miškuose tik išimtinais atvejais 
leidžiama kirsti žalius medžius valks-
mams įrengti, o be jų – kaip ištraukti 
medieną? Dabartinė galinga importi-
nė miško kirtimo technika ir kirtimo 
technologija pritaikyta ūkiniams miš-
kams, stambioms biržėms. nedide-
lėje miško valdoje užtektų mažesnio 
galingumo miško technikos, bet jos 
rangovai neturi. prisimenant pokario 
metus, medieną būtų galima ištrauk-
ti ir arkliu. Apėjau aplinkinius tau-
ragnų seniūnijos kaimus. es lėšomis 
remiamame žemės ūkyje arklys tapo 
nereikalingas, reliktinis gyvulys, o jei 
kas ir laiko kokį arklelį, tai ne dėl miš-
ko traukimo. be to, jau nėra ir miško 
darbams tinkančių arklių pakinktų, 
vežimų, rogių, nėra ir mokančių seno-
viškai dirbti žmonių. 

esant ribotam ūkininkavimui, mū-
sų apylinkių privatūs miškai, kol ne-
leidžiama miško žemėje prie ežerų, 
vaizdingų upelių statytis vasarnamių ar 
kaimo turizmo sodybų, nėra patrauk-
lūs miško pirkliams. 

miškininkavimą riboja griežta 
gamtosauga
Aukštaitijos nacionaliniame parke mū-
sų miško valda, kurioje vyrauja 40-
140 m. pušynai, yra priskirta ii grupės 
miškų kategorijai. bet pagal bendrus 
miškų inventorizavimo duomenis, nėra 
tiksliai įvardinta, ar tai ii A ar ii b gru-
pės miškai. Man tai šiek tiek aktualu. 
Vienu atveju tai būtų baluošo krašto-
vaizdžio draustiniui priskirtas miškas, 
kitu – laisvesnis režimas – rekreacinis 
miškas. 

Kadangi šios grupės miškuose pagal 
teisės aktus kirsti žalias pušis leidžiama 
tik sulaukus gamtinės brandos (nuo 
171 metų), ūkiškai žiūrint neapsimoka 
rengti miško valdos individualų miš-
kotvarkos projektą. todėl dabar mano 
pagrindinis darbas – palaikyti miško 
valdoje gerą sanitarinę medynų būklę. 
Kasmet valdoje iškirsdamas paskirus 
virtėlius, sausuolius, apsirūpinu malko-
mis, pasigaminu ūkio reikmėms vieną 
kitą kietmetrį rąstų ar juos parduodu. 
palikau keletą uoksinių medžių miško 
paukščiams. 

Jau reikėtų apie 4,5 ha plote atlikti 
einamąjį kirtimą. Ateityje gali tekti 
imtis ir kitų ugdymo kirtimų. Mat, jau 
senokai apželdžiau berželiais, eglaitė-
mis buvusias miške mažas aikšteles, 

Miškų ūkio sistemoje išdirbęs 35-erius metus, LŽŪA Miškų ūkio fakulteto 1961 m. 
laidos absolventas, žemaitis Kazimieras Vaitkus 1996 m. liepą visam laikui užvėrė 
tuometinės Miškų ūkio ministerijos duris – dar kupinas jėgų Miško darbų skyriaus 
vyriausiasis miškininkas pasiprašė išleidžiamas į pensiją. Kazimieras nusprendė 
iš triukšmingo Vilniaus keltis gyventi į ramų, vaizdingą Utenos rajono Tauragnų 
seniūnijos Strazdų kaimą prie Baluošo ežero, apsuptą Minčiagirės. čia jo žmona 
Janina su pusbroliu paveldėjo savo senelių sodybą, kuri yra paskelbta vietinės 
reikšmės architektūros paminklu. Carizmo laikais sodybos jaujoje jų senelis Jonas 
Strazdas slėpė į Tauragnų kraštą knygnešių atgabentą draudžiamą lietuvišką spau-
dą. Paveldėtam 11 ha miško tvarkyti reikėjo patyrusio miškininko rankų. 
Šis kraštas K. Vaitkui buvo pažįstamas nuo jaunų dienų – 1965-1968 m. jis Ignali-
nos miškų ūkyje dirbo vyriausiuoju miškininku, čia sutiko buhaltere dirbusią būsi-
mą žmoną. Šalimais esančioje Vaišniūnų girininkijoje su kitais miškininkais įveisė 
beveik 7 ha pušų sėklinę plantaciją. Po to, jau įsikūręs Vilniuje, 19 metų projektavo 
miškų ūkiuose miško medelynus – daigynus, rengė priešgaisrinių miškų sutvarky-
mo projektus. 
Netruko prabėgti beveik 15 metų, kai Vaitkai gyvena Strazdų kaime, kiekvieną dieną pro trobos langą mato savo mišką, į 
jį gali nueiti kada panorėję: pasivaikščioti, pasigėrėti metų laikais kintančio miško grožiu, atlikti būtinus priežiūros darbus. 
Kaip sekasi miškininkauti Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje esančioje vidutinėje privataus miško valdoje, paprašė-
me pasidalinti patirtimi jos prižiūrėtoją Kazimierą Vaitkų, šį kovą pažymėjusį 75-ąjį gimtadienį.
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bandyčiau vėl atkurti brukninį pušyną, 
išlaikyti jo rekreacinę vertę. tam iškirs-
čiau ir ne savo augavietėje bandančias įsi-
tvirtinti agresyvesnes eglaites, kurių po-
miškis neleidžia sudygti pušų sėkloms. 

Vaikštant po aplinkinius miškus, 
galima pastebėti įdomių miškininkystei 
dalykų. iš pirmo žvilgsnio gerai išvaly-
toje kirtavietėje ir paruoštoje dirvoje 
pan augavietėje pasodintos iš medelynų 
pušaitės sunyksta, o greta neruoštoje 
dirvoje želia vešlios savaiminės puše-
lės, beržiukai. 

todėl pirmais metais spręsti apie 
iškirstų medynų sėkmingą atkūrimą 
būtų ankstoka. patarčiau miškininkams 
ir miško savininkams prieš įveisiant 
naujus želdinius miške pasižiūrėti, kas 
dedasi šalia želdomo ploto toje pačioje 
augavietėje. 

Gamtosauginiais tikslais pastarai-
siais metais girininkijų miškininkai ir 
miško savininkai skatinami brandžius 
pušynus kirsti dviejų atvejų atvejiniais 
kirtimais. tačiau pastebiu miškinin-
kystės požiūriu daromą klaidą. nere-
tai privačiuose miškuose pirmu atveju 
iškertamos geriausios pušys statybinei 
pjautinei medienai, pardavimui, o an-
tram atvejui paliekami b klasės me-
džiai. tikėtina, kad iš jų sėklų atsikurs 
selekciškai menkesnis ateities medy-
nas. išeina miškininkystės paradoksas: 
miškų urėdijų medelynuose yra pa-
kankamai kokybiškų miško sodmenų, 

išaugintų iš selekcinių sėklų, o pušynus 
savininkai atkuria iš neselekcinių sėklų 
išaugusiais žėliniais. 

Kaip miškininko, manęs nedžiugi-
na, kad grybaudamas raudonikių dau-
giausiai randu neugdytuose, berželių 
nustelbtuose eglių želdiniuose. libe-
ralizuojant privačių miškų tvarkymo 
ir atkūrimo teisės aktus, kai ir drebulė 
buvo priskirta prie pagrindinių miško 
medžių rūšių, apie ateitį negalvojan-
tiems miško savininkams derlingesnė-
se augavietėse beveik nereikia želdyti 
iškirstų kirtaviečių – jos atsikuria men-
kaverčiais žėliniais. Gerai, kad antraei-
le medžių rūšimi kol kas dar laikomas 
baltalksnis. 

taigi, perdėtai saugodami, taupyda-
mi dabar, prarasime ateinančioje miš-
kų kartoje. 

Kai miškas ir ežeras atviras 
visiems 
Galiu patikinti, kad strazdų kaimą su-
pančiuose privačiuose miškuose nėra 
įrengtų rakinamų ,,šlagbaumų“, ap-
tvertų baluošo ežero pakrančių, miš-
ko keliukų perkasų. Jie atviri visiems 
lankytojams. Kad mūsų valdos miškas 
būtų patrauklesnis rekreaciniu požiū-
riu, mažiau susidarytų prielaidų gaisrui 
kilti, po sanitarinių kirtimų surenku ir 
sukraunu į krūveles šakas, jas stengiuo-
si krauti toliau nuo medžių kamienų. 
bet pagražinus mišką, visą šiltąjį metų 

sezoną tenka dirbti neapmokamu ko-
munalininku – rinkti baidarininkų, 
grybautojų, kitų pramogautojų miške, 
paupyje paliktas šiukšles. o surinkus, 
kur jas dėti?

