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Kovo 28 d. LŽŪU rektorius prof. A. Maziliauskas paskyrė prorektorius: prof.
J. Čapliką (jam priskirti studijų reikalai)
ir doc. V. Butkų (priskirti administracija
ir strateginis planavimas). Vėliau prorektore – doc. L. Taparauskienė (priskirti
mokslo reikalai).

Kovo 31 d. Miškų institutas organizavo
tarptautinę konferenciją „Augalų biotechnologijos pasiekimai Baltijos jūros
regione“, kurioje dalyvavo 60 mokslininkų ir mokslo darbuotojų iš Latvijos, Estijos,
Austrijos, Baltarusijos, Rusijos bei Lietuvos
mokslo institucijų, UAB „Euromediena” ir
Lietuvos biotechnologų asociacijos. Konferencijoje analizuota, kokiomis savybėmis turės pasižymėti ateities augalai.
Kovo 31 d. – balandžio 3 d. Lietuvos
parodų centre LITEXPO vyko 17-oji tarptautinė specializuota paroda „Baldai“.
Kovo 31 – balandžio 2 d. Kaune, LŽŪU
surengta 16-oji žemės ūkio paroda ,,Ką
pasėsi ...2011“ laikoma didžiausia temine paroda Baltijos šalyse. Miškų institutas, kartu su kitais Asociacijos „Slėnis
Nemunas” nariais pristatė savo mokslinius pasiekimus, demonstravo mėgintuvėlyje pražydintas rožes, aiškino, kokios
galimybės Lietuvoje mišką užauginti per
keletą kartų trumpesnį laiką. Lankytojai
galėjo pamatyti, kaip inovacijos sėkmingai diegiamos į gamybą ir tampa verslu
(plačiau – 7 p.).

Balandžio 8 d. ilgamečiam Miškų instituto darbuotojui doc. J. Danusevičiui 80-mečio proga generalinis miškų
urėdas B. Sakalauskas įteikė Auksinio
ąžuolo lapo medalį už nuopelnus Lietuvos miškams, kuriant miško sėklininkystės bazę selekciniu pagrindu. Susitikime
dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė Miškų
departamento Miškininkystės skyriaus
vedėjas S. Žebrauskas, VMT atstovai
K. Česnavičius ir V. Verbyla, LMS prezidentas E. Bartkevičius ir kiti susitikimo
svečiai.

Kovo 11-15 d. Lietuvos žemės ūkio universitete trečią kartą vyko BOVA (Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklo) intensyvūs
magistrantūros kursai „Atsinaujinančios energijos technologijos“, organizuoti pagal BOVA universitetų tinklo
patvirtintą 2010-2011 m. studijų veiklos
planą, remiami NORDPLUS programos.
Balandžio 12 d. LR Seimas pritarė Miškų įstatymo pataisoms, kuriomis įgyvendinamas Konstitucinio Teismo nutarimas reglamentuoti išimtinius atvejus,
kada miško žemė galėtų būti paverčiama
kitomis naudmenomis; nepritarė nuo
statai, pagal kurią miško žemė būtų galėjusi būti paverčiama kitomis naudmenomis iki 0,2 ha žemės ploto namų valdoms
formuoti privačiose miško valdose, kai
nėra galimybės formuoti namų valdą ne
miško žemėje.

Balandžio 13 d. Generalinėje miškų
urėdijoje vyko pasitarimas žaliavos
biokuro gamybai klausimais. Pasitarime dalyvavo generalinis miškų urėdas
B. Sakalauskas, LAMMC Miškų instituto
direktorius prof. R. Ozolinčius, Lietuvos
biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas R. Lapinskas, apžvelgęs
biomasės energetikos plėtros perspektyvas. Pastaruoju metu svarstoma galimybė
biokurui naudoti smulkią medieną iš jaunuolynų ugdymo, todėl mokslininkai kartu su technologijų kūrėjais turėtų surasti
būdą, kaip tai daryti, be to, reikėtų įsteigti
laboratoriją biomasės tyrimams atlikti.
Balandžio 13-14 d. KMAI kolegijoje vyko
tarptautinio projekto FORECVET partnerių posėdis. Projekto tikslas – tobulinti
medienos ruošos specialistų rengimo sistemą. Vykdymui vadovauja kolegijos specialistai, partneriai – Airijos, Latvijos, Švedijos ir Suomijos miškininkystės mokslo
įstaigos.
Balandžio 14 d. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Vyriausybės rūmuose surengė šalies nacionalinių parkų 20-mečiui skirtą konferenciją ,,Lietuvos
nacionaliniai parkai – krašto lobynas.
Vakar, šiandien, rytoj“. Konferencijoje
dalyvavo nacionalinių ir regioninių parkų
darbuotojai, mokslininkai, planuotojai,
valstybės ir savivaldos institucijų, akademinės bendruomenės, visuomeninių
organizacijų atstovai. Pristatyti visi penki

Balandžio 2 d. LŽŪU vyko neeilinė rinkimų konferencija, kurioje studentų atstovai
antrai kadencijai perrinko Lietuvos studentų sąjungos prezidentą D. Dikšaitį.
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Balandžio 6-8 d. Vyšegrade (Vengrija)
vyko ES šalių miškų departamentų direktorių neformalus susitikimas, kuriame dalyvavo AM Miškų departamento
direktorius V. Vaičiūnas.
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Balandžio 7 d. Šilutės miškų urėdijoje vyko
Miško genetinių išteklių, sėklininkystės
ir miškų atkūrimo ekspertų komisijos
posėdis. Aptarti paraiškų profesionalios
ekspertizės būtinumo, dauginamosios
medžiagos įvežimo iš užsienio, UAB „Euromediena“ miško selekcijos srityje finansuojamų projektų bei kiti klausimai.
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„Darom 2011“ talkininkai iš Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos

šalies nacionaliniai parkai. Ta proga Generalinės miškų urėdijos medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“ už nuopelnus kuriant
ir įgyvendinant Lietuvos miškų ūkio bei
saugomų teritorijų teisinę bazę apdovanotas Lietuvos nusipelnęs miškininkas
J. Šatkus, pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“ apdovanotas
Kuršių Nerijos nacionalinio parko Smiltynės girininkas R. Andrusevičius.
Balandžio 15 d. KMAI kolegijoje organizuota Atvirų durų diena. Atvykusieji
sužinojo apie aukštąsias (profesinio bakalauro) ir profesinio mokymo programas,
mokymo bazę, priėmimo sąlygas, karjeros galimybes.
Balandžio 16 d. vyko švarinimosi akcija
„Darom 2011“, kurioje aktyviai dalyvavo
ir miškų urėdijų darbuotojai, jaunieji miško bičiuliai.
Balandžio 22 d. organizuotas Lietuvos
biomasės energetikos asociacijos „Litbioma” metinis visuotinis narių susirinkimas. Jame dalyvavo ir kalbėjo Seimo
AAK pirmininkas J. Šimėnas, generalinio
miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga,
Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto tarybos pirmininkas R. Juozaitis,
LMSA pirmininkas A. Gaižutis. Susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri perrinko
naujai kadencijai valdybos pirmininku
R. Lapinską.
*Šiais metais šalies miškų urėdijos atkurs
9050 ha valstybinių miškų. Daugiausia
miškų kirtaviečių atsodins Panevėžio
miškų urėdija – 450 ha, Biržų – 369 ha,
Ukmergės – 367 ha, Šiaulių – 330 ha, Tauragės – 305 ha. Bus atsodinta beveik
trečdalis – 500 ha – praėjusį rugpjūtį praūžusio škvalo suniokotų miškų. Naujų
miškų numatyta pasodinti 712 ha. Daugiausia jų įveis Marijampolės ir Telšių (po
78 ha), Radviliškio (68 ha), Utenos (53 ha)
ir Tytuvėnų (51 ha) urėdijos. Kaip ir kasmet buvo rengiamos miško sodinimo
talkos. Balandžio 15 d. – Prienų miškų
urėdijoje, balandžio 18–23 d. – Varėnos,
Nemenčinės, Ukmergės, Valkininkų ir kitose urėdijose. Balandžio 29 d. Nemenčinės miškų urėdijoje per 200 moksleivių iš
visos Lietuvos ir kaimyninių šalių sodino
istorinį mišką Žalgirio mūšio pergalei paminėti „Žalgiris 600“. Tą pačią dieną talka
organizuota Lenkijoje, Suvalkų miškų
urėdijoje su Lenkijos ir Lietuvos pasienio
žinybomis, miškininkais bei savivaldybių
darbuotojais. Gegužės 5 d. Trakų urėdijoje bus sodinamas miškas poeto Justino
Marcinkevičiaus atminimui įprasminti.

Žurnalas „Veidas“ balandžio 6 d. Generalinės miškų urėdijos elektroniniu paštu generaliniam miškų urėdui
B.Sakalauskui pateikė kelis klausimus.
Atsakymų į šiuos klausimus ir kreipimosi
į žurnalo „Veidas“ redakciją, kad ši paaiškintų, kokiu tikslu 15 numeryje (24 p.)
buvo paskelbta šmeižikiška informacija
kopijas Generalinė miškų urėdija atsiuntė „Mūsų girių“ redakcijai. Pateikiame atsakymus.
Atsakydamas į Jūsų klausimą dėl įvairių tyrimų duomenų, kurie neva rodo, kad
Lietuvos miškų ūkio našumas ir pelningumas yra vienas mažiausių visoje ES, o
nuo kitų panašaus miškingumo valstybių
(Suomijos, Švedijos) atsiliekame dešimtis
kartų, noriu pabrėžti, kad Valstybės kont
rolė atliko valstybinių miškų ūkio veiklos
auditą ir įvertino, ar efektyviai naudojamas miškų urėdijoms patikėtas valstybės
turtas – miškai. Lietuvos miškų ūkio našumo ir pelningumo kontrolieriai nevertino. Buvo patikrintas 2007–2009 m.
laikotarpis, rimtų trūkumų valstybinių
miškininkų darbe kontrolieriai neaptiko.
Ūkio ministerijos pateikta ataskaita,
kurią atliko Skandinavijos ekspertai, yra
tendencinga, nes nuo Švedijos ir Suomijos mes neatsiliekame. Lietuvos miškų
ūkio našumas ir pelningumas yra vienas
didžiausių ES.
Klausimai dėl valstybinių miškų tariamo neefektyvumo yra eskaluojami
jau dvejus metus, neturi pagrindo ir yra
su išankstine nuostata. VĮ miškų urėdijos
vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir
teikia viešąsias paslaugas pagal Valstybės
suformuluotus tikslus ir uždavinius Miškų,
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymais, o ne pagal tiriamuosius darbus, už
kurių teiginius, pasak pačių darbų autorių,
jie neatsako. Pagal FAO duomenis, mūsų
rodikliai yra geri.
Jūs teigiate, kad valstybinių miškų
ūkyje nevyksta valdymo, veiklos efektyvinimo reformos. Atsakydamas į tai, galiu
paminėti, kad tiek reformų, kaip vykdoma valstybinių miškų ūkio sektoriuje, nevykdoma jokiame kitame šalies
valstybiniame ūkio sektoriuje. Radikalios pertvarkos siekiant ekonominio
efektyvumo ir veiklos skaidrumo pradėtos 1997 m. Tuo metu apvaliosios medienos buvo kertama apie 30 proc. daugiau
negu dabar. Mokesčiai padidėjo penkis
kartus. Įvykdyta žymi valstybinių miškų
sistemos transformacija, kai buvo atsisakyta žalingos medienos perdirbimo cechų
veiklos – miškų urėdijose buvę 36 medienos perdirbimo cechai buvo arba perduoti Valstybės turto fondui, arba likviduoti.
Nuo 2004 m. miškų urėdijoms priskirti nacionalinių parkų miškai, nuo 2001 m. miš-

kų urėdijos veikia kaip valstybės įmonės;
įdiegta „skandinaviškoji“ medienos ruošos
technologija, atsisakant stiebų pjaustymo
35 galutiniuose medienos sandėliuose.
Dėl to medienos ruošos sąnaudos sumažėjo 25 mln. litų. Miško sodmenų daigynai ir medelynai modernizuoti, įrengiant
modernias laistymo sistemas bei mechanizmus, valstybinė miškų kontrolė atskirta
nuo miškų politikos formavimo ir ūkinio
valdymo funkcijų.
Klausiate apie centralizavimą ir efektyvesnį miškų ūkį. Galiu atsakingai pareikšti, kad centralizavus valstybinį miškų ūkį,
jis tikrai netaps efektyvesnis. Valstybinių
miškų valdymo administracinę sistemą
sudaro 42 miškų urėdijos – valstybės
įmonės, joms priskirtuose valstybiniuose
miškuose vykdančios kompleksinę miškų
ūkio veiklą, apimančią miškų atkūrimą,
apsaugą, tvarkymą ir miško išteklių naudojimą. Miškas – ne bankas, kurį galima
valdyti iš centro. Vietoje dirbantys miškų
ūkio specialistai turi daugiau galimybių iniciatyvai ir motyvacijai. Todėl šis
modelis yra efektyvus. Nuo 1995 m. valstybinių miškų sektoriuje optimizuotas dirbančiųjų skaičius, jis sumažėjo nuo 15000
iki 4000 (iš jų 2000 specialistų). Joks kitas
šalies ūkio sektorius nevykdė tokio optimizavimo. Miškų urėdijos yra atskiros, savarankiškos, save išsilaikančios valstybės
įmonės, kurios negauna jokių valstybės
dotacijų, bet moka valstybei.
Iš valstybės biudžeto per programas
ir įvairioms institucijoms skiriamas lėšas
dotuojami šių valstybių miškų sektoriai:
Saksonija – 60 mln. eurų, Švedija – apie
40 mln. eurų, Škotija – per 35 mln. eurų,
Latvija – apie 10 mln. eurų.
Sritis, kurias būtina centralizuoti, siekiant efektyvumo – centralizuojame. Yra
parengtas valstybinių miškų sektoriaus
veiklos efektyvumo didinimo priemonių
planas, kuriame numatytos VĮ miškų urėdijų valdymo efektyvumo ir skaidrumo
didinimo priemonės: įsteigti valstybinio
miškų ūkio valdymo organą – tarybą,
įsteigti miškų urėdijose valdybas, cent
ralizuoti dalį funkcijų (vidaus auditas, IT
sistema, viešieji pirkimai, vieninga elektroninė apvaliosios medienos pardavimo
sistema). Numatomi ir kiti darbai. Lietuvoje visos miškų urėdijos išlaikė joms
suteiktus griežčiausius pasaulyje FSC
miškų tvarkymo sertifikatus, o tai kaip
tik ir įrodo tvarų ir subalansuotą valstybinių miškų ūkį Lietuvoje. Šis sertifikatas medienos perdirbėjams suteikia
teisę prekiauti savo produkcija visame
pasaulyje.

Benjaminas Sakalauskas
Generalinis miškų urėdas
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Rimondo Vasiliausko nuotrauka

Naujų iššūkių kupini

Į „Mūsų girių“ klausimus atsako
generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Zdislovas Truskauskas

aktualijos

Praėjusiais metais šalies valstybinių
miškų valdytojams teko patirti įvairių
išbandymų, bet tai nesutrukdė miškų
urėdijoms pasiekti pakankamai gerų
ekonominių rodiklių. Kas lėmė tokius
rezultatus?

64

Valstybinių miškų valdytojams praėję
metai buvo laipsniško perėjimo iš ypač
sudėtingų sąlygų 2009 m. prie normalaus darbo ritmo. 2009-ieji buvo didelių
išbandymų metai: netekome apie 130
mln. litų pajamų, apie 30 proc. sumažinome darbo užmokesčio fondą, beveik
atsisakėme investicijų. Nors ir buvome
priversti mažinti ugdomuosius kirtimus, antros eilės retinimo kirtimus, vis
dėlto miškų atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų apimtis išsaugojome įprasto lygmens. Ekstremalus laikotarpis turėjo ir tam tikros teigiamos reikšmės:
nuo 2009 m. kardinaliai pertvarkyti
miškų urėdijų ekonominės ir ūkinės
veiklos planavimo principai, kuriais
vadovavomės, numatydami 2010 m.
bei šių metų darbus. Miškų urėdijos
sudaro metinius veiklos planus iki einamųjų metų sausio 25 d. Kadangi
lapkritį vyksta apvaliosios medienos
pardavimo, gruodį – medienos ruošos paslaugų pirkimo konkursai, todėl
miškų urėdijų ekonominės bei ūkinės
veiklos planai sausio pabaigoje būna
subalansuoti ir turi realų pagrindą.
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Pernai teko dirbti laikantis 2008 m.
rugpjūtį GMU patvirtinto ekstremalių
ekonominių situacijų valdymo plano
antrojo lygio nuostatų. Be to, reikėjo ne
tik atstatyti miškų ūkio darbus į normalias vėžes, bet ir kompensuoti 2009
m. nepadarytus. Pernai atkurta 9,3
tūkst. ha miškų, įveista 835 ha naujų.
Miškų urėdijų medelynuose išaugintais
sodmenimis aprūpinti privatūs savininkai naudojosi ES parama naujiems
miškams įveisti. Kompensuojant krizės
metu sumažintas apimtis, ženkliai padidintos želdinių ir žėlinių priežiūros,
jaunuolynų ugdymo darbų apimtys,
atkreiptas visų miškų urėdijų dėmesys
į miško ugdomųjų kirtimų, ypač retinimo, vykdymą.
Tobulinant bendrą valstybinę
priešgaisrinių priemonių sistemą ir
pasinaudojant ES finansine parama,
pavojingiausiose priešgaisriniu požiūriu miškų urėdijose pradėtos diegti
modernios šiuolaikinės antžeminės
automatinės miško gaisrų stebėjimo
sistemos, padėsiančios operatyviau ir
tiksliau nustatyti gaisro židinius. Visos
miškų urėdijos išlaikė joms suteiktus
FSC miškų tvarkymo sertifikatus.
Nuo 2010 m. liepos l d. buvo nustatyti papildomi 5 proc. privalomieji
atskaitymai nuo pajamų už parduotą
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką
valstybės biudžeto reikmėms tenkinti,
todėl mokesčiai padidėjo 8 mln. litų.
Miškų urėdijų miško kirtimo darbų
apimtis, o tuo pačiu ir jų ekonominius
bei finansinius rodiklius, žymia dalimi pakoregavo 2010 m. rugpjūčio 8 d.
škvalas, kurio metu buvo pažeista per
l mln. m3 medienos, apie pusę iš šio
kiekio – valstybiniuose miškuose. Dėl
suprastėjusios medienos kokybės ir padidėjusių ruošos išlaidų tvarkant vėjavartas ir vėjalaužas patirta apie 30 mln.
Lt nuostolių. Mobilizavus visų šalies
miškų urėdijų pajėgas škvalo padariniai iš esmės sėkmingai likviduoti –
2011 m. balandžio l d. liko sutvarkyti
12 tūkst. m3 medienos. Be to, pernai tos
miškų urėdijos, kurios buvo atlikusios
geodezinius matavimus, įregistravo
valstybinės reikšmės miškus Nekilnojamojo turto registre – jau yra įregis-

truota apie 60 proc. valstybinių miškų.
Nepaisant vis dar neatslūgusios
ekonominės įtampos, gamtos stichijos
padarinių, visos 42 miškų urėdijos praėjusius metus baigė pelningai.
Kokius veiklos prioritetus išskirtumėte šiemet, Tarptautiniais miškų metais?

Pirmiausia reikia paminėti svarbius
miškininkystės darbus. Pilnu pajėgumu vyksta darbymetis medelynuose,
įsibėgėjo miškasodis. Šiemet bus atkurta apie trečdalis škvalo pažeistų miškų. Nors jo padariniai valstybiniuose
miškuose ir likviduoti, tačiau nemažai
medžių aplinkiniuose plotuose yra patraukytomis šaknimis ar kitaip pažeisti
ir apsilpę, todėl juos gali užpulti medžių liemenų kenkėjai. Ne visi miškų
savininkai spėjo sutvarkyti vėjavartas
ir vėjalaužas savo valdose, todėl kyla
reali grėsmė, kad juose išplitę kenkėjai
pažeis ir valstybinius miškus. Kaip niekad šiemet reikės itin atidžiai sekti ir
fiksuoti medynų sanitarinę būklę, kuo
plačiau taikyti miško sanitarines prevencines priemones.
Prioritetiniais darbais išlieka ir
naujų miškų įveisimas, ąžuolynų atkūrimas bei jų stebėsena, želdinių ir žėlinių priežiūra, apsaugant juos nuo stelbiančios augalijos, apsauga nuo žvėrių
žalos, ligų ir kenkėjų. Siekiant tvarių ir
našių medynų formavimo, bus telkiamas didesnis dėmesys miško ugdomiesiems kirtimams.
Kaip ir kasmet bus konsultuojami
privačių miškų savininkai, teikiamos
įvairios miško ūkinės paslaugos, pagalba įsisavinant ES struktūrinių fondų
paramą.
Pernai pradėtas antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų
diegimas šiemet bus tęsiamas. Įsitikinsim ir jau įdiegtų sistemų efektyvumu.
Be abejo, laukia ir kiti tęstiniai
miško tvarkymo darbai, vieni svarbesnių – tolimesnis valstybinės reikšmės miškų kadastriniai matavimai ir
įregistravimas, miško kelių remontas,
aplinkosauginių ir rekreacinių objektų
priežiūra ir kt.
Pasaulinėje rinkoje didėjant iškastinių produktų kainoms, vis didesnę

reikšmę įgyja energijos gavimo poreikis iš atsinaujinančių energijos šaltinių.
Pernai miškų urėdijos gyventojams bei
biokuro gamintojams pardavė apie 74,8
tūkst. m3 miško kirtimo atliekų. Siekiant
išvystyti miško kirtimo atliekų surinkimo logistikos sistemą bei padidinti
gamybą, generalinio miškų urėdo įsakymu miškų urėdijos šiemet įpareigotos
įrengti šių atliekų sandėliavimo vietas
(ne mažiau kaip dvi 0,2 ha dydžio 1000yje ha) prie gerai privažiuojamų kelių ir
padidinti miško kirtimo atliekų gamybą
iki 170 tūkst. m3. Deja, reikia pripažinti,
jog biokuras iki šiol Lietuvoje panaudojamas nepakankamai. Nors šiemet
miškų urėdijos pasiryžusios parduoti
kirtimo atliekų dvigubai daugiau, tačiau
abejojama, ar biokuro gamintojai sugebės nupirkti tiek atliekų ir kitos menkavertės medienos. Rudenį pasirašyta sutarčių tik apie 90 tūkst. kub. m kirtimo
atliekoms pirkti.
Nuo praėjusių metų vidurio valdžios institucijos daug dėmesio skyrė
valstybės valdomo turto grąžos didinimui. Tai svarbus prioritetas ir šiemet.
Generalinė miškų urėdija pernai pateikė skaičiavimus, kaip padidinti mūsų
sektoriaus indėlį į valstybės biudžetą.
Spalį GMU ir miškų urėdijų veikla aptarta Vyriausybės posėdyje, kuriame iš
esmės pritarta Aplinkos ministerijos
siūlytam valstybinių miškų sektoriaus
veiklos efektyvumo didinimo strateginiam priemonių planui. Be to, nuo šių
metų miškų urėdijoms nustatyti jau ne
5, bet 10 proc. atskaitymai nuo pajamų
už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką valstybės biudžeto reik
mėms tenkinti.
Apie valstybinių miškų ūkio valdymo tobulinimą diskutuojama bene dvidešimt metų. Kokios priemonės numatytos šiemet valdymo tobulinimui?