Į šį atkampų utenos ir ignalinos 
rajonų pakraštį traukia miestelėnai, 
norintys gamtoje pasiausti, pasijus-
ti ,,laukiniais“. policija, aplinkosau-
gininkai toli, tad, gamtoje „galima“ 
daryti, ką nori. po miškus riaumoja 
keturračiai, visureigiai, laksto iš jų pa-
leisti vilkšuniai, kurie gaudo ir drasko 
žiemą giliame sniege klimpstančias 
stirnas. pamatavau – šią žiemą mūsų 
kaime sniego danga siekė 63 cm. po 
atodrėkio susidarius sniego plutai, ji 
atlaiko plačiapėdį šunį, o stirnos smen-
ga. Kai kas net pasigiria, kiek jo vikrus 
šuo pagavo stirnų... pavasarį jos būtų 
susilaukusios jauniklių. pernai vasa-
rą paleistas vilkšunis apdraskė miške 
uogaujančią mergaitę. Vienam išeiti į 
mišką tampa nesaugu. nesuprantu: iš 
kur toks įprotis gamtoje barbariškai 
pramogauti? 

neretai pokšteli ir brakonieriškas 
šūvis. Mat šiame krašte teisėtai galintys 
medžioti Vilniaus universiteto medžio-
tojai – reti svečiai. užtat drąsiai jaučiasi 
vietos bebrai. Kasmet didėjanti jų žala 
miškui verčia sunerimti. Atplaukę į 
mišką būkos upeliu, šie ,,medkirčiai“ 
verčia pakrantėse augančius lapuočius, 
rausia kaip kurmiai urvus, į juos velka 
medieną. ištvinus upeliui ir apsėmus 
urvus, bebrai lipa į pakrantes, maisto 
ieško miške, grauždami net pušis. nie-
kas jų čia nemedžioja. 

Anksčiau baluošo ežere buvo apstu 
meškeriotojų. pažvejoti jie atvažiuoda-
vo iš Vilniaus, panevėžio, utenos. pas-
taruoju metu meškeriotojų čia nema-
tau, nes ežere neliko žuvies – tinklais 
išgaudė brakonieriai.

Minčiagirėje tuštėja senieji kaimai. 
pavyzdžiui, iš strazdų kaime esančių 8 
sodybų šią žiemą rūko tik dviejų tro-
bų kaminai. Į tėviškes sugrįžtama tik 
vasaroti. 

po miškininkavimo laisvalaikį ski-
riu bitininkystei, kuria užsiimu nuo 
1998 m. tai kaip nepagydoma liga, nuo 
kurios neįmanoma ,,pasveikti“. Džiau-
giuos, kad nors bitės niekam neužkliū-
na, kasmet sėkmingai peržiemoja. 

Kalbėjosi VAcloVAS trePėnAitiS
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Papildomas saugumas su Trio Brake™ sistema
Dar 1973 m. modelyje Husqvarna 140 pirmą kartą pasauly-
je buvo panaudotas grandinės stabdys. pradžioje dauguma 
medkirčių tai sutiko labai skeptiškai. buvo netgi bandančių 
nupjauti grandinės stabdį tam, kad turėtų tokį patį pjūklą, 
kaip anksčiau. taip jau yra – dauguma vartotojų vengia nau-
jovių, tačiau tik todėl, kad nežino, kokiu tikslu jos sukurtos. 
po kiek laiko, kai ne vienam iš jų grandinės stabdys išgelbėjo 
gyvybę ar sveikatą, šis patobulinimas tapo visiškai supranta-
mas ir labai reikalingas. nuo pat grandininių pjūklų konstra-
vimo pradžios viena iš pagrindinių gairių Husqvarna įmo-
nei buvo medkirčio saugumo garantija. Dėl to grandininių 
pjūklų gamybos istorijoje 1975 m. tapo lūžio metais, kuomet 
kompanija pirmoji pasaulyje į visus grandininių pjūklų mo-
delius įdiegė inercinės jėgos grandinės stabdžius. tai žymiai 
padidino vartotojų saugumą, o vėliau šis patobulinimas tapo 
privalomu visiems grandininiams pjūklams. nuo to laiko 
pjūkluose buvo įrengta daugybė kitų saugos elementų: akce-
leratoriaus gaiduko blokatorius, grandinės gaudytuvas, deši-
nės rankos apsauga. pati inercinės jėgos grandinės stabdžio 
sistema suveikia dviem atvejais – pjovėjui ją įjungiant kaire 
ranka svirtimi arba įvykus pjūklo atatrankai nuo medžio, kai 
grandinę automatiškai sustabdo speciali sistema, veikiama 
inercinių jėgų. 

nors įprastuose pjūkluose montuojamos apsaugos prie-
monės yra labai veiksmingos jau daugelį metų ir dabar net 
negalėtume įsivaizduoti, kad būtų dirbama be jų, ši priemo-
nė visiško saugumo neužtikrina. Kasmet lietuvoje ir pasau-
lyje, dirbant su grandininiais pjūklais, įvyksta nelaimingų 
atsitikimų, ir tai skatina kurti vis naujas apsaugos priemonių 
sistemas.

Daugiau kaip prieš dvidešimt metų vienas švedijos me-
dikas sulaukė paciento, kuris dirbdamas su grandininiu pjū-
klu, griuvo ir smarkiai susižalojo veidą. šis įvykis gydytojui 
labai įsiminė ir jis pradėjo galvoti, kaip būtų galima išvengti 
panašių nelaimingų atsitikimų. Jam gimė idėja sukurti tre-
čiąjį būdą aktyvuoti grandinės stabdį, jis įjungiamas dešine 
ranka. šią idėją perėmė ir įgyvendino didžiausias pasaulyje 
aplinkos priežiūros technikos gamintojas Husqvarna, pava-
dindamas naująją grandinės stabdžio sistemą Trio Brake™. 
Dar 1994 m. buvo pradėtas kurti, o ne už ilgo skandinavi-
joje ir diegti šis novatoriškas patobulinimas. tai sistema, kai 
stabdys įjungiamas trimis būdais: suveikus inerciniam me-
chanizmui ir mechaniškai – kairiąja ar dešiniąja ranka. 

Husqvarna   –
Pirmajame šių metų žurnalo numeryje pradėjome 
straipsnių ciklą apie pagrindinius Švedijos koncerno 
Husqvarna technologinius sprendimus ir jų raidą. 
Kaip ir žadėjome, tęsiame pasakojimus, kuriuose 
plačiau susipažindiname, kuo konkrečiai naudingi 
daugelis patobulinimų, naujovių ir išradimų. Vienas 
iš naujesnių – Trio Brake™ sistema, arba trečiasis 
grandinės stabdys.

Įprastuose grandininiuose pjūkluose grandinės stabdys 
aktyvuojamas dviem būdais: kaire ranka bei suveikus iner-
ciniam mechanizmui. pažvelgus į pjūklą su TrioBrake™ ir be, 
lengva suprasti, kuo jie skiriasi. pjūklas su TrioBrake™ turi 
papildomą rankenėlę, kuri yra prie akceleratoriaus ir gali 
būti įjungiama dešine ranka. Kam to reikia? Viena iš prie-
žasčių slypi jau minėto mediko pastebėjime, kad klupdamas 
žmogus atitraukia kairę ranką nuo pjūklo, ja ieškodamas 
atramos. bet dešinė ranka dar smarkiau spaudžia rankeną ir 
akceleratorių, lyg jau suradusi kažkokią atramą. Griūdamas 
žmogus gali užvirsti ant pilnom apsukom dirbančios gran-
dinės. tačiau su TrioBrake™ galima to išvengti, nes jis įjun-
giamas, vos riešas pasiekia „pavojingą“ padėtį ir grandinė 
sustabdoma sekundės dalių tikslumu. 

pjūklai, kuriuose įdiegtas TrioBrake™ dar gali būti vadina-
mi „kalbančiais pjūklais“, kurie, suveikus grandinės stabdžio 
sistemai, lyg pasako vartotojui, kad jo stovėsena netaisyklin-
ga arba jis laiko pjūklą pavojingoje padėtyje: aukščiau pečių, 
persikreipęs ir t.t. TrioBrake™ stabdys neleidžia rizikuoti savo 
sveikata, o kartais ir gyvybe. 