Nors po šalies nepriklausomybės atkūrimo, valstybinių miškų sektorius
patyrė ne vieną transformaciją, pakankamai intensyviai keitėsi ir reformavosi, bet netrūko šio proceso savitų interpretacijų, keistų vertinimų ar visiško to
laikotarpio nuvertinimo.
Juk dar pačioje pradžioje pirmasis
miškų ministras V. Antanaitis ryžtingai
likvidavo miškų ūkio gamybinius susivienijimus. Miškininkai vieni iš pirmųjų šalyje įvykdė sektoriaus ekonominę

reformą, atsisakydami finansavimo iš
valstybės biudžeto ir pereidami į visišką savęs išlaikymą. Neužilgo panaikinti 36 smulkūs medienos apdirbimo
cechai, atsisakyta apie 30-ies galutinės
produkcijos sandėlių.
Nuo 2001 m. liepos l d. miškų urėdijos iš specialiosios paskirties įmonių
tapo pelno siekiančiomis valstybės
įmonėmis. Tai leido miškų sektoriaus
darbą dar labiau suefektyvinti.
Šiais metais svarbiu postūmiu tobulinant valstybinių miškų ūkio valdymą
taps miškų urėdijų valdybų sukūrimas.
Pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių
įstatymą, valdybos sudarytos iš steigėjo
(GMU) 4 atstovų ir vienintelio miškų
urėdijos atstovo – miškų urėdo. Valdybų pirmininkais patvirtinti generalinio
miškų urėdo pavaduotojai – Gintaras
Visalga ir aš. Tuo tikslu generalinio
miškų urėdo įsakymu jau patikslinti
visų miškų urėdijų įstatai.
Viena svarbiausių valdybos funkcijų – svarstyti ir tvirtinti miškų urėdijos
ūkinės ir ekonominės veiklos planus
bei turto įsigijimo ir skolinimosi planus. Jos įgaliotos nustatyti ir tvirtinti
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką
bei principus, gauto likutinio pelno paskirstymo projektus. Valdyba atsakys
už bendrą miškų urėdijos ekonominį
rezultatą, tačiau už galutinius veiklos
rezultatus, normalų įmonės funkcionavimą atsakomybė gula ant miškų
urėdo, urėdijos kolektyvo pečių. Bus
siekiama, kad valdybos nebūtų vien
formaliais dariniais. Seimui priėmus
atitinkamas Miškų įstatymo pataisas,
žadama įsteigti miškų ūkio valdymo
organą – tarybą.
Valstybinių miškų sektoriaus veik
los efektyvumo didinimo priemonių
plane taip pat numatyta būtina minimali 5 proc. diferencijuota pelningumo norma. Ji priklausys nuo miškų
urėdijos valdomų miškų kokybinės ir
kiekybinės sudėties, vykdomų valstybės funkcijų, kitų sąlygų. Tai bus vienu
svarbiausių miškų urėdijos veiklos vertinimo rodikliu.
Siekiant padidinti valstybinių miškų sektoriaus skaidrumą, viešuose
leidiniuose, interneto svetainėse bus
pateikiami perspektyviniai ir metiniai
planai. Jau dabar GMU ir miškų urėdijų tinklapiuose skelbiamos metinės
ir ketvirtinės ekonominės veiklos atas-

kaitos. Mes esame numatę skelbti miškų
urėdijų valdomo turto vertės didinimo
ir generuojamos grąžos bei pelningumo
rodiklius. Taip bus galima nustatyti kiekvienos miškų urėdijos valdomų miškų
charakteristikų pokyčius – miškų ploto,
medžių rūšių struktūros kitimą.
Iki rugsėjo 1 d. numatoma įdiegti
apvaliosios medienos elektroninę pardavimo sistemą. Tikimės, kad ši sistema
ne tik palengvins apvaliosios medienos
pardavimo procesą, bet ir užkirs kelią
galimiems piktnaudžiavimams.
Aukščiausių valstybės vadovų lyg
menyje daug diskutuojama dėl valstybės įmonių vadovų kadencijos terminų
ir rotacijos. Miškų ūkio sektoriuje numatytos dvi miškų urėdo darbo vienoje
įmonėje kadencijos. Vienos kadencijos trukmė – 5 metai. Šis terminas bus
pratęstas dar 5-iems metams, jei miškų
urėdija pasieks gerų rezultatų ir įvykdys visus įsipareigojimus.
Tokiems planams turi pritarti Vyriausybė bei Seimas.
Kokius uždavinius numato kuriama
Nacionalinė miškų ūkio plėtros prog
rama, kurią žadama patvirtinti iki šių
metų liepos 1 dienos?

Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos sukūrimas – tai šių metų
iššūkis visiems miškininkams. Šiame
strateginiame dokumente bus numatyti
svarbiausi miškų ūkio sektoriaus plėtros
tikslai ir uždaviniai artimiausiems penkiolikai metų. Jis pakeis iki šiol veikiančią 2001 m. aplinkos ministro patvirtintą Miškų ūkio politikos ir jos įgyvendinimo strategijos programą.
Naujoji miškų ūkio sektoriaus plėt
ros programa išryškins labiausiai tobulintinas miškų ūkio sritis ir numatys
priemones, kaip jas toliau plėtoti. Laukia nelengvas darbas – susitarti gamybininkams, mokslininkams, aplinkosaugininkams, pramonininkams, miško
savininkams, kokias veiklas vystysime ir
kaip gyvensime toliau. Programa turėtų atsakyti į tokius esminius klausimus,
kaip rezervuotų nuosavybės atstatymui
miškų likimas ir ūkininkavimas juose, miškingumo didinimas, miško selekcijos plėtra, miškų rūšinės sudėties,
produktyvumo ir kokybės gerinimas,
miškų ūkio informacinių sistemų plėtra, ekonominio efektyvumo didinimas
ir kt. Norėtųsi, kad šis strateginis do-
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Nors žiema ir buvo užsitęsusi, tačiau
tikimės sėkmingo miškasodžio. Kiek šiemet numatoma atkurti iškirstų ir įveisti
naujų miškų?

86

Viena vertus, dėl užsitęsusios žiemos
greičiausiai pavyks išvengti masinių pernykštės žolės deginimų ir dėl to kylančių
miško gaisrų. Kita vertus, vėlyvas pavasaris reiškia, kad turėsime pakankamai
trumpą miškasodžio periodą. Tokiomis
sąlygomis dar kartą turėsime progos įsitikinti, kad mūsų nemažos investicijos į
medelynų modernizavimą, konkrečiai –
į sodmenų laikymo vietų – šaldytuvų
įrengimą nebuvo betikslės. O darbų laukia nemažai – vien tik valstybiniuose
miškuose numatyta atkurti per 9 tūkst.
ha iškirstų miškų, tarp jų – apie 500 ha
pernykščio škvalo pažeistų medynų.
Naujų miškų įveisimo apimtys šiemet
truputį kuklesnės, nes vangiai vyksta
žemių perdavimas miškų urėdijoms,
įveisime per 700 ha miškų žemės ūkiui
nenaudojamose žemėse. Tikimės, kad
gamta nepašykštės pavasarinio lietučio,
ir ne už ilgo galėsime džiaugtis gerai prigijusiais želdiniais.
Rimondas Vasiliauskas
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Prof. Juozas Ruseckas –

P. Matulionio premijos laureatas
LAMMC-o filialo Miškų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. Juozas Ruseckas už mokslo
darbą „Šlapių miškų ir drėgmės sąveikos dėsningumai bei jų vandens
režimo ir našumo optimizavimo
būdai“ šiemet tapo Lietuvos Mokslų
Akademijos premijos laureatu – jam
pirmam įteikta pernai įsteigta prof.
Povilo Matulionio (miškotyra) vardinė premija.
Profesorius J. Ruseckas sukūrė
naujų, tikslesnių prietaisų ir būdų,
skirtų hidrologiniams miškų procesams tirti (už tai gavo 4 autorinius
liudijimus), sukūrė teorinius pagrindus suminiam garavimui miške
skaičiuoti, pasiūlė originalias metodikas veikiančių sausinimo sistemų
hidrologiniam efektyvumui vertinti
bei miško kirtimo biržių erdviniams
rodikliams optimizuoti hidrologiniu aspektu, sukūrė naują gamtosauginiu požiūriu tobulesnę, šlapių
žemių nusausinimo sistemą, pasiūlė
originalias metodikas ūkinėmis priemonėmis paveiktų medynų papildomam prieaugiui nustatyti. Naujieji
prietaisai ir būdai, paties autoriaus
patikslinti ir sukurti metodai bei
naujausios kitų mokslininkų žinios
sudarė sąlygas naujai įvertinti miško
ir drėgmės sąveikos dėsningumus ir
jų pagrindu parašyti originalią monografiją „Miško ir drėgmės sąveika“ (2002). Be to, prof. J. Ruseckas
per pastarąjį dešimtmetį paskelbė 22
straipsnius recenzuojamuose žurnaluose (tarp jų – ir penkis straipsnius
žurnaluose, kurie šiuo metu turi „ISI
Web of Science“ indeksą: „Baltic Forestry“, „Journal of Environmental
Engineering and Landscape Management“, „Eurasian Soil Science“),
kuriuose originaliai ir kompleksiškai
išnagrinėjo klimatinių, dirvožeminių bei hidrologinių veiksnių įtaką
šlapių miškų našumui ir atsikūrimui
bei galimus vandens režimo optimizavimo būdus.
Tyrimų metu sukaupta gausi empirinė medžiaga autoriui sudarė sąly-