TrioBrake™ sistema yra naudinga ne tik mėgėjams, ne vi-
sada žinantiems kaip dirbti pjūklu, bet ir profesionalams, ku-
rie grandininiu pjūklu dirba kiekvieną dieną. trečiojo būdo 
aktyvuoti grandinės stabdį taisyklingai naudodami grandi-
ninį pjūklą, medkirčiai savo darbe ilgiau išlieka žvalūs ir ne-
pavargę, išvengia nugaros skausmų. Jeigu pjaunate pasilenkę 
ištiestomis rankomis, varginate nugarą, todėl taisyklingai 
pjaunant reiktų tiesiog pritūpti.

tokie turëtø bûti visi profesionalûs pjûklai 
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trečiasis būdas aktyvuoti grandi-
nės stabdį ne vien tik saugo ir moko 
taisyklingos laikysenos, bet ir leidžia 
sparčiau dirbti. Genėjimo metu, jeigu 
prireikia sustoti ir patraukti nupjautas 
šakas, pjaunančiajam nereikia atlikti 
nepatogių judesių aktyvuojant priekinį 
grandinės stabdį dešine ranka. naudo-
dami pjūklą su TrioBrake™ sustabdote 
grandinę dešinės rankos judesiu, įjung-
dami trečiąjį grandinės stabdį. 

taip išvengsite nelaimingų atsitiki-
mų galimybės bei išmoksite, kaip tai-
syklingai naudoti grandininį pjūklą. 
lietuvoje grandininiais pjūklais su Trio 
Brake™ pradėta prekiauti 2009 m. pa-
baigoje ir lietuvoje jie dar yra naujiena, 
tačiau dėl savo paprastumo ir teikiamos 
naudos juos jau įvertino miškininkai 
profesionalai. Kas žino, gal ateityje Trio 
Brake™ taps įprastu įrenginiu, kuris bus 
privalomas visuose grandininiuose 
pjūkluose…

Kitame numeryje papasakosime 
apie Husqvarna X-Torq® variklio tech-
nologiją.

TrioBrake™ grandinės stabdys 
naudingas kiekviename pjūklo nau-
dojimo etape, pradedant nuo taisyk-
lingo laikymo užvedant pjūklą, tai-

syklingos stovėsenos pjaunant, bei 
apsaugos nuo to, kad pjūklas nebū-
tų naudojamas iškėlus aukščiau, nei 
leistina.
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Žo dis 
skai ty to jui
Liaudies išmintis skelbia: kaimyno 
nepasirinksi, su kaimynu reikia su-
gyventi

Kovo vidury Lietuvos medžio-
tojų ir žvejų draugija pirmą kartą 
sukvietė krūvon kaimynus su savo 

nacionalinėm skalikų veislėm. Išsirikiavo baltarusiai, latviai, len-
kai, lietuviai. Šalia jų puikavosi latvių skalikai, lenkų skalikai, lie-
tuvių skalikai. Trūko tik baltarusių skalikų. Šios valstybės tvarkelė 
sutrukdė atsivežti savo keturkojus pasididžiavimus. Galėjome 
kaimynus auklėti ir mokyti gyventi, bet nusprendėme ir kitais 
metais vėl juos kviestis. Kaimyno nepasirinksi.

Pavasaris – bjaurus metas. Tirpstantis sniegas atidengia visas 
žiemos kiaulystes. Ir ne tik žiniasklaidos pamėgtus šunų kaku-
čius, kurie viso labo tėra greitai dingstanti trąša, bet ir mielų kai-
mynėlių įdirbį: nuo naujametinių fejerverkų likučių ir cigarečių 
nuorūkų iki vaivorykštės spalvomis žaižaruojančių tepalo dė-
mių, išvarvėjusių iš pavargusių numylėtų ,,golfukų“, ,,opeliukų‘‘, 
,,bemsiukų“ variklių. Nutirpus sniegui, iškuopiau savo pakelės 
ruožą prie sodybos. Kaimynams pamokyti galėjau ant vieškelio 
pabarstyti vinių ar stiklo šukių, bet nusprendžiau pats ir žadu ra-
ginti kitus dalyvauti akcijoje ,,Darom“. Kaimyno nepasirinksi.

Visą žiemą ,,kaifavau“. Dideliame ir margame sodybos le-
syklos paukščių kolektyve nuolat šmėžavo geniai. Pakabintus 
lašinius įnirtingai drožė ne tik didieji ir mažieji margieji geniai. 
Jų kompaniją papildė ir gerokai retesnė pilkoji meleta, o kar-
tą šmėstelėjo ir tikra retenybė – baltnugaris genys. Maža to. 
Po Kalėdų sodyboje pradėjo lankytis stirnų porelė – patelė su 
jaunikliu. Visą žiemą tempiau į sodybą nesūdytus lašinius, sau-
lėgrąžas, kruopas, grūdus, šieną ir net silosą. Pavasarį, nutirpus 
sniegui, atvažiavau sutvarkyti savo ,,tvartą“ ir netekau žado. Kal-
napušių gojelis ir gražuolis išpuoselėtas kedras styro plikomis 
viršūnėmis – spyglius ,,patvarkė“ meiliosios stirnelės, o beveik 
visi inkilai zylėms ir musinukėms šviečia didžiulėmis landomis – 
inkilus ,,suremontavo“ darbštuoliai geniai. Gal ir sukirbėjo min-
tis pamokyti ,,nedėkingus“ globotinius, išsitraukus šautuvėlį, 
bet nusprendžiau, nelaukdamas kitos žiemos, užsukti į parduo-
tuvę ir nusipirkti tinklo medeliams aptverti bei skardos inkilų 
landoms apkalti. Kaimyno nepasirinksi.

Kovo pabaiga. Artėjant vidurnakčiui tuščiu Molėtų plentu rie-
du Vilniaus link. Prie Riešės, šalia prekybos centro ,,Molėtų link“ 
sankryžoje įsižiebia raudona šviesoforo šviesa. Sustoju. Aplin-
kui – nė gyvos dvasios. Iš dešinės pusės paplentės griovio tiksliai 
į pėsčiųjų perėją strykteli kiškis. Neskubėdamas liuoksi per plentą 
ir pasiekia pėsčiųjų salelę. Šviesoforas sumirksi ir man įjungia žalią 
šviesą, o ilgaausiui raudoną. Iš lėto pajudu. Važiuoju pro šalį. Žvai-
rys nė krust. Tolstu automobilio veidrodėlyje stebėdamas keistą 
eismo dalyvį. Sėdi. Atrodo, kad laukia žalios šviesos. Negi ir kiškiai 
suprato, kad kaimyno nepasirinksi.

Deja, deja. Smagus mano nuotykis su skeltalūpiu tik nuotai-
kai pakelti. Tik mes, didieji mūsų mažųjų brolių kaimynai, esame 
atsakingi už kaimyniškus santykius su mūsų krašto gyventojų 
dauguma. Nustebote, kad mes savame krašte – mažuma. Tada, 
radę laisvo laiko, užsiimkite aritmetika: kiek Lietuvoje yra mūsų, 
t.y. žmonių, ir kiek gyvūnų. Beje, gal dar pridėkite ir augalus.

Na, o straipsnis šį kartą irgi apie kaimynystę, apie pagalbą 
kaimynui. Malonaus skaitymo ir geros kaimynystės.

    EUGENIJUS TIJUŠAS

Ančių rūšių populiacijų gausa pastebima ir vertinama, dažnai jos 
tendencijos svarstomos ir aptariamos. Suprantamas toks dėme-
sys, nes dalies rūšių ančių yra medžiojamos, kitos – pakankamai 
ryškios ir krintančios į akis. Tai neabejotinai viena įdomiausių atvi-
ro ir vandenų kraštovaizdžio ornitofaunos dalis, kurios dinamika 
žinoma bene nuo 1934 m., kai buvo pradėta vykdyti medžiojamo-
sios faunos apskaitos. 

Visų ančių (tarp jų – ir dančiasnapių) gausą ir skaičiaus dinami-
ką lemia apsistoti ir perėti tinkančių buveinių gausa ir būklė, tin-
kama mitybinė bazė ir ramybė. Ypatingą poveikį turi trumpalaikės 
apsistojimo vietos pavasarį ir rudenį, kuriose paukščiai gali būti 
saugūs ir kuo ilgiau neišskristi į žiemavietes ar neskristi į rytuose 
esančias perėjimo vietas, kuriose iki šiol leidžiama pavasarinė van-
dens paukščių medžioklė. Ne mažiau svarbūs pavasario potvyniai, 
nes užlietos paežerių pievos antims yra labai atraktyvi aplinka – 
esant tokioms sąlygoms, jos iki pat perėjimo laikosi naujose, „ne-
tradicinėse“ vietose ir čia dažnai lieka perėti. 

Tačiau ne mažiau svarbia jų gyvenamosios aplinkos detale yra 
perėjimui tinkančios vietos ir sąlygos. Tanki nendrynų juosta, pie-
vose augantys blindžių ir karklų krūmai mažina tokių vietą gausą 
ir menkina jų atraktyvumą. Ypač jautriai ant žemės perinčios antys 
reaguoja į salų apželdinimą. 

Ančių populiacijos negausėja. Šiandien mūsų siekiamybe būtų 
jų palaikymas tame pačiame lygyje. Net ir teoriškai nelengva pro-
gnozuoti visus būdus ir sąlygas, galinčias užtikrinti ančių apsaugą. 
Tai, be abejo, yra plėšrūnų gausos reguliavimas, mitybinės bazės už-
tikrinimas, šėrimosi (plunksnų keitimo vasarą) vietų apsauga. Dabar 
metas kalbėti apie lizdavietes – tai, ką galime pasiūlyti antims kie-
kvienas. Nors ši biotechninė priemonė Lietuvoje taikoma daugiau 
kaip 50 metų, tačiau dirbtinių lizdaviečių įrengimas, paukščių liz-
dams tinkančių vietų sutvarkymas „atrandami“ kiekvieną pavasarį. 
Kad nepavėluotume to daryti dabar, pasižvalgykime po savo plotus 
ir nutarkime, kur geriausia rengti tokias lizdavietes.