Rimondo Vasiliausko nuotrauka

kumentas į priemonių įgyvendinimą
įtrauktų ne tik pačius miškininkus, bet
ir kitas suinteresuotas institucijas – tai
palengvintų kai kurių reikalų sprendimą (naujų miškų įveisimo valstybinėje
žemėje, valstybinės reikšmės miškų teisinės registracijos).
Svarbu, kad nacionalinė programa
aiškiai numatytų miškų išteklių naudojimo, kiekybinės ir kokybinės sudėties
didinimo uždavinius bei jų vertinimo
indikatorius. Šioje programoje deramą
vietą turėtų užimti ir valstybinių miškų
sektoriaus valdymo klausimai, struktūra
ir pan. Tai įneštų tam tikrą aiškumą ir neduotų peno neapgalvotiems siūlymams.
Juk ne kartą net ir aukšti politikai kalbėjo
apie būtinumą privatizuoti valstybinius
miškus, apie galimybę perduoti medienos ruošą privačiai įmonei, o miškų priežiūros, atkūrimo, apsaugos darbus – biudžetinei įstaigai, apie dabartinės valdymo
sistemos netobulumą ir pan.
Todėl Nacionalinėje miškų ūkio
sektoriaus plėtros programoje aiškiai
turėtų būti nurodytos ne tik bendros
šalies miškų ūkio sektoriaus veiklos
kryptys, bet ir išdėstyti konkretūs uždaviniai valstybinių miškų valdytojams.

gas ne tik rašyti straipsnius recenzuojamuose žurnaluose, bet ir per paskutinį
dešimtmetį paruošti 7 rekomendacijas
gamybai, ir tai rodo daugelio jo darbų
užbaigtumą bei praktinę reikšmę.
Be to, kai kurie autoriaus paskelbti
darbai (pvz., Ruseckas J., „Impact of
climatic fluctuations on radial increment of English oak (Quercus robur L.)
stands“. // Ekologija, (1) 2006; Ruseckas J. „Klimato kaitos įtaka paprastųjų pušų augimui Lietuvos aukštapelkėse“ // Miškininkystė, 1 (66)
2010) sudaro teorinį pagrindą spręsti
miško ūkinius klausimus kintančios
aplinkos sąlygomis.
Prof. J. Ruseckas yra produktyvus
ir aktyvus mokslininkas, vienos monografijos autorius bei 11-os kolektyvinių
monografijų (vadovėlių) bendraautoris (viena iš jų išleista JAV), 6-ių išradimų bei 170-ies mokslinių publikacijų autorius. Jo darbai pagal gausumą,
originalumą, kompleksiškumą, baigtumą, praktinę vertę ir bendrą įnašą į
miškininkystės mokslą visiškai atitiko
Lietuvos Mokslų Akademijos organizuojamų vardinių premijų konkursų
kriterijus, todėl jam ir buvo skirta prof.
Povilo Matulionio vardinė premija.
Dr. Virgilijus Mikšys

LAMMC Miškų instituto
Mokslo Tarybos pirmininkas
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Žvilgsnis į kasmetinę parodą ,,Ką pasėsi ...2011“

Kaune, LŽŪU kovo 31 – balandžio 2 surengta 16-oji žemės ūkio
paroda ,,Ką pasėsi ...2011“ laikoma didžiausia temine paroda
Baltijos šalyse. Miškininkyste, medžių kirtimais besidomintiems lankytojams kiekvieną parodos dieną surengta firmos
„STIHL Timbersports“ iš Olandijos parodomoji programa,
kuriai specialiai iš Vokietijos atgabenta scena ir mediena. Demonstruoti aukšto lygio profesiniai įgūdžiai bei kaip naudotis
motoriniais ir rankiniais pjūklais, kirviais. Firma ,,Santera“ pristatė pneumatinius kastuvus (sveria apie 5 kg) medeliams iškasti, sodinimo duobelėms ruošti bei šios įrangos priedus kitiems
darbams palengvinti.
Miškų ir ekologijos fakultetas kartu su Lietuvos miškininkų
sąjunga, Lietuvos dendrologų draugija, Lietuvos kraštovaizdžio
architektų sąjunga surengė pažintinį seminarą ,,Želdynų ir želdinių inventorizacija, viešųjų erdvių projektavimas“. Pranešimus parengė doc. dr. Julius Bačkaitis, doc. dr. Lina Straigytė,
doktorantas M. Pilkauskas, kiti. Surengta kraštovaizdžio architektų darbų paroda.
Žemių ir miškų savininkus turėjo sudominti seminarai
,,Žemės konsolidacija – naujos galimybės“, ES paramos gavimo
klausimais, sodybų aplinką tvarkančius – ,,Skiauteručiai – nauji
dekoratyvūs augalai apželdinimui“.
Dešimčiai eksponatų skirti parodos medaliai ir diplomai,
11paskatinti Žemės ūkio ministerijos padėkomis, tarp jų – UAB
„Rovaltra“ už žemės ūkio verslo, studijų ir mokslo partnerystės
plėtojimą.
LŽŪU balandžio 1 d. vykusiame Žemės ūkio mokslo tarybos posėdyje aptartos mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio)
„Nemunas“ veiklos aktualijos, pasidalinta panašių slėnių kūrimo patirtimi Danijoje, Klaipėdos universitete.

Didinti valstybinių miškų vertę ir naudą valstybei

Balandžio 1 d. surengtame LMS valdybos posėdyje prof. Edvardas Riepšas padarė apžvalginį pranešimą ,,Miško atkūrimo
būdų raida ir pasekmės“. Jis apžvelgė, kaip per 80 metų vyko
medžių rūšių kaita miškuose; atkreipė miškų urėdijų specialistų
dėmesį, kaip toliau miškininkauti, kad nemažėtų spygliuočių ir
kietųjų lapuočių medynų plotai; kiek tam įtakos turi dirbtinis ir
savaiminis miškų atkūrimo būdas.
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdislovas Truskauskas informavo apie siekį didinti valstybinių miškų vertę ir gaunamą grąžą iš miško, rengiamus pokyčius valstybinių miškų
valdyme. Kiekvienoje urėdijoje bus įsteigta valdyba iš 5 narių,
numatytos jų funkcijos bei įvedamas kasmetinis 5 proc. minimalaus pelningumo rodiklis. Posėdžio dalyviams kilo nemažai
klausimų: kodėl į miškų urėdijos valdybą įtraukiamas tik vienas
miškų urėdas nuo valstybinės miško įmonės; kas bus šios valdybos pirmininkas, nariai; kur vyks valdybos posėdžiai – Generalinėje miškų urėdijoje ar miško įmonėje, regionuose? Įvedus
vadovų rotaciją, kam po 5-erių metų grės postų kaita: tik miškų
urėdui ar ir visai įmonės valdybai? Kas atsakys už neteisingus
ar nepavykusius sprendimus ir jų pasekmes? Ar miško įmonių
vadovų rotacija bus derinama su vidinės miškotvarkos projekto
vykdymo eiga, kontrolės rezultatais? Pasak Z. Truskausko, miško vertės padidėjimą ir naudą iš miško kiekvienoje urėdijoje

aktualijos

Aptarti šių metų siekiai

reikėtų žinoti pamečiui ir vertinti pagal visus rodiklius. Pagal
tai turėtų būti vertinama bendra įmonės veikla ir jos vadovo
indėlis.
Iki liepos 1 d. turi būti parengta ir Vyriausybėje patvirtinta
Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros programa iki 2025 m.,
numatanti miškų ūkio vystymo strategiją, plėtros principus.

Pagrindiniai LMS 2011 m. veiklos akcentai

Šiemet rengiamas konkursas ,,Geriausiai neplynus pagrindinius
kirtimus atliekančiai girininkijai išaiškinti“, kuris vyks trimis
etapais – urėdijose, kraštuose ir šalies mastu. LMS skyriai pasiūlė surengti konkursus ir nustatyti geriausiai ne miško žemes
apželdančią miškų urėdiją, geriausią jaunųjų miško bičiulių
globotoją. Taip pat siūloma surengti leidinių, rašinių konkursą ,,Girininkijos istorija“, foto konkursą ,,2011 – tarptautiniai
miško metai“.
Iki 2011 m. lapkričio vyks gamtosauginė akcija ,,Medžiai
milžinai Lietuvoje“ – aukščiausių, storiausių ir seniausių medžių miškuose paieška ir jų išsaugojimas. Duomenis apie rastus medžius milžinus (jų geografinę vietovę, dendrologinius
aprašus, fotonuotraukas) renka LŽŪU Miškininkystės katedra
(siųsti doc. Janinai Šepetienei paštu ar el. p. mi@lzuu.lt arba
informuoti tel. 8698 80713). Surinktą informaciją planuojama
išleisti atskiru leidiniu. Senmedžius milžinus siūloma įrašyti į
Lietuvos rekordų knygą, sudaryti jų palikuonių genetinį archyvą – įveisti sėklinę plantaciją, tirti genetines savybes.
Pasiūlyta šiemet Lietuvoje rengiamą Baltijos šalių miškininkų sąjungų kasmetinę konferenciją organizuoti LŽŪU kartu su
rudens paroda ,,Sprendimų ratas 2011“. LMS skyrių nariai pasigenda išvykų pas užsienio šalių miškininkus pasidalinti darbo patirtimi. Žvėrių daromos žalos miškams problemai spręsti
siūloma surengti konferenciją apie kanopinių žvėrių gausos reguliavimą.
Ruošiantis kitais metais organizuojamam tarptautiniam
miškininkų orientacininkų sporto čempionatui, šiemet Druskininkų miškų urėdijos teritorijoje gegužės 27-28 d. vyks respub
likinės šio sporto entuziastų varžytuvės.
LŽŪU Miškotvarkos katedros prof. R. Deltuvas su doc.
R. Mankum planuoja šiemet parengti leidinį apie miškininkų
patriarchą prof. P. Matulionį, jo įvairiapusę veiklą, paieškoti jo
paliktų pėdsakų kai kuriuose Lietuvos miškuose.
Dekoratyvinių sodmenų pasiūla parodoje
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apie valstybės išlaikytinius
Apie valstybinių miškų ir jų pareigūnų
atžvilgiu rengiamus išpuolius jau galima būtų surašyti nemenką istoriją. Čia,
žiūrėk, stambieji medienos perdirbėjai,
susimetę į asociaciją – kartelį, ima kelti
triukšmą dėl žaliavos stygiaus ir reikalauti sau išskirtinių tiekimo sąlygų bei
mažesnių nei susiklosto rinkoje žaliavos kainų. Buvo net metas, kai vienas
toks medienos magnatas nesidrovėjo
viešai svarstyti, ar užtektų milijono litų
stambiesiems vartotojams palankių
teisės aktų pakeitimams „prastumti“.
Vidutines ir smulkias medienos perdirbimo įmones tenkina ir kainos, ir
žaliavos kiekiai, kuriuos jie įgyja miškų urėdijų rengiamuose aukcionuose.
Akivaizdu, kad stambieji medienos
vartotojai linkę pelnytis vidutinių įmonių sąskaita. Kažin, ar ką stebina, kad
stambiųjų vartotojų orkestre pagrindiniais instrumentais jau kuris laikas
griežia skandinavų medienos verslo
interesai ir jų kapitalo įmonės.
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2010 m. keliolikos privačių kompanijų
parengtoje valstybės turto naudojimo
apžvalgoje valstybinių miškų sektoriaus
veikla buvo pateikta kaip ypač neefektyvi ir nuostolinga. Sektinu pavyzdžiu
buvo pateikti Švedijos ir Latvijos miškai.
Vėliau pasirodė, kad tiek Švedijos, tiek
Latvijos ir Lietuvos valstybinių miškų
sektorių veiklos efektyvumo rodiklių
palyginimai, švelniai tariant, buvo nekorektiški, o duomenys tiesiog laužti iš
piršto. Akivaizdu, kad tikslas buvo išardyti gana efektyviai funkcionuojančią
valstybinių miškų sistemą. Šie pertvarkymai būtų naudingi būtent stambiajam
medienos verslui, kuris, beje, brandino
planus tą vienintelę valstybinių miškų
akcinę bendrovę ir kontroliuoti. Ir kas
galėtų paneigti, kad šios valdžios užmačių neskatina ano medienos magnato ir
jo kolegų milijonai.
Šiuo metu puoselėjamos idėjos, kaip
atskirti valstybinių įmonių komercines
ir nekomercines funkcijas. Tai reiškia,
kad bus vėl mėginama išardyti komp
leksinį miškų ūkio modelį, atskiriant
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medienos ruošą nuo miškų atkūrimo ir
priežiūros. Beveik netenka abejoti, kad
šias veiklas atskyrus, bus mėginama
griebtis vienos miško ruošos įmonės,
jungiančios visas miško urėdijas, kūrimo. Taigi, medienos dramblių milijonai
savo darbą atlieka, jų skatinama valdžia
ieško būdų, kaip išardyti vieningą miškų ūkio sistemą.