Kadangi lizdavietėse peri bent 5-6 ančių rūšys, galime planuoti, 
kokių ir kiek jų reikia, kur jas įrengti. Žinoma, ant žemės perinčios antys 
ir jų lizdai yra mažiausiai apginti nuo varninių paukščių, nuo keturkojų 
plėšrūnų. Pievoje ar kitoje lengvai pasiekiamoje vietoje įrengtos liz-
davietės gali patikti paukščiams, bet būti lengvai prieinamos lapėms, 

Lizdavietės 
antims

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
El. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting

Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com

Felis
A n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į
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kurios nėra labai vikrios laipiotojos, todėl liz-
davietė turėtų būti nors su mažu „prieangiu“, 
ant kurio paukštis galėtų nusileisti.

Kai kas lizdavietes pina iš karklų vytelių – 
tokios pintinės formos (primenančios ąsotį) 
lizdavietės tvirtinamos ant kuolų gulsčios, į 
jas įdedama šieno lizdo pagrindui. Beje, šiek 
tiek šieno ar sausos žolės būtina įdėti į visas 
lizdavietes, nes antys jokios medžiagos į 
lizdus neneša. Kadangi pinta lizdavietė gali 
būti permatoma, rekomenduotina bent jos 
viršų pridengti skardos ar plastiko lopu.

Ant baslių, įkaltų į dugną, galima iškelti 
pusiau atvirus inkilus, kurių dydis prilygsta 
pelėdiniams. Šie inkilai paukščių mėgiami, 
tačiau turi būti apsaugoti nuo plėšrūnų, ypač 
kanadinių audinių. Prie jų landų turi būti nors 
nedidelės laktos, ant kurių paukščiai galėtų 
nusileisti.

Kai kur mokama gaminti kūgio formos 
lizdavietes iš nend rių. Jos yra labai patrauklios 
paukščiams, puikiai dera prie aplinkos, yra il-
gaamžės. Jos gaminamos iš žiemą nukirstų 
nendrių, patyrę gamintojai per dieną gali „nu-
pinti“ bent dešimtį tokių namelių antims. Žu-
vinto rezervate ilgus dešimtmečius kiekvieną 
žiemą būdavo pagaminama bent 100 nendri-
nių lizdaviečių, kurios gamtoje stovėdavo iki 
10 metų ar ilgiau. Jau pirmaisiais metais jose 
perėdavo daug didžiųjų, rudagalvių, kuoduo-
tųjų ančių. Šios lizdavietės labai tinka statyti 
pelkėtuose ežerų pakraščiuose, pelkutėse, be-
bravietėse – puikiai derėdamos prie aplinkos, 
jos nekrenta plėšrūnams į akis, be to, suirusios 
neužteršia aplinkos.

Žinoma, lizdavietes galima gaminti iš 
tuščiavidurio medžio rąstigalių, iš plasti-
kinio vamzdžio, kitų gamtai ir paukščiams 
saugių medžiagų. Svarbu, kad jos neišsiskir-
tų iš aplinkos, nebūtų ryškių, atbaidančių 
spalvų.

Lizdavietė iš nendrių

mangutams, benamėms katėms. Ypač šiuos 
plėšrūnus traukia naujai pastatytos lizdavie-
tės, prie kurių veda dar nenusilpęs žmogaus 
pėdsakų kvapas. Todėl dirbtines lizdavietes 
sta tyti reikia salose, ant kupstų, vidury tven-
kinio ar užsemto miško ploto esančių kelmų. 
Jeigu tokių sąlygų nėra, žiemą įkalami kuolai 
ir lizdavietės tvirtinamos prie jų. Toks metas 
lizdavietėms įrengti tinka labiausiai, nes ant 
ledo dirbti saugiausia ir patogiausia. Be to, iki 
pirmųjų dėčių praeis ne mažiau kaip mėnuo, 
paukščiai spės priprasti prie lizdaviečių, jos 
nubluks, labiau derės prie aplinkos.

Kaip gaminamos lizdavietės, iš ko? Pa-
prasčiausia jas kalti iš lentų. Tai gali būti apie 
80 cm ilgio ir 30X30 cm skersmens horizon-
tali dėžė vienu atviru ar pusiau uždaru galu. 
Ji tvirtinama ant kuolų vandenyje, maždaug 
1 metro aukštyje. Kad lizdų neišplėštų au-
dinės, kuolelius būtina apsupti skardiniais 
gaubtais. Tokia lizdavietė gana saugi, tačiau 
turint omenyje, kad varninių paukščių išra-
dingumas taip pat tobulėja, ją galima daryti 
ilgesnę, o viduje įrengti pertvaras, kad lizdas 
būtų tamsoje – ji lizdų plėšikams bus įtarti-
na, baidanti. Lentinės lizdavietės salose gali 
būti išdėliojamos ant žemės, pievose. Kad 
apačia nedrėktų ir nepūtų, jas galima pa-
dėti ant akmenų ar plytų, tačiau pritvirtinti 
kuo stabiliau ir iš viršaus pridengti žabais ar 
nendrėmis. Užlietame miške, bebravietėse 
tokia lizdavietė tvirtinama ant kelmo ar tarp 
medžių kamienų, ne aukščiau kaip 1 metras 
nuo vandens paviršiaus. Dažniausiai lenti-
nėse lizdavietėse peri didžiosios antys (kai 
kada – kuoduotosios ir rudagalvės antys), 

Klykuolės ir didieji dančiasnapiai peri 
inkiluose, kuriuos gaminti ir kelti reikia anks-
tyvą pavasarį. Inkilai kalami iš lentų (prieki-
nė jų sienelė būtinai iš vientisos lentos) ar 
daromi iš tuščiavidurių rąstigalių. Klykuolei 
inkilas daromas 50 cm aukščio, jo skersmuo 
viduje – 30 cm, landos skersmuo – 15 cm. Di-
džiajam dančiasnapiui inkilas didesnis: 70 cm 
aukščio, 30 cm vidinio skersmens, landa 18-
20 cm skersmens.

Kur kelti šiuos inkilus? Didieji dančiasna-
piai ir klykuolės lizdaviečių išsidėstymą „su-
pranta“ kitaip, nei mes. Abejoms šioms rū-
šims inkilus kelti reikia šiek tiek tolėliau nuo 
vandens, senesniame retesniame miške. Kai 
kada klykuolės ar dančiasnapiai jauniklius 
iki didesnių vandens telkinių vedasi keletą 
kilometrų, tad keletas šimtų metrų jiems – 
tikrai ne kliūtis. Svarbu, kad paukščiai prie 
inkilo galėtų lengvai priskristi, kad jiems ne-
kliudytų šakos.

Beje, kadangi inkilus dažnai išplėšia 
kiaunės, dar geriau juos kelti paskirai au-
gančiame medyje, 8-10 m aukštyje. Kad 
būtų saugiau, 2 m aukštyje medžio kamieną 
apjuoskite skarda arba padarykite skėtį, pri-
menantį skardinį „sijoną“ – tokia priemonė 
neleis kiaunėms pasiekti lizdo.

SelemonAS PAltAnAVičiuS  
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Išvijo žiemą
Kupiškio rajono jaunieji miško bičiuliai suva-
žiavo į Subačiaus girininkiją. čia jau liepsnojo 
laužai ir kaito kvapnios arbatos puodai. 

Vaikai iškėlė vėliavą ir puolė vykdyti užduo-
čių. Pirmoji – rąsto pjovimas. tai išbandymas, 
kaip jie geba atlikti užduotį poroje, kaip koman-
dos draugai palaiko pjovėjus. nors užduotis 
sunki, tačiau komandos viena už kitą greičiau 
raikė rąstą ir dairėsi kitos užduoties. toliau – 
bėgimas kliūčių ruožu su labirintu, kalneliu, 
maišo tempimas, draugiškas subėgimas, kan-
korėžių į krepšį mėtymas, vinių kalimas.
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Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba su lietuvos 
ornitologų draugija inicijavo inkilų paukščiams kėli-
mo akciją, pažymint kovo 10-ąją keturiasdešimties 
paukščių dieną, simbolizuojančią paukščių parskri-
dimą. manoma, kad kovo 10 d. į lietuvą jau būna 
sugrįžę svetur žiemojusių 40 paukščių rūšių. žmo-
nės tikėdavo, kad jei tą naktį pašąla, šalnos dar truks 
40 parų. Kad būtų geras javų derlius, rytų lietuvoje 
buvo paprotys šeimynai iškepti 40 bandelių. že-
maičiai per šią šventę vengdavo kur nors toli nuo 
namų važiuoti, nes dar su kaimynais ar saviškiais 
teksią pyktis. yra daug įvairiausių dainų ir žaidimų, 
kuriuose minima 40-ties paukščių diena, garbinami 
parskridę paukščiai, raginama pažinti ir neskriausti 
giesmininkų.

Pasak ornitologo remigijaus Karpuškos, žodis in-
kilas visuomenėje dažniausiai asocijuojasi su standar-
tine keturkampe lentine dėžute, turinčia dugną, stogelį 
ir landą paukščiams įlįsti. Prie inkilų priskiriami ir su-

Keturiasdešimties paukščių diena 
saugomose teritorijose

dėtingesnių konstrukcijų bei formų gaminiai, urveliai 
kūltupiams, tulžiams ar urvinėms kregždėms bei ke-
letas lentelių langinių ar šelmeninių kregždžių lizdams 
sutvirtinti. inkilai daromi ne vien tik paukščiams, bet 
ir miegapelėms, šikšnosparniams, drugiams, bitėms, 
kamanėms, boružėms. inkilai gali būti gaminami iš 
įvairių medžiagų: medinės lentos, medžio trinkos, mo-
linių vamzdelių, plastiko, cemento ir pjuvenų mišinių. 
Seniau ūkininkai prie pastato sienos prikaldavo nu-
kirptas palto kišenės, kuriose neretai apsigyvendavo 
liepsnelės. inkilų specialiai dažyti ar impregnuoti ne-
reikėtų. Geriau inkilo dugne išgręžti skylutės ventiliaci-
jai. inkilai turėtų būti keliami ne žemiau kaip 2 m aukš-
tyje ir ne arčiau, kaip 30 m vienas nuo kito. Į kokį medį 
kelti inkilą – ne taip svarbu. Daug svarbiau – patogus 
priskridimas, kad šakos netrukdytų. inkilus medžiuose 
galima tvirtinti atgręžtus į visas puses, išskyrus šiaurę. 
iškeltuose inkiluose smulkiesiems paukščiams sau-
giau ir šilčiau nei uoksuose. VStt inf. 

Žemės dienos paminėjimui, vykusiam kovo 18 d., šiaulių rajono Drąsučių 
pagrindinės mokyklos moksleiviai ruošėsi net dvi savaites. 

renginys prasidėjo netradiciškai: susirinkę penktų – dešimtų klasių 
mokiniai, jų auklėtojai, mokytojai buvo nustebinti. renginio vedėja, moky-
toja žiedūnė Januševičiūtė, informavo, kad šiandien jokio renginio nebus, 
tiesiog ramiai pažiūrėsime žinias, sužinosime, kaip kitose mokyklose ben-

žemės diena Drąsučiuose druomenės mini šią dieną. Vos tik pradėję žiūrėti ,,Drąsučių žinias“, renginio daly-
viai atpažino mokyklos mokinius. laidos vedėja rita Baranauskaitė pranešė, kad 
specialioji žurnalistė Justina molytė išvyko į renginį, vykstantį būtent šioje moky-
kloje. netrukus sulaukta ir svečio. tad renginio vedėja privalėjo suktis iš padėties. 
Jai pagelbėjo miškininkų būrelio nariai (vadovė – mokytoja Anželika Stasiūnienė), 
papasakoję apie žemės dieną, ekologinį gyvenimo būdą. 

šia tema kalbėjo ir renginio svečias, Kuršėnų miškų urėdijos Gulbinų girinin-
kijos girininkas raimondas Bernotas. Aktyviausiems miškininkų būrelio nariams – 
ramūnui šereikiui, ritai Baranauskaitei, romanui leitonui, edvinui Pikeliui, Kor-
nelijui Savickui, laurai Bliudžiūtei, linai Savickaitei, miglei Jonuškaitei ir kitiems 
įteikti pažymėjimai. Penktos, šeštos bei aštuntos klasės mokiniai pristatė po pa-
rengtą plakatą ekologine tematika, supažindino su savo klasės žaliaisiais auginti-
niais (gėlių daigais, kurie vėliau augs mokyklos teritorijoje). Jaunieji ansambliečiai 
padainavo dainą ,,žemėj lietuvos ąžuolai žaliuos“. 

renginys tuo nesibaigė. Dalyviai, nešini plakatais, vėjo malūnėliais bei 
ryškiaspalvėmis gėlėmis, patraukė į gyvenvietę. Pakeliui ne tik mojavo praei-
nantiems ir pravažiuojantiems, bet ir pakabino plakatus – juk reikia abejingus 
paskatinti, o užmaršiems priminti ekologijos svarbą. miške stipresni mokiniai 
kėlė inkilus (jų buvo net dešimt), kiti – dainavo, treti – lakstė po mišką, matyt, 
ieškodami artėjančio pavasario ženklų, ketvirti – baisėjosi, kad pernai sutvarky-
toje aikštelėje – vėl pilna šiukšlių... Pakeliui į namus vieningai nutarta: sugrįžti 
čia per akciją DArom 2011.

žieDūnė JAnušeVičiūtė 
šiaulių rajono Drąsučių pagrindinės mokyklos mokytoja 

Gerai parungtyniavus atėjo metas užkrims-
ti. taip skanu gali būti tik miške gerai padirbė-
jus. o arbatos kvapnumas ir gardumas!

švilpukas. ir vėl metas susirinkti. šįsyk, kad 
pasidžiaugtume smagiu pabuvimu ir geriausių 
komandų sėkme. šepetos Almos Adamkienės 
pagrindinės mokyklos JmB būrelio „Pelkinukai“ 
nariai džiaugėsi sėkme. Jie laimėjo pirmąją 
vietą. 

šviesi diena ir skambi daina visus palydė-
jo namo, o išmindytas, aptirpęs sniegas bylojo 
pavasario pradžią. 

JAninA DAuKienė
JmBB „Pelkinukai“ vadovė

34 



ALBERTAS 

KAČĖNAS
1923 11 12 – 2011 03 16

Dar nepražydus pirmiesiems pavasario žiedams, 
palydėjome amžino poilsio buvusį radviliškio miškų 
ūkio kultūrų ir miško apsaugos inžinierių Albertą Ka-
čėną. Per 30 darbo metų Albertas atsakingai rūpi-
nosi radviliškio krašto miškų atkūrimu ir priežiūra.    

Gimęs ir augęs Joniškio krašte, prasidėjus An-
trajam pasauliniam karui, Albertas mokėsi Joniškio 
gimnazijoje. Bet jos baigti nespėjo – 1944 m. buvo 
mobilizuotas į karą, sužeistas. Grįžęs į gimtinę, ne-
paisant prarastos sveikatos, sugebėjo baigti gimna-
ziją, 1947 m. įstojo į Vilniaus universiteto miškų ūkio 
fakultetą. miškininkystės studijas baigė 1952 m., jau 
Kaune, lžūA. tais pačiais metais Albertą paskyrė 
Kėdainių miškų ūkio Kėdainių girininkijos girininku. 

nuo jaunystės būdamas sąžiningas ir stro-
pus, susidūręs su neteisybe ir pasipriešinimu ką 
nors keisti girininkijos darbe, 1952 m. pabaigoje 
A. Kačėnas pasiprašė perkeliamas į radviliškio 
miškų ūkį, kur iki pensijos dirbo inžinieriumi. čia jis 
už si rekomendavo kaip pareigingas, labai stropus 
darbuotojas ir kartu kuklus žmogus. Pėsčiomis 
apeidavo pasodintus miško želdinius, medelyne 
griežtai kontroliavo sodmenų išauginimą, reikliai 
žiūrėjo darbų kokybės. 

inžinierius parodė didelę iniciatyvą, įkuriant  
eglės sėklinę plantaciją Baisogalos girininkijoje. 
iš šioje plantacijoje surinktų eglės sėklų išaugin-
tais sodmenimis atkuriami mūsų miškai. Veisiant 
1972 m. kedrinės pušies plantaciją, kuri lietuvoje 
yra vienintelė, pats skiepijo būsimus sodinukus. Jo 
dėka medelyne yra įveistos maumedžio bei pocū-
gės plantacijos. 

išėjęs 1983 m. į pensiją, Albertas dar beveik 
penkerius metus globojo šias sėklines plantacijas, 
skiepydamas bandė atkurti žuvusius medelius. 

laisvalaikiu jis buvo didžiulis esperanto kal-
bos gerbėjas ir propaguotojas, labai mėgo liaudies 
dainas. ir būdamas pensijoje lankydavo miškų ūkio 
saviveiklininkus, kartu su jais dainuodavo. Kitas 
aistringas pomėgis – gėlės: jas augino, prižiūrėjo, 
džiaugėsi kiekvienu nauju kardelio ar kitos gėlės 
pražydusiu žiedu. 