Margaspalvis profesijos brolių
aljansas

Peno beprasmėms diskusijoms ir miškų
urėdijose plušančių miškininkų diskreditavimui kartas nuo karto mesteli ir
profesijos broliai. Tai miškininkai, tarp
kurių išsiskiria mažiausiai trys grupelės.
Pirmieji – privačių miškų atstovai. Tai
miškų savininkų asociacijos vadovai,
miško ruošos kooperatyvų ir įmonių
atstovai, didesnius privačių miškų plotus valdantys savininkai. Jų interesas –
silpninti valstybinių miškų vaidmenį,
kelti sumaištį ir ateityje plėsti privačius
miškus valstybinių miškų sąskaita.
Antrieji – už prasižengimus iš valstybinės tarnybos atleistieji miškininkai.
Tokių vos keli, tačiau, genami keršto,
jie pasirengę šmeižti ir pilti bjaurastį
ant vakarykščių kolegų galvų. Pagaliau tretieji – tai keletas aukštų buvusių
valstybinių miškų žinybos vadovų, kurie dėl įžeistų ambicijų ar asmeniškumų pasiryžę savo ankstesnėse valdose
palikti vien kelmus.
Visai šiai kompanijai iniciatyvos ir
išradingumo netrūksta. Suprantama,
kritikuojama neva neefektyvi ūkinė
veikla, menkas indėlis į valstybės iždą,
išpučiami kokie nors trūkumai ar klaidos ir šitaip reikalaujama miškų žinybos vadovų galvų. Pirmiausia, žinoma,
generalinio miškų urėdo Benjamino
Sakalausko, kuris visomis išgalėmis
priešinasi kompleksinio miškų ūkio
išardymui, medienos ruošos ir miško
atkūrimo bei priežiūros veiklų atribojimui. Veikiama pagal geriausias tarybinio laikmečio tradicijas – išgriauk
stulpus, o tvora pati išvirs.
Štai gimsta anoniminis skundas, apkeliavęs visas svarbiausias valstybės ins-

titucijas. Jo autoriai sielojasi dėl begalės
piktnaudžiavimų Generalinėje miškų
urėdijoje, prasto vadovavimo, neefektyvaus darbo ir pan. Valdžia, suprantama,
reaguoja – Valstybės kontrolei pavedama atlikti miškų urėdijų veiklos auditą.
Ištisus metus valstybės kontrolieriai
tikrino miškų urėdijas, purtė Generalinę miškų urėdiją. Buvo surašyta audito
ataskaita su, mano nuomone, gana tendencingomis išvadomis. Tačiau, matyt,
šių išvadų nepakako, kad būtų nukirsdintos kieno nors galvos.
Profesijos broliai ir toliau nerimsta.
Štai buvę miškų žinybos vadovai atviru
laišku kreipiasi į Respublikos Prezidentę. Gal tie buvę vadovai ūmai sunerimo
dėl valstybinių miškų ateities ar sumanymo reorganizuoti miškų urėdijas į
vieną akcinę bendrovę, sujaukti vientisą ūkinę sistemą? Deja, apie tai – nė
žodžio. Atviro laiško autoriai mėgina
įrodyti, kokie nedorėliai yra Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, aplinkos ministras
Gediminas Kazlauskas, o ypač generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas.

Ko sielvartaujama?

Apmaudu, kad buvę vadovai nesidrovi
iškraipyti faktus, mėgindami įrodyti,
kaip neefektyviai ūkininkaujama valstybiniuose miškuose. Antai, buvęs žemės ūkio viceministras Algirdas Brukas, pats kadaise kuravęs šį sektorių, vis
tvirtina, kad miškininkai tapo valstybės
išlaikytiniais. Girdi, valstybinės miškų
tarnybos miškininkai gali naudoti miško išteklius patikėjimo teise, pasilikdami visas gaunamas pajamas sau bei
išsaugodami urėdijoms pelno siekiančių įmonių statusą. Tačiau gerbiamas
A. Brukas, švelniai tariant, klaidina visuomenę. Šių eilučių autoriui anais laikais, kai A. Brukas kuravo valstybinius
miškus, teko darbuotis generalinės
miškų urėdijos ekonomikos ir finansų
skyriuje. Būtent tuomet miškų urėdijas
galima buvo vadinti valstybės išlaikytinėmis, nes jos nemokėjo į biudžetą
beveik jokių mokesčių.

Antai 1994 m. visos miškų urėdijos iš pelno į valstybės iždą tesumoka
8,5 mln. Lt ir į miško auginimo fondą
atskaito 40,1 mln. Lt. Vėliau, pakeitus
miško atkūrimo ir priežiūros finansavimo tvarką, urėdijos nebemoka
valstybei jokių mokesčių, tačiau joms
nustatoma prievolė vykdyti atskaitymus į Miško fondo centralizuotą dalį
(CMFD). 1996 m. urėdijos tesugeba
pervesti 12,5 mln. Lt, 1997 m. – 17,5
mln. Lt, 1998 m. – 16,2 mln. Lt. Tuo
pat metu iš CMFD finansuojami įvairūs valstybinės reikšmės projektai bei
skiriama parama privačių miškų kooperatyvų kūrimuisi.
Beje, būtent tuo laikotarpiu valstybinių miškų sektoriuje būta stebėtino
neūkiškumo. Apie tai byloja 1994–
1995 m. miškų statistikos duomenys.
1995 m. miškų urėdijos iškirto net 1,28
mln. m³ daugiau medienos nei 1994 m.
ir gavo papildomai net 150 mln. Lt pajamų. Tuo metu valstybės biudžetas
vertėsi ypač sunkiai, ekonomikos reformos buvo pačiame įkarštyje. Kodėl
anuomet A. Brukas nepademonstravo
pilietiškumo ir nesiėmė iniciatyvos
paremti valstybės biudžetą bent kokiu
100 mln. Lt? Ir kodėl priekaištaujama
dabar, kai miškų urėdijos daugeliu atžvilgių tvarkosi kur kas racionaliau?
Apie pastaraisiais metais išaugusį
miškų urėdijų veiklos efektyvumą byloja šie skaičiai. Nors urėdijų pajamos
kiek padidėjo dėl kylančių apvalios
medienos kainų (nuo 74 Lt už 1 m³
1996 m. iki 110 Lt už 1 m³ 2010 m., t.
y. 49 proc.), tačiau pastebimai išaugo ir
medienos ruošos bei kitų darbų kaštai.
Antai dyzelino, vieno reikšmingiausio
miško darbų kaštų elemento, kaina per
šį laikotarpį padidėjo nuo 1 Lt iki 4 Lt
už litrą. Miškų sektoriaus darbuotojų
vidutinis mėnesinis atlyginimas padidėjo nuo 720 Lt iki 2063 Lt ir pasiekė
šalies vidurkį.
Padidėjo ir miškų urėdijų indėlis
į valstybės biudžetą. 2009 m., krizės
laikotarpiu, urėdijos į valstybės iždą
sumokėjo 22,6 mln. Lt (pelno mokestį, turto mokestį už valstybės kapitalo
naudojimą ir atskaitymus nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną),
2010 m. – 30,7 mln. Lt, 2011 – 50 mln.
Lt. Be to, miškų urėdijos savo pajamų
sąskaita vykdo visus privalomuosius
miškų atkūrimo ir priežiūros darbus.

Taigi vadinti urėdijas valstybės išlaikytinėmis, reiškia ignoruoti faktinę padėtį arba tiesiog jos nežinoti.
A. Brukas priekaištauja, kad miškininkų bendruomenę kankina slogi
vidaus atmosfera, demokratinių diskusijų ir debatų stoka. Bendraudamas
su miškininkais susidariau įspūdį, kad
taukšti niekų jie niekuomet nemėgo.
Nemiela šiai profesijai ir parodomoji
demokratija, kuri dažniausiai skirta
dangstyti ūkinei netvarkai. Straipsnių
spaudoje, diskusijų, atrodo, netrūksta.
Ne vienoje teko dalyvauti ir šių eilučių
autoriui.
Teko skaityti ir paties A. Bruko Lietuvos miškų savininkų asociacijos internetinėje svetainėje paskelbtą straipsnį, kuriame autorius kelia vieną esminį
klausimą: „Kiek valstybinis miškų sektorius turėtų duoti valstybės biudžetui
tiesioginių pajamų, nepereikvojant
galimų panaudoti išteklių ir palaikant
miškus tvarioje būsenoje?.. Toliau pats
ir atsako: „Tai reikia spręsti pagal ekonomikos logiką, neišradinėjant kažkokios miglose skendinčios tvarkos.“
Taigi A. Brukas pats ir paneigia savo
tezę apie valstybės išlaikytinius, nes kol
nenustatyta, kiek reikia atimti iš miško,
nepažeidžiant jo tvarumo būsenos, negali būti ir diskusijos objekto.
Nemanau, kad A. Brukui nėra žinoma kitų valstybių patirtis, tvarkant
miškų ūkį. Antai, Vokietijoje, kuri ypač
puoselėja savo miškus, jie tvarkomi
tokiu pat kompleksiniu principu, kaip
ir mūsų šalyje. Beje, valstybinis miškų
ūkis Vokietijoje yra visiškas valstybės
išlaikytinis – ten miškų įmonės ne tik
kad nemoka jokių mokesčių (nei pelno,
nei pajamų nuo parduotos medienos,
nei dividendų), bet dar gauna dotacijas
iš valstybės iždo.

Kas gimdo neobjektyvumą?

Kodėl gerb. A. Brukas tapo toks neob
jektyvus ir tendencingas? Kodėl turėjęs
neabejotiną autoritetą tarp miškininkų,
jis ūmai atsigręžė prieš savo kolegas,
kurie susitelkė prieš pavojus, iškylančius valstybinių miškų sektoriui? Kodėl
klaidingai interpretuojama besiklostanti padėtis ir faktai?
Atsakymą į šiuos daugelį „kodėl“
radau, susipažinęs su vieno užsakomojo darbo apie valstybinių miškų
sektoriaus pertvarkos kryptis ataskaita.