Velionis turėjo susikūręs savo pasaulėlį su savo 
pažiūromis, mintimis ir įsitikinimais.

nuoširdžiai užjaučiame velionio dukrą iną, 
sūnų Algį bei jų šeimas ir artimuosius.
     

radviliškio miškų urėdijos kolektyvas
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laiškas žmonėms
Sveiki, mane draugai vadina Karlu. Prieš dvide-
šimt septynerius metus pradėjau savo gyvenimą 
Gruzdžių Gubernijos miške. esu karklų giminės, 
plonas, tačiau aukštas. Patinku savo draugei 
eglei, kuri auga visai šalia manęs. Ji už mane vy-
resnė gal pora šimtų metų, bet tai – ne problema, 
mes gerai sutariame.

šalia manęs auga dar keletas karklų. Jie tokio 
pat amžiaus kaip aš, bet gerokai aukštesni, tvir-
tesni. Dažnai jie tyčiojasi iš manęs. nelabai su jais 
sutariu, bet tik jie man padeda augti ir tobulėti, kilti 
aukštyn. Jei jau būčiau tobulas, ar turėčiau dėl ko 
gyventi? na taip – eglė... 

mūsų miško geriausias ir protingiausias, tvir-
čiausias ir išmintingiausias – senasis ąžuolas, kurį 
miškas vadina Adu. niekas nežino, kiek jam metų, 
bet eglė kažką minėjo, kad jo jaunystėje žmonės 
dar gerbdavo medžius, o tai buvo seniai... Jis 
pažinojo dar mano tėvo tėvo tėvo tėvą, taip pat 
aukštą ir tvirtą, stiprų ir išmintingą Didįjį Karlą Pir-
mąjį. Bet deja, vieną žiemą žmonės atvažiavo jo 
pasiimti, atskirti nuo tėvų, giminių, draugų...

toks pat likimas laukia ir Ado, ir ne tik jo...
Visus mus pjauna, pjauna ir veža nežinia 

kur... negi mes tokie blogi ar prasikaltom? žmo-
gau, negi nesupranti, kad mes kaip ir jūs turime 
jausmus, turime savo gyvenimą, savo svajonę? 
Ką man reiks daryt, jei manąją eglę nupjaus 
ankščiau negu mane ir atskirs visiems laikams? 
Visą likusį laiką turėsiu kęsti tų kitų, aukštesnių ir 
tvirtesnių patyčias tol, kol mane nupjaus ir taip pat 
kažkur išveš?

Kreipiuosi į tuos, kurie mus pjauna, kažkur 
gabena, kažkam naudoja. Beveik, galima sakyti, 
naikina. Kaip galit būt tokie savanaudžiai, bejaus-
miai, juk ir jūs, žmonės, turite šeimą, draugus, 
brangius sau žmones. Jei dabar imtų kas nors ir 
pradėtų jus „pjauti“? Ką darytumėte jūs?

Ar mes galime sukilti, pasipriešinti jums? 
Po to, kai jūs apsikrikštijote, kai išsižadėjo-

te pagoniškų religijų, apeigų, pradėjot mūsų ne-
begerbti, tapome reikalingi tik malkoms, namų 
sienoms...

nuoširdžiai prašau susimąstyti, juk mes 
jums reikalingi ne tik kaip malkos ar namų sie-
nos. Kur važiuosit su šeima pailsėti, kai miškų 
nebebus? Kai visur bus tik plika laukymė? Galų 
gale, elementarus dalykas, kuo kvėpuosite, kai 
nebevyks fotosintezė? naikindami mus, naiki-
nate patys save.

Pinigai – štai kas jums svarbiausia. žmo-
gau, ar kada pagalvojai, atkreipei dėmesį į ti-
krąsias vertybes? 

mūsų lietuvos raiteliai, sakau mūsų, dėl to, 
kad jie miško žmonės, jie niekada nekirstų miš-
ko, vien dėl to, kad išbristų iš skolų. Prisimenate, 
kaip grįžę iš žygio prie Juodosios jūros, jie vis 
kartojo, kaip gera buvo ir gražu, kur ne plika lau-
kymė, kur augo nors keletas medžių, ir kaip buvo 
baisu, kai nebuvo kur pasislėpti nuo vėjo, nuo 
lietaus.. Jie vis pasakojo apie žvėrelius, prara-
dusius savo namus, apie jų liūdnus žvilgsnius, 
kurie, atrodo, perveria tavo sąžinę kiaurai...

Jei taip sparčiai būtų naikinami tavo na-
mai? Susimąstyk...

Daugelis buvo atėję, pagauti depresijos, 
išsiverkti ant mano kamieno. Daugelis vaikėzų 
bandė statyti namelį mano šakose. Kaip gera 
buvo žiūrėti, tiesiog jausti, kaip jiems būdavo 
linksma. Kur žais ateities vaikai? Ar bebus toks 
dalykas, kaip namelis medyje? 
Susimąstyk...
tuo ir baigsiu...
Pagarbiai – Karlas  

GeDiminAS JurGiS DiGAitiS
laukuvos norberto Vėliaus 

gimnazijos moksleivis
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gerokai mažiau nei čiobės np. Aukšti 
nendrių, meldų, o salose krūmynų sąžaly-
nai jų gyventojus slepia.

plaukiant pirmą kartą mekoro yra 
didelė galimybė apsiversti, nes laivelis 
siauras, grimzlė nedidelė, dugnas apva-
lus, kartais vos 10-15 cm virš vandens 
paviršiaus. būtina sėdėti laivelio dugne. 
Apsisukti griežtai draudžiama ir beveik 
neįmanoma arba bent jau labai pavojin-
ga. tai bandė padaryti vienas iš mūsų. 
Mekorai kryptelėjus, buvo prarasta pu-
siausvyra, į laivelį plūstelėjo vanduo. 
Gerai, kad plukdytojas su lazda vikriai 
atstatė pusiausvyrą. nedaug trūko iki 
apsivertimo. Įkritus į vandenį fotoapara-
tams, būtų prarastos pačios didžiausios 
kelionėje įgytos vertybės – nuotraukos.

pusvalandis buvo skirtas pasirink-
tinai už papildomą mokestį paskraidyti 
virš okavango deltos arba aplankyti kro-
kodilų fermą. Mes pasirinkome krokodi-
lų fermą, bet vieną fotoaparatą įdavėme 
skraidymą pasirinkusiam kelionės bend-
rui australui. 

Krokodilų fermoje tuo metu buvo 
apie 16 tūkst. krokodilų nuo pirmamečių 
(vos gimusių) iki 80 metų. tai komerci-
nis ūkis, kasmet restoranams parduodan-
tis apie 500 krokodilų, kuriems – 10-12 

lai, begemotai, krokodilai, antilopės gnu, 
zebrai daug kitų antilopių rūšių, gazelių. 
Matyti erelių žuvininkų, gervių, kormo-
ranų ir kitų paukščių. čia nėra kelių, to-
dėl keliauti galima tik su laiveliais „me-
koro“ (iš rąsto išskaptuota kanoja), kurią 
kartimi stumia vietos gyventojai.

Mes plaukėme nuo salos prie salos. 
Didesnėse iš jų lydimi prižiūrėtojų vaikš-
čiojome žvėrių pėdomis, stebėjome jų elg-
seną, fotografavome. tik žvėrių čia matyti 

Safari mūsų nepažintoje Afrikoje

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)

Pustrečios dienos praleidome didžiau-
sioje pasaulyje okavango deltoje, iš 

kurios okavango upės vanduo teka ne į 
jūrą, kaip įprasta, o į dykumą. ši upė ište-
ka iš Angolos aukštikalnių ir, išsišakojusi 
į mažesnius upelius, protakas, lagūnas, 
dingsta Kalahario dykumos smėlynuose. 
Deltos salose gyvena 36 žinduolių rūšys, 
tarp jų – liūtai, drambliai, žirafos, buivo-

Blaidės upės kanjonas

Vaizdai miškų kalnuose pakeliui į Kriugerio parką. Reikiamos brandos medynai kertami
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metų. oda, organai, kaulai, dantys panau-
dojami galanterijos pramonėje, suvenyrų 
gamyboje. Vieno krokodilo kaina – apie 
1000 JAV dolerių. Krokodilai šeriami dau-
giausia vištiena. Atskiruose aptvaruose – 
baseinuose laikomi tik panašaus amžiaus 
ir dydžio krokodilai. nukaršę reprodukci-
niai krokodilai utilizuojami.