Dar daugiau aiškumo atsirado, kai sužinojau, kad šį darbą užsakė ir finansavo švedų kapitalo kompanijos. Švedų,
kurių pastangomis buvo sužlugdytas
kaimyninės Latvijos valstybinių miškų
sektorius ir kurie niekaip nesugeba tokios pat antireformos inicijuoti ir mūsų
šalyje. Šio darbo, vienu iš kurio autorių yra A. Brukas, ataskaitoje be jokių
užuolankų yra peršamas švedų kapitalo įmonėms parankus ūkininkavimo
modelis.
Piešiama štai tokia valstybinių
miškų ateitis: „Miškus saugo, atkuria,
prižiūri, kerta ir kitaip naudoja įvairių nuosavybės formų miškų įmonės,
kurioms valstybiniai miškai sutarčių
pagrindu perduodami kompleksinei
ūkinei veiklai konkurso keliu.“ Net neslepiama, kad užsakytojo darbo tikslas
yra parengti teisines bei organizacines
prielaidas tokiam miškų niokojimui.
Vėliau šias „teisines bei organizacines
prielaidas“ rengtasi įbrukti Seimui,
kad būtų priimti reikiami įstatymų
pakeitimai.
Ne tokia įspūdinga yra prof. Alberto Vasiliausko, buvusio taip pat vienu iš
miškų žinybos vadovų, veikla, „griaunant“ viso savo gyvenimo idealus. Kadaise pats inicijavęs ūkinio ir politinio
miškų valdymo funkcijų atribojimą,
subrandinęs mintį įkurti Generalinę
miškų urėdiją, nūnai, ko gero, vien
asmeninių paskatų vedamas, pakilo
kovai prieš profesijos brolius – valstybinius miškininkus. Apmaudu, bet ir
jo vizijose – vienos įmonės sukūrimas
valstybiniuose miškuose, atribojant
medienos ruošos ir miško atkūrimo ir
priežiūros funkcijas. Negi dėl nepavykusio kirtimo amžių padidinimo reikia
viską griauti?
Prof. Vaidotas Antanaitis, pirmasis
miškų ūkio ministras po Nepriklausomybės atkūrimo, yra visiškai kitos
nuomonės apie dabartinę padėtį valstybinių miškų sektoriuje. Štai kelios jo
mintys: „Mes siekėme sukurti komp
leksą – kad viskas, kas susiję su mišku,
net medienos tiekimas, popieriaus,
baldų gamyba ir panašiai būtų vienose rankose, o ne atiduota laukinei rinkai, kaip yra dabar. Ne viskas pavyko...
Daug labiau negu reformų reikia, kad
baigtųsi intrigos.“
Dr. Kęstutis Jaskelevičius
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Parkus kūrė ir miškininkai
Minime mūsų šalies nacionalinių parkų dvidešimtmetį. Pasak
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės Rūtos Baškytės: „Prieš 20 metų visi buvome pakilime, /.../ buvo steigiami nacionaliniai parkai, kitos saugomos teritorijos. Planuotojų,
mokslininkų indėlis leido greitai paruošti nacionalinių parkų
steigimo dokumentus, o Aplinkos apsaugos departamento vadovai ir specialistai operatyviai vykdė savo misiją“.
Saugomų teritorijų tinklas šalyje buvo pradėtas formuoti
dar iki šalies Nepriklausomybės atkūrimo. Tuometinio Aplinkos apsaugos departamento Kraštovaizdžio valdybos viršininko
pavaduotojas Alvydas Mituzas, kuriam buvo pavesti saugomų
teritorijų tinklo kūrimo reikalai, prisimena, jog su miškininkais
jam teko daug, dalykiškai ir produktyviai bendrauti, pradedant
dar tuometiniu miškų ūkio ministru Vytautu Lukaševičium, jo
pavaduotoju Vincentu Verbyla, o vėliau – su naujuoju ministru
Vaidotu Antanaičiu, su Miškų ūkio ministerijoje naujai įsteigto
Nacionalinių parkų skyriaus darbuotojais Rimantu Klimu, Rimantu Grikevičiumi, Julium Aukštaičiu, Edvardu Vaitkevičiumi, Jonu Tauginu, Albertu Kvietkum.
Miškai sudarė didžiąją numatytų steigti saugomų teritorijų
dalį, dėl to 1990 m. pagrindiniai jų steigimo ir tvarkymo reikalai buvo perduoti Miškų ūkio ministerijai. Dar 1989 10 31
Ministrų taryba nutarė (Nr. 246) įsteigti LTSR kompleksinėje
gamtos apsaugos programoje numatytus nacionalinius parkus
/.../ ir įpareigojo Miškų ūkio ministeriją kartu su Valstybiniu
gamtos apsaugos komitetu, suderinus su Mokslų Akademija,
Žemės ūkio ministerija /.../ pateikti LTSR Ministrų tarybai atitinkamus vyriausybės sprendimų projektus.
Nacionaliniai parkai buvo įkurti po pusantrų metų Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos – Atkuriamojo Seimo
1991 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. I-1244 „Dėl Dzūkijos,
Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų, Trakų istorinio

aktualijos

Nuo Merkinės piliakalnio 2010 m. vasarą
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nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato įsteigimo“
(Žin., 1991, Nr. 13-332). Pirmajam Lietuvos nacionaliniam
parkui buvo suteiktas Aukštaitijos nacionalinio parko vardas.
Po savaitės (gegužės 1 d.) miškų ūkio ministras V. Antanaitis
pasirašė įsakymą organizuoti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinius parkus ir Trakų istorinį nacionalinį parką.
Todėl, manau, per maža yra pasakyti, kad V. Antanaitis geranoriškai pritarė nacionalinių parkų steigimui („Žaliasis pasaulis“,
Nr. 14, p. 6). Jis ne tik „pritarė“, bet ir organizavo...
Be kita ko, šiuo dokumentu nacionaliniams parkams buvo
perduoti nuolatiniam naudojimui miškų urėdijų miškai, įeinantys į parkų ribas. 4 nacionaliniai parkai buvo Miškų ūkio
ministerijos pavaldume.
Prisimenu tuometinę džiugią parkų kūrimo nuotaiką, vyravusią Miškų ūkio ministerijoje, specialistų entuziazmą, miškų
ūkio ministro V. Antanaičio ryžtingus pareiškimus ir veiksmus
šiuo klausimu. Ir būdami istoriškai teisingi, turime nepamiršti,
kad miškininkai, kuriant nacionalinius ir regioninius parkus,
suvaidino labai svarbų vaidmenį, o ne tik aplinkos apsaugos departamento vadovai ir specialistai.
Prof. V. Antanaitis knygoje „Gyvenimo liudijimai“ rašo: „Tais
reikalais rūpinosi ir Aplinkos apsaugos departamentas, todėl
dauguma klausimų buvo sprendžiama bendromis jėgomis. Tačiau reikia pripažinti, kad minėtų žinybų, savivaldybių, mokslininkų, specialistų nuomonės saugomų teritorijų klausimais dažnai būdavo prieštaringos /.../. Tačiau 1990–1991 m. Miškų ūkio
ministerija žengė kelis žingsnius, tobulindama saugomų teritorijų
tinklą. Pradėjome nuo nacionalinių parkų. Dar tarybiniais metais
Ignalinos urėdijos miškuose buvo įsteigtas nacionalinis parkas.
Buvo aiški dvivaldystė, kai toje pačioje teritorijoje tvarkėsi du šeimininkai: urėdija ir nacionalinio parko administracija. Todėl pirmiausia atskyrėme miškus ir Aukštaitijos nacionaliniam parkui
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Kurtinių poligonas – Dzūkijos nacionalinio parko ir Druskininkų miškų
urėdijos bendras gamtosauginis projektas

Šiuo metu 5 nacionaliniai parkai užima 1523 kv. km plotą.
Miškų urėdijos, prižiūrinčios miškus, kurie yra parkų teritorijose, bendradarbiauja su saugomų teritorijų direkcijomis, ruo
šia bendrus rekreacinius bei gamtosauginius projektus ir juos
įgyvendina.
***
Komercializuotame dabartiniame pasaulyje vienas iš labai
nedaugelio neperkamų ir negalimų pataisyti dalykų žmogaus
lygmenyje yra prisiminimai, visuomenės lygmenyje – istorija.
Ją galima ignoruoti ar tiesiog nežinoti, bet geriau, kai žinai, dar
geriau, kai praeitis pelnytai įvertinama. Dėl to ir ėmiausi keliais
štrichais priminti miškininkų indėlį į šalies nacionalinių ir regioninių parkų kūrimą, dabar taip gražiai tvarkomų ir šauniai
gyvuojančių. Per 20 metų beveik iš nieko sukurta labai daug.
Belieka palinkėti parkų darbuotojams dar sėkmingesnės veiklos
ateityje gamtos, istorijos ir žmogaus labui.
Jūratė Rečiūnienė
Jomantų takas – Varnių regioninio parko ir Telšių miškų urėdijos
rekreacinis pažintinis projektas

Autorės nuotraukos

priskyrėme savarankišką teritoriją. Urėdijos plotas sumažėjo, nes
iš 40 tūkst. ha turėtų miškų beveik pusė (ir 4 girininkijos) atiteko
nacionaliniam parkui“.
Parkų direktoriais paskirti miškininkai Jonas Karalukas
(Dzūkijos) ir Edvardas Matiukas (Kuršių nerijos). Žemaitijos
NP direktoriumi – geografas Vidmantas Bezaras. Pirmojo šalies
nacionalinio parko pirmuoju direktoriumi nuo 1974 iki 1990 m.
dirbo taip pat miškininkas Vincas Šakalys, prieš tai buvęs Ignalinos miškų ūkio Vaišniūnų girininkijos girininkas.
Vėl cituoju prof. V. Antanaitį: „Man dirbant aistros tais klausimais (NP pavaldumo – J.R.) tiesiog kunkuliavo ir aprimo tik
įsteigus prie Aplinkos ministerijos Miškų ir saugomų teritorijų
departamentą. Malonu prisiminti, kad pradininkai ir vėl buvo
miškininkai.
Miškininkai padirbėjo plečiant ir kitų tipų saugomų teritorijų tinklą. Steigiant regioninius parkus, miškininkai irgi neliko
nuošalyje. Buvo užsimota steigti 22 naujus regioninius parkus.
/.../ Šie ir panašūs faktai tvirtina, kad miškininkams rūpi ne
tik ekonominė miško nauda – kartu jie dėjo ir deda pastangų,
stengdamiesi išsaugoti kraštovaizdį ir siekdami subalansuotos
gamtonaudos“.
Tuo ne kartą teko įsitikinti, lankantis, nors ir ne tiek daug,
kiek būtų norėjęsi, girininkijose, kurių teritorijose yra nacionalinių ar regioninių parkų miškai. Buvę ir esantys girininkai,
su kuriais susipažinau, sudarė tikrų aplinkosaugininkų įspūdį:
Aukštaitijos NP Kaltanėnų girininkas Vytautas Igaunis, Minčiagirės – Janina Kriugiškytė, Vaišniūnų – Alfredas Aškelėnas,
Dzūkijos NP – Ūlos girininkė Stanislava Vyšniauskienė, Marcinkonių – Jonas Jazukevičius, Musteikos – Valdas Jazukevičius,
Trakų miškų urėdijos Strėvos girininkijos girininkas – Aukštadvario regioninio parko direktorius (buvo savo laiku ir tokia
sudvigubinta pareigybė) Vaclovas Plegevičius ir kiti. Ūkinin
kavimas specifinėse saugomų teritorijų girininkijose – taip pat
specifin
 is. Pagrindinis dėmesys skiriamas rekreacinei veiklai,
gamtos ir kultūros paveldo apsaugai, miškininkystės priemo
nėms, kraštovaizdžio formavimo kirtimams. Čia miškininkaujama, griežtai laikantis aplinkosaugos reikalavimų.
Buvęs Ignalinos miškų urėdas, nusipelnęs šalies miškininkas Edmundas Kapturauskas prisimena urėdijos (ūkio) bendradarbiavimą su pirmuoju šalyje nacionaliniu parku. Jis sako, jog
įkūrus Lietuvos nacionalinį parką nei parko direkcijos darbuotojai, nei miškininkai neturėjo susiformavusios aiškios jo veik
los vizijos. Anot garbiojo miškininko, kad kuo mažiau tektų
klaidžioti klystkeliais, buvo sudarytas specialus miškotvarkos
projektas, kuriuo ir vadovautasi. Įkūrus parką, pagausėjo, turistų, išryškėjo prasta kelių būklė. Nacionalinis parkas gavo lėšų
pagrindiniams keliams rekonstruoti, padengti asfaltu, o Ignalinos miškų ūkis įkūrė kelių tiesimo brigadą, ir problema buvo
išspręsta. „Kur žmonės, ten šiukšlės, – sako E. Kapturauskas. –
Nieko nelaukdami ėmėmės girininkijų jėgomis nacionalinio
parko miškuose rengti poilsiavietes. Didesnių lėšų reikalaujančius įrenginius pradėjome gaminti centralizuotai: Kaltanėnuose
įkūrėme rekreacinių baldų gamybos cechą“.
Paminėtina, jog 2004 m., kai šalies vyriausybė, siekdama
užtikrinti darnų ūkininkavimą nacionalinių parkų miškuose,
turto patikėjimo teise juos vėl grąžino miškų urėdijoms, Ignali
nos urėdija iš Aukštaitijos nacionalinio parko perėmė 9159 ha
miškų su administraciniais pastatais ir didesne dalimi darbuo
tojų, Druskininkų ir Varėnos miškų urėdijos iš Dzūkijos NP –
18329 ha, Telšių miškų urėdija iš Žemaitijos NP – 6575 ha, Trakų miškų urėdija iš Trakų INP – 2169 ha.

aktualijos
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Dalyvaukime konkurse

„Geriausiai neplynus pagrindinius kirtimus atliekanti girininkija“

miškininkystė

Konkurso organizavimas
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Pagal patvirtintus nuostatus konkursas vyks 3 etapais: urėdijose, kraštuose (zonose) ir šalies mastu. Miškų urėdijose atrinktos
girininkijos varžysis zonų konkurse, jų nugalėtojos – respublikiniame konkurse. Sudaryta konkurso respublikinė komisija
(A. Juodvalkis, S. Karazija, V. Mikšys, S. Žebrauskas, V. Mierkis,
K. Bilbokas, A. Gaudiešius, A. Tamošaitis).
Kiekvienoje urėdijoje šį konkursą organizuoja LMS skyriaus
pirmininkas ir miškų urėdas bei sudaroma iš 3 žmonių vertinimo komisija. Pageidautina, kad į jos sudėtį įeitų LMS skyriaus
pirmininkas ir urėdo pavaduotojas (miškininkystei) ar vyr.
miškininkas.
Konkurso dalyviai pagal teritorijas suskirstyti į 5 zonas.
Pirmajai zonai priskirtos Kretingos, Mažeikių, Kuršėnų, Rietavo, Šilutės, Tauragės, Raseinių ir Telšių miškų urėdijos (šios
zonos komisijos pirmininkas – Tauragės miškų urėdijos vyr.
miškininkas Antanas Gaudiešius). Antrajai zonai – Biržų, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių, Radviliškio, Panevėžio, Kupiškio,
Rokiškio ir Zarasų miškų urėdijos (komisijos pirmininkas –
Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vedėjas dr. Virgilijus
Mikšys). Trečia zona apima Anykščių, Jonavos, Kėdainių, Tytuvėnų, Ukmergės, Utenos ir Ignalinos miškų urėdijas (komisijos pirmininkas – Anykščių miškų urėdijos vyr. miškininkas
Kęstutis Bilbokas). Ketvirta zona – Alytaus, Dubravos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių ir Marijampolės
miškų urėdijos (komisijos pirmininkas – miškininkas Algimantas Tamošaitis). Penkta zona – Druskininkų, Nemenčinės,
Šalčininkų, Švenčionėlių, Trakų, Valkininkų, Varėnos, Veisėjų
ir Vilniaus miškų urėdijos (komisijos pirmininkas – Trakų
miškų urėdas Vygantas Mierkis).
Miškų urėdijų komisijos turi atrinkti ir pristatyti kraštų
(zonų) komisijoms po vieną geriausiai neplynus pagrindinius
kirtimus atliekančią girininkiją. Toliau zonų komisijos iš pateiktų girininkijų atrinks po vieną ar po dvi (jeigu tarp nugalėtojų
yra girininkijų, kur vyrauja pušynai, ir girininkijų, kur vyrauja
eglės bei lapuočių formacijos medynai) girininkijas respublikiniam konkursui. Komisija iš pateiktų kraštų nugalėtojų nustatys
geriausią girininkiją. Prizinės vietos bus premijuojamos.
Miškų urėdijose konkursas turi būti atliktas ir reikiami
dokumentai išsiųsti krašto (zonos) komisijos pirmininkui iki
birželio 1 d. adresais: A. Gaudiešiui, Tauragės miškų urėdija,
Vytauto g. 125, LT-72211, Tauragė; K. Bilbokui, Anykčių miškų urėdija, Vilniaus g. 101, LT-29142, Anykščiai; V. Mikšiui,
LAMMC Miškų institutas, Liepų g. 1, LT-53101, Girionys, Kauno r.; A. Tamošaičiui, Taikos pr. 80, bt. 36, LT-51297, Kaunas;
V. Mierkiui, Trakų miškų urėdija, Rubežių k., Senųjų Trakų seniūnija, LT- 21143, Trakų r.
Konkursas kraštuose turi būti įvykęs iki rugsėjo 1 d., o šalies
mastu – iki spalio 15 d. Kraštų konkurso dokumentus siųsti adresu: A. Juodvalkiui, Liepų g. 9-7, LT-53102, Girionys, Kauno r.
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Konkurso vertinimas ir nugalėtojų nustatymas

Geriausių rezultatų neplynų pagrindinių kirtimų taikyme pasiekusi girininkija bus nustatoma, komisijoms apžiūrėjus ir įvertinus atliktus kirtimus natūroje, taikant kompleksinį įvertinimą.
Pirmame etape (miškų urėdijose) tai atliekama 2-3 girininkijose,
o kraštų ir respublikiniame etapuose – visose girininkijose, patekusiose į sekantį konkurso etapą. Komisijos savo nuožiūra kiek
vienoje girininkijoje atrinks po 8-10 sklypų, ne mažesnių kaip
1 ha, kuriuose per paskutinius 7 metus atlikti neplyni pagrindiniai kirtimai. Paskiruose konkurso etapuose pasirinkti sklypai
gali nesutapti. Konkurse gali dalyvauti tik tos girininkijos, kurios turi ne mažiau kaip 10 sklypų, kuriuose per paskutinius
7-erius metus vykdyti neplyni pagrindiniai kirtimai.
Miškų urėdijos, pateikdamos girininkiją kitam konkurso
etapui, turi nurodyti, kokį procentą pagal plotą neplyni pagrindiniai kirtimai sudaro girininkijoje (vidutiniškai per 5-erius
metus) nuo bendro pagrindinių kirtimų ploto.
Atliktų kirtimų kokybė bus vertinama 5 balų sistema pagal
kriterijus, priklausomai nuo neplynų kirtimų būdo ir metodo.
Su šiais kriterijais, jų interpretacija bei vertinimo skale galima
susipažinti kiekvienos miškų urėdijos LMS skyriuje (konkurso
organizatoriai pateikė skyriams sudarytas vertinimo lenteles).

Pagrindiniai vertinimo principai

Bus vertinamas medynų parinkimo neplyniems kirtimams
tikslingumas, ar medyno taksacinė charakteristika atitinka šių
kirtimų taikymo reikalavimus. Vertinant kertamų ir paliekamų
medžių atrinkimo kokybę, bus žiūrima, kokių rūšių ir kokių klasių medžiai yra iškirsti ir palikti bei paliktų medžių išsidėstymo
pobūdis. Taip pat bus kreipiamas dėmesys į kirtimo intensyvumą
ir paliktą po kirtimo skalsumą, kaip paliktas medyno skalsumas
derinasi su planuojamu atvejų skaičiumi, su palikto medyno stabilumu, su jo įtaka būsimam atžėlimui. Bus žiūrima, ar kirtimai
atlikti laikantis nustatytos technologijos, koks yra paliktų medžių
ar pomiškio pažeidimo laipsnis, ar sutvarkytos kirtimų atliekos.
Girininkijose kiekvieną rodiklį komisijos nariai vertins atskirai, po to bus išvedamos konkretaus rodiklio vertinimų aritmetinis vidurkis, o iš visų nurodytų rodiklių išvedamas bendras medyno įvertinimo aritmetinis vidurkis.
MG inf.

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka

Lietuvos miškininkų sąjunga šiemet organizuoja miškų urėdijose konkursą geriausiai neplynus pagrindinius kirtimus atliekančiai girininkijai nustatyti, kurio rezultatai turėtų būti suvesti
iki šių metų spalio vidurio.