Į pietų Afrikos Respubliką keliavo-
me namibijos Respublikos pasieniu per 
Kalahario dykumą. tai kietų uolienų, 
smėlio kopagūbrių, net pustomų kopų 
(barchanų), lygumų su druskingų ežerų 
grandinėmis, sausų upių slėnių mozaiką 
sudaranti Kalahari gamtinė sritis, kur per 
metus būna tik 120-350 mm kritulių. Gy-
ventojai – daugiausia bušmėnai. Verčiasi 
gyvulininkyste ir tradicine medžiokle. 
Dažnos juodosios (smėlio – dulkių) au-
dros. tokį ruožą kirtome ir mes. Fotoa-
paratus teko slėpti plėvelės maišeliuose. 
žmonės gyvena mažuose dažniausiai 
apvaliuose molio – mėšlo drėbtiniuose 
nameliuose. Augina ir dykumoje gano 
karves, ožkas, asilus ir kitus naminius 
gyvulius 

pietų Afrikos Respublika yra viena iš 
ekonomiškai stipriausių Afrikos valstybių. 
bVp dalis 1 gyventojui sudaro apie 3 500 

JAV dolerių. Didžiausias pajamas duoda 
pramonė ir didžiuliai vertingų minera-
lų ištekliai (auksas, platina, manganas, 
chromas, deimantai, anglis). labai svarbi 
ekonomikos šaka yra turizmas (duoda 
per 5 proc. šalies bVp). pinigai – raun-
dai. Gyventojų yra apie 49 mln. (2009 m.). 
Dauguma jų (apie 80 proc.) juodaodžiai 
afrikiečiai (zulai, basutai, kosai). Gyvuo-
ja 11 oficialių kalbų. Egzistuoja daugybė 
problemų, tarp jų – baltaodžių diskrimi-
nacija, apie 40 proc. gyventojų yra užsi-
krėtusių žiV, didelis nusikalstamumas 
(antra vieta pasaulyje pagal užpuolimus 
ir nužudymus, pirma pagal išprievartavi-
mus, tenkančius 1 žmogui). 

Gausiausiai lankomos vietos yra 
Kriugerio np, pilanesbero medžioklės 
draustinis (Pilanesberg Game Reserve), 
stalo kalnas, Gerosios Vilties kyšulys, 
Drakenos kalnai. Viena iš žymesnių gam -

tinių vertybių yra blaido upės kanjonas. 
tai gilus ir siauras, stačiais šlaitais ir 
plokščiu dugnu upės slėnis, kurį daž-
niausiai visą užima upės vaga. šonuose 
įspūdingos atodangos, stulpai, išplauti 
urvai, kriokliai, fantastiškiausių formų 
uolinės figūros. Apskritai Drakeno kalnų 
kraštovaizdis gana kontrastingas. Įvairių 
spalvų kalnų keteros, jų šlaitus keičia gi-
lūs upių slėniai su miško ir žemės ūkio 
naudmenomis, vaismedžių sodais. Vie-
tomis matėsi kalnakasybos suformuoti 
terikinai. Kalnų šlaituose matėme miško 
gaisrus, išdegusių miškų dar neatsodin-
tas degvietes, kirtavietes. Daugelyje vietų 
įveisti trumpos apyvartos (plantaciniai) 
eukaliptų ir pušų želdiniai.

(Tęsinys – kitame numeryje)

eDVArDAS riePšAS
JonAS GriGAliūnAS

Iš medžio išskaptuotais mekoro laiveliais turistus plukdo vietiniai gyventojai Termitynų gausu visur, net pelkės salose

Jauna negrė Okavango deltos kaime

Šioje 15000 km2 deltoje aiškiai matosi žvėrių brydės
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Alesundas – miestas iškyšulyje

Kalnų upė

Saulius Adomavičius. NorvegIja

Kalnų peizažasTrolių kelias Trollstigen

Saulėlydis kalnuose

Senosiose Norvegijos bažnyčiose dera krikščioniški 
ir pagoniški vikingų simboliai

Geirangerio fiordas, įtrauktas į pasaulinį UNESCO paveldo sąrašą. 
Juo 100 km į šalies gilumą įplaukia didieji kruiziniai laivai



Baltijos aplinkos forumui ir Lietuvos or-
nitologų draugijai parėmus, ,,Lututės“ 
leidykla išleido miškininko, ekologo, VPU 
Botanikos katedros profesoriaus habil. dr. 

Kai žemė skrieja aplink saulę,
Kasmet apsisuka dangaus ratu.
Kas dedasi žemės pasauly
Jums pasekti žadu. 
Pavasario aušra pradėjęs,
Prabėgęs vasaros takais, 
Rudenį gerves palydėjęs, 
Užbaigsiu sniego patalais.

Tai įžanga į naujausią miškininko ir 
rašytojo Gedimino Isoko knygą – 
poemą „Kai žemė skrieja dangaus 
ratu“, kurioje poetiškai apžvelgia-
ma gamtos raida mūsų lietuviškų 
metų cikle.
Kūrinio architektoniką – keturias 
dalis – lėmė metų laikai: pavasaris, 
vasara, ruduo, žiema. 

Metęs platų žvilgsnį į pavasarėjančią panoramą, į žmonių elg-
seną šiuo metų laiku, autorius pereina prie arčiausiai žemės esan-
čių augalų – samanų, prie pirmųjų ir vėlyvesnių pavasario gėlių, 
vėliau – prie krūmų, puskrūmių, krūmokšnių... Miško medžius au-
torius vadina mūsų broliais, detaliai aprašo jų pavasarinį prabudi-
mą, žydėjimą. Bunda ir vabzdžiai, paukščiai, žuvys, miško žvėrys. 

Visi čia išvardinti ir dar daugybė neišvardintų gamtos ele-
mentų – poemos veikėjai. O jiems suskaičiuoti reikėtų atskiros 
studijos, todėl poema įdomi ne tik poetine savo verte, bet ir pa-
žintine. Daug įdomaus sužinosime, ją paskaitę: kodėl burbuliai 
neįsileidžia bičių, kad blandys išsiskleidžia naktį, koks gausus ir 
spalvingas grybų pasaulis... Ir taip visais keturiais metų laikais. li
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Skriejant 
kartu su gamta

Perskaičius poemą, tenka stebėtis giliomis ir plačiomis auto-
riaus gamtos pažinimo žiniomis. Nors antra vertus, Gediminą Iso-
ką pažįstame ne tik kaip miškininką, bet ir kaip daugiau nei 30-ies 
knygų apie gamtą autorių. Tad gal labai stebėtis ir nevertėtų, o 
tiesiog garbiajam rašytojui palinkėti dar daugybės kūrinių.

Neseniai šios ir kitų vertingų knygų autorius 80-mečio proga 
buvo pagerbtas Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos mi-
nisterijos medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“, kurį Rašytojų klube, 
Vilniuje, kovo 4 d. organizuoto autorinio vakaro metu jam įteikė 
GMU vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius. 

Tačiau ne apdovanojimais kūrėjas garsus, o savo kūriniais, 
ypač tais, kurie jau perskaityti, skaitomi, ir tais, kurie dar tik bus 
parašyti ir perskaityti. 

Apsvaigęs nuo žiedų įvairovės ir spalvų
Mintyse dar ilgai gali guostis
Nešdamas paguodą link namų.
Skubėk, žmogau, dabar čia pabūti. 

Skubėkime. 
JūrAtė rečiūnienė

agrarinė aplinkosauga – 
šiandieninio  ūkininkavimo pagrindas

Petro Kurlavičiaus parengtą leidinį ,,Agra-
rinė aplinkosauga“ (180 p.), kurį recenza-
vo ekologė, LŽŪU profesorė habil. dr. Van-
da Žekonienė. 

Leidinyje autorius apžvelgia dabarti-
nio žemės ūkio poveikį gamtinei aplinkai: 
kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, oro 
taršai, klimato pokyčiams. Aplinkai palan-
kaus ūkininkavimo būdais (diegiant tau-
sojančios žemdirbystės sistemas) galima 
sumažinti dirvų eroziją, išsaugoti natūra-
lias pievas, vandens telkinius, pelkes, kitas 
paukščių buveines, sukurti pusiau dirbti-
nes ekosistemas, iš įvairių elementų susi-
dedantį mozaikinį kraštovaizdį. Agrarinė-
je aplinkoje biologinei įvairovei svarbią 
reikšmę turi pievų naudojimas: šienavimo 

laikas, šienavimo technologijų taikymas, 
gyvulių ganymas, vis dar neišgyvendin-
tas sausos žolės deginimas pavasarį. 

Atkreipiamas dėmesys į sumedėju-
siais augalais apaugusio agrarinio krašto-
vaizdžio elementų priežiūrą (laukų girai-
čių, apsauginių želdinių juostų, sodybų 
želdinių, sodų, gyvatvorių), trąšų, kalkių, 
pesticidų naudojimą, kultūrinių auga-
lų apsaugą nuo kenkėjų, ligų, invazinių 
augalų plitimo reguliavimą (Sosnovskio 
barštis, baltažiedė robinija, gausialapis 
lubinas, uosialapis klevas, vėlyvoji ieva). 
Dalis šių invazinių augalų (Sosnovskio 
barštis) kelia grėsmę ne tik biologinei 
įvairovei, bet ir žmonių sveikatai. Leidiny-
je patariama, kaip su juo kovoti.

mG inf.
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Kalnų upė

Saulėlydis kalnuose
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Svei ki na me gi mu sius 

balandįDruidų horoskopas: 
šermukšnis
balandžio 1 – balandžio 10, spalio 4 – spalio 13 

šermukšniams būdinga smulki, trapi figūra, tačiau ji savyje 
slepia nepaprastai atsparią natūrą. tai mieli ir patrauklūs 
žmonės, mėgsta gerai rengtis, pasižymi lengva eisena. 
šypsena beveik neišnyksta jiems nuo veido. Gimusiųjų po 
šiuo ženklu bruožai: reiklumas, energingumas, pasiauko-
jimas dėl kitų, gera vaizduotė. Jie mieli ir patrauklūs, labai 
rūpinasi ateitimi, mėgsta suteikti artimiesiems džiaugsmą, 
protingi ir dažnai efektingi. tai savarankiški, nors mėgsta 
būti kitų globojami ir nuo jų priklausomi. turi gerą skonį, 
estetikos jausmą. Stiprus atsakomybės jausmas dažnai 
juos verčia jaustis kaltais (kaltės sindromas). Jiems trūks-
ta paprastumo, todėl santykiai su jais gana sudėtingi. 

meilėje duoda daug, bet ir reikalauja daug. iš savo par-
tnerio reikalauja ištikimybės ir nuolat tikrina jo jausmus. 