Miško atkūrimo būdų
raida ir pasekmės

Apžvelgti miško atkūrimo būdų raidą visuose Lietuvos miškuose per ilgesnį laikotarpį sudėtinga dėl patikimų duomenų
trūkumo. Visai nėra duomenų apie tai tarpukario Lietuvos
privačiuose miškuose, nepakanka ir nepriklausomybę atkūrusios šalies privačiuose miškuose.
Per 1921-2009 m. laikotarpį įveista apie 773 tūkst. ha miško želdinių. Sodintų medžių rūšių vyravimas (įveisti medynai) 2010 m. pradžioje sudarė 499 tūkst. ha, arba apie 65 proc.
per minėtą laikotarpį įveistų medynų ploto. Daugiau kaip pusėje šių plotų (per 290 tūkst. ha) kultūrinės kilmės medžiai
viršija 80 proc.. Daugelį iš jų galima prilyginti sąlyginai gryniems arba yra gryni medynai (Lietuvos miškų metraštis XX
amžius, 2003). Dalis iki antrojo pasaulinio karo įveistų medynų (apie 27 tūkst. ha eglynų), pasiekusių kirtimo amžių, galėjo būti iškirsti. Dėl nepakankamos priežiūros, apsaugos bei
ugdymo kirtimų įveistų medžių rūšių vyravimo (>50 proc.
esamos sudėties) nerasta apie 35 proc. iki 2010 m. želdintų
plotų.
Per pastaruosius 80 metų Lietuvos miškuose 6 proc. sumažėjo pušynų plotas, eglynų – 9,4 proc. ir drebulynų – 2,8
proc. (1 lentelė). Padidėjo beržynų plotas – 9,4 proc., juodalksnynų – 1,4 proc., baltalksnynų – 5,1 proc., ąžuolynų –
0,7 proc., uosynų – 1,1 proc. ir kitų medžių rūšių medynų –
0,7 proc. (1 lentelė).
Vienareikšmiškai įvertinti miško atkūrimo kokybę per ilgesnį laikotarpį vargu ar įmanoma, nes keitėsi miškų paskirtis, atkūrimo tikslai, technologijos, sodmenų kokybė ir įvairovė, miškų politika bei strateginės miškininkavimo nuostatos, miškininkų kvalifikacija ir nuolat kintančių visuomenės
reikmių bei aplinkos sąlygų suvokimas. Prasmingesnis gali
būti pastarųjų dešimtmečių miško atkūrimo tendencijų
įvertinimas ir jų įtakos svarbesnių darnaus miškininkavimo
principų įgyvendinimui nustatymas. Nacionalinės miškų
ūkio sektoriaus plėtros programos projektas jau yra parengtas ir artimiausiu metu bus paskelbtas bei pradėtas svarstymas su visuomene (Vaičiūnas, 2011). Vertėtų jame dalyvauti,
teikiant motyvuotus Lietuvos žmonių ir Valstybės interesus
atitinkančius pasiūlymus.
1 lentelė. Vyraujančių medžių rūšių plotų (proc.)
kaita Lietuvos miškuose (Lietuvos miškų ūkio
statistika 2010)
Medynai

1923-1936* 1858-1963 1966-1977 1978-1987 1998 2008

Pušynai

41,4

41,2

39,2

38,3

37,2 35,4

Eglynai

30,3

19,3

17,9

20,7

23,4 20,9
19,9 21,8

Beržynai

12,4

18,9

22,5

21,7

Drebulynai

6,5

6,0

5,2

3,4

2,8 3,7

Juodalksnynai

5,6

5,9

5,7

5,5

5,7 6,8

Baltalksnynai

1,4

6,1

6,2

5,9

5,9 6,5

Ąžuolynai

1,3

1,5

1,5

1,7

1,8 2,0

Uosynai

0,9

1,0

1,6

2,3

2,7 2,0

Kiti

0,2

0,1

0,2

0,5

0,6 0,9

* 1923–1936 m. duomenys be privačių miškų

Per pastaruosius 15 metų įvyko gana ženklių su miško
atkūrimu susijusių miškininkavimo priemonių pakitimų:
mažėjo plynų kirtimų apimtys, keitėsi dirvos paruošimo
miško atkūrimui ir žėlimo skatinimo priemonių apimtys,
dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo būdų taikymo santykis, sodmenų kokybė ir kt. Valstybiniuose miškuose nuosekliai didėjo miško žėlimą skatinančių priemonių taikymas.
1993 m. jos buvo taikytos tik 100 ha, o 1998 m.– 800 ha,
2003 m. –1500 ha, 2007 m. – 2000 ha. Miško želdinimui dirva ruošta 1993 m. tik 55 proc. viso želdinių ploto, 1998 m. –
73 proc., 2003 m. ir 2008 m. – jau beveik visame želdintame
plote. Patikimų duomenų apie konkrečių miško medžių rūšių atsikūrimą taikant ir netaikant žėlimą skatinančias priemones mums nepavyko gauti. Želdinant per pastarąjį dešimtmetį (1999-2009 m.) daugiausia atkurta eglėmis (68-75
proc.), po to seka atkūrimas pušimis (15-23 proc.), ąžuolais
(3-7 proc.) ir 2-7 proc. kitomis medžių rūšimis (2 lentelė).
Gana intensyviai didėjo atkūrimo žėlimu apimtys. Valstybiniuose miškuose žėlimu atkurta: 1999 m. –12 proc.,
2004 m. – 30 proc., 2009 m. – 40 proc. viso atkuriamo miško ploto. Atitinkamai mažėjo atkūrimo želdinant apimtys:
1999 m. – 88 proc., 2003 m. – 70 proc. ir 2009 m. – 60 proc.
Privačiuose miškuose natūralaus miško atsikūrimo apimtys
ženkliai didesnės.
Želdinimo apimčių mažėjimas turėjo įtakos medžių rūšių
kaitai (3 lentelė). Per pastarąjį dešimtmetį (2001–2010 m.)
drebulynų plotai Lietuvoje padidėjo 46 proc., juodalksnynų – 21 proc., ąžuolynų ir beržynų – po 18 proc., baltalksnynų – 8 proc. ir pušynų – 3 proc. Sumažėjo uosynų plotai – 30
proc. ir eglynų – 4 proc. Didžiausią nerimą kelia intensyvus
drebulynų ir baltalksnynų plotų didėjimas per pastaruosius
metus. Vyraujančių rūšių pokytis bendrame mišku apaugusiame plote per dešimtmetį pasikeitė nedaug: nuo -2,3 iki
+2,1 proc. Išryškėję per pastarąjį dešimtmetį pokyčių dėsningumai rodo miško atkūrimo pradinę būklę, t.y. iki miško
bendrijos želdiniuose ir žėliniuose susiformavimo, tačiau
turi lemiamą reikšmę būsimai miško medžių sudėčiai bei
medynų kokybei, nors vėliau medynų ugdymo kirtimų ir

2 lentelė. Miško atkūrimo žėlimu ir želdinimu apimčių raida pagal tikslines medžių rūšis
valstybiniuose miškuose (panaudoti Lietuvos miškų ūkio statistikos 2000-2010 m. duomenys)
Metai
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Žėlimu
tūkst. ha
1,1
1,9
?
3,1
3,3
3,3
3,6
3,5
4,0
3,7
3,5

%
12
21
?
29
30
30
35
35
40
40
40

P
tūkst. ha
1,9
1,6
1,4
1,6
1,7
1,4
1,1
1,0
0,9
0,8

%
23
20
20
21
22
21
17
17
16
15

E
tūkst. ha
5,6
5,7
5,2
5,6
5,6
4,7
4,7
4,2
3,7
3,6

%
68
73
75
74
72
71
73
70
66
69

Želdinimu
Ą
tūkst. ha
%
0,3
4
0,3
4
0,2
3
0,2
3
0,3
4
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,4
7
0,3
6

Kt.
tūkst. ha
0,4
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,5
0,6
0,5

%
5
3
2
2
2
3
5
8
11
10

Viso
tūkst. ha
8,2
7,8
6,9
7,6
7,8
6,7
6,6
6,4
6,0
5,6
5,2

%
88
79
?
71
70
65
65
60
60
60

Iš viso
tūkst. ha
9,3
8,9
?
10,7
11,1
10,0
10,2
9,9
10,0
9,3
8,7

13
15
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3 lentelė. Medynų plotų kaita 2001-2010 m. (panaudoti Lietuvos miškų ūkio
statistikos 2002-2010 m. duomenys)
Metai
Medynai

2001

2005

Pokytis
Medynų ploto
bendrame
pokytis
apaugusiame
per 10 metų, % mišku plote, %

2010

ha

%

ha

%

ha

%

Pušynai

705,2

36,6

719,3

36,2

725,5

35,4

+ 2,9

- 1,2

Eglynai

445,7

23,1

432,7

21,7

427,0

20,8

- 4,2

- 2,3

Ąžuolynai

34,6

1,8

38,6

2,0

40,8

2,0

+ 17,9

+ 0,2

Uosynai

52,7

2,7

48,8

2,5

36,7

1,8

- 30,4

- 0,9

Beržynai

385,4

20,0

409,9

20,6

453,7

22,1

+ 17,7

+ 2,1

Juodalksnynai

114,5

6,0

131,8

6,6

139

6,8

+ 21,4

+ 0,8

Drebulynai

54,6

2,8

62,9

3,2

79,8

3,9

+ 46,1

+ 1,1

Baltalksnynai

119,5

6,2

125,5

6,3

129,3

6,3

+ 8,2

+ 0,1

Kiti

15,5

0,8

18,2

0,9

19,1

0,9

+ 23,2

+ 0,1

Viso:

1927,7

100,-

1987,7

100,-

2050,9

100,-

+ 6,4

+ 0,0

apsaugos priemonių atlikimas laiku ir kokybė gali turėti taip
pat esminės įtakos medžių rūšių sudėčiai. Stabilesnė rūšių
sudėtis išlieka dažniausiai tik po du kartus laiku atliktų ugdomųjų kirtimų (Juodvalkis, Kairiūkštis, 2009). Tačiau jeigu
tokios medžių rūšių kaitos tendencijos išliks ilgesnį laiką,
pasekmės gali būti reikšmingos visų svarbesnių miško funkcijų (ekologinių, ekonominių, rekreacinių ir kt.) aspektais.
Želdinimu ir žėlimu atkurto miško apimtys per 2000–
2009 m. miškų urėdijose gana ženkliai skiriasi (4 lentelė).
2000 m. žėlimu didesniame plote negu želdinimu mišką atkūrė tik 1 miškų urėdija, 2003 m.– jau 3, 2006 m. – 6, 2009 m. –
9 miškų urėdijos. Tik nedaugelyje miškų urėdijų šis taikytų
atkūrimo būdų santykis per pastarąjį dešimtmetį nepakito iš
esmės. Dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo būdų taikymo
apimtys konkrečiose urėdijose ženkliai svyruoja pagal metus.

4 lentelė. Dirbtinio ir natūralaus miško atkūrimo apimčių raida per pastarąjį dešimtmetį pagal miškų urėdijas (Lietuvos miškų ūkio statistika 2001-2010 m.)
Atkurta želdiniais (ha)

miškininkystė

Miškų urėdijos

14
16

Pušis

Eglė

Ąžuolas

kt.

Atkurta žėliniais
(ha)

viso

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

2000

2003

2006

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Alytaus

21

22

12

4

55

81

86

58

8

-

16

1

-

-

-

4

84

103

115

67

-

23

37

29

Anykščių

16

15

15

2

96

78

114

82

2

4

6

10

9

19

4

17

123

116

139

111

30

81

23

29

Biržų

14

22

5

-

109

173

59

53

14

38

4

16

1

7

1

71

138

240

69

140

176

11

336

326

Druskininkų

67

61

62

53

-

6

-

6

-

-

-

-

-

1

-

-

67

68

62

59

9

10

30

21

Dubravos

16

23

18

18

77

90

58

81

5

3

8

5

12

5

9

22

110

121

93

126

13

43

35

29

Ignalinos

4

19

11

3

81

103

113

74

-

-

-

8

-

8

1

-

85

130

124

85

3

36

24

63

Jonavos

104

25

43

9

108

135

116

53

21

-

10

19

-

5

15

1

233

165

184

82

30

24

116

79

Joniškio

10

1

-

-

173

140

147

138

1

-

1

4

12

-

1

12

196

141

148

154

9

91

26

129

Jurbarko