Po šermukšnio ženklu gimė: l. Pavarotis, S. rachma-
ninovas, D. Verdis, G. F. Karajanas, D. Dasenas, ž. P. Bel-
mondo, merfis, i. montanas, A. tarkovskis, n. rerichas, 
m. tečer, D. Kazanova, r. zorgė, D. Didro, m. cvetajeva, 
A. Gercenas, n. Gogolis, e. zolia.

Vėl pražystu kaip ievos balta beprotybė,
Vėl pavasaris baltas jaunystės lange...
Vėl balti marškiniai... Vėl bemiegėje lovoj
Užsimiršęs sapnuoju kas naktį tave...
 
Vėl surinkęs savy viso miško gerumą,
Tau eilėraščio posmą kaip viltį nešu,
Vėl iš naujo siuvu sau pavasario rūbą
Ir iš tolo vėl moju tau lapo sparnu...

Balta mano žinia iš toli plevėsuoja
Per simfonijas Verdžio, per baltus sapnus,
Ir ištirpusių žodžių baltoj mėnesienoj 
Aš per penklinės pievas tavęs sugrįžtu...

Vėl šypsausi oranžinėm nežinios uogom –
To norėjo miškuos pasiklydęs ruduo...
Ir nešu per gyvenimą sąžinę nuogą,
Ir vėl noriu, kad tu atsilygintum tuo:
 
Vėl pražystum šermukšnio balta beprotybe,
Kaip pavasaris baltas jaunystės lange,
Ir baltais marškiniais tu bemiegėje lovoj
Užsimiršus sapnuotum kas naktį mane...

PROSTA SPORINNI

Su 30-uo ju gim ta die niu
Balandžio 14 d. šią su kak tį pa žy mintį 
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto Miš-
ki nin kys tės katedros asistentą MANTĄ 
PILKAUSKĄ, 16 d. – Valstybinės miškų 
tarnybos Nacionalinės miškų inventori-
zacijos skyriaus grupės vadovą PETRĄ 
EIGIRDĄ, 26 d. – Dubravos EMM urėdijos 
buhalterę GINTARę RAMOŠKIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Balandžio 5 d. šią su kak tį pa žy mintį Kazlų 
Rūdos mokomosios miš kų urė di jos Kazlų 
Rūdos girininkijos miškų ūkio darbininką 
GINTAUTĄ čEBELĮ, 6 d. – Kau no miš kų 
ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos lek to rę 
SINILGĄ čERNULIENę, 13 d. – Utenos 
miškų urėdijos Videniškio girininkijos 
eigulį STANISLOVĄ MISIų, 15 d. – Kauno 
miš kų urė di jos medienos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio ope ra to rių-
ma ši nis tą VAIDĄ MEILŪNĄ, Ša kių miš kų 
urė di jos Kidulių gi ri nin ki jos trak to ri nin-
ką RAIMONDĄ ŠIUIKĄ, 18 d. – Mažeikių 
miš kų urė di jos Ruzgų gi ri nin ki jos miško 
darbininką VLADĄ BRILIJONKĄ, 23 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
informatiką RIMĄ KUMETAITĮ, 28 d. – Ro-
kiš kio miš kų urė di jos miš kot var kos inži-
nierių JULIų ADAMONĮ, Joniškio miš kų 
urė di jos Satkūnų gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją VITĄ ŽALNIERIENę. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Balandžio 4 d. šią su kak tį pa žy mintį Vei-
sie jų miš kų urė di jos Sta lų girininkijos ei-
gu lį VIDMANTĄ JANEIKĄ, 9 d. – Alytaus 
RAAD Druskininkų agentūros vyresnį-
jį spe cia lis tą JUOZĄ čESNULEVIčIų, 
12 d. – Utenos miškų urėdijos sargą RAI-
MUNDĄ CICėNĄ, 17 d. – Ši lu tės miš kų 
urė di jos Šilutės gi ri nin ki jos pjūklininką 
ALVYDĄ BERŽINĮ, 18 d. – Joniškio miš-
kų urė di jos Satkūnų gi ri nin ki jos ei gu lį 
PRANĄ SINKEVIčIų, 21 d. – Zarasų miš-
kų urėdijos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio vai ruo to ją ALGĮ KI-
BIRKŠTĮ, 26 d. – Kė dai nių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir techninio 
pa da li nio dispečerę JURGITĄ BUTRIMAI-
Tę, 27 d. – Tau ra gės miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio elektromonterį ALVYDĄ RIMKų, 
30 d. – Dubravos EMM urėdijos prekybos 
vadybininkę ALDONĄ TAMULEVIčIENę.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Balandžio 4 d. šią su kak tį pa žy minčią 
Rad vi liš kio miš kų urė di jos me de ly no 

meistrę ALDONĄ KRYŽANAUSKIENę, 
Pakruojo miš kų urė di jos Pakruojo gi ri-
nin ki jos pagalbinę darbininkę VERONI-
KĄ KANIŠAUSKIENę, 5 d. – Kaišiadorių 
miš kų urė di jos Kruonio gi ri nin ki jos ei-
gu lį ALGIMANTĄ JOVAIŠĄ, 6 d. – Vei sie jų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky-
bos ir tech ni nio pa da li nio viršininką VY-
TAUTĄ ANTANĄ PILECKĄ, Joniškio miš-
kų urė di jos Satkūnų gi ri nin ki jos EI GU LĮ 
ANTANĄ VAINAUSKĄ, 24 d. – Pakruojo 
miš kų urė di jos urė dą KAZĮ GUDĄ, 28 d. – 
Alytaus miš kų urė di jos Sudvajų gi ri nin-
ki jos gi ri nin ką KęSTUTĮ VIRŽBAUSKĄ, 
30 d. – Kaišiadorių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio vadybininką EDMUNDĄ KRUčĄ, 
Ši lu tės miš kų urė di jos Šilutės gi ri nin ki jos 
eigulį LIUDVIKĄ ŠLIčIų.

Balandžio 9 d. sukanka 65-eri Genera-
linės miš kų urė di jos Miško atkūrimo ir 
apsaugos skyriaus vedėjui PETRUI KA-
NAPIENIUI, balandžio 23 d. – Kaišiado-
rių miškų urėdijos buvusios Kaukinės 
girininkijos girininko pavaduotojai DAN-
GUOLEI SABALIAUSKIENEI.

Su 70-uo ju gim ta die niu
Balandžio 3 d. šią su kak tį pa žyminčią bu-
vusią Varėnos miš kų urė di jos bu hal te rę 
PRANUTę JUŠKEVIčIENę, 10 d. – bu vu sį 
ilgametį Kuršėnų miš kų urė di jos Paeže-
rių girininkijos girininką STASĮ VAIDU-
TĮ STONĮ, 12 d. – bu vu sį ilgametį Kazlų 
Rūdos mokomosios miš kų urė di jos Vi-
šakio Rūdos girininkijos gi ri nin ką JONĄ 
ALINSKĄ, 15 d. – bu vu sį il ga me tį Dubra-
vos EMM urėdijos Kuro gi ri nin ki jos gi ri-
nin ką VIKTORĄ CIVILKĄ, 27 d. – bu vu sį 
ilgametį miško patologą VLADISLOVĄ 
PETRAUSKĄ.

Balandžio 26 d. sukaks 75-eri bu vu siam 
il ga mečiam Vals ty bi nio miš kot var kos 
ins ti tu to vy riau si ajam in ži nie riui STASIUI 
JAKUBONIUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Balandžio 12 d. šią su kak tį pa žymėsiantį 
bu vu sį il ga me tį Lietuvos miškų instituto 
mokslo darbuotoją, konsultantą dr. doc. 
JULIų DANUSEVIčIų, 20 d. – LŽŪU Miškų 
ir ekologijos fakulteto Ekologijjos kated-
ros bei VU Gamtos mokslų fakulteto Ge-
ografijos ir kraštotvarkos katedros profe-
sorių, habil. dr. VYTAUTĄ JURGĮ VALEN-
TĄ, Ne men či nės miš kų urė di jos bu vu sį 
il ga me tį darbuotoją EDVARD URNIAŽ.
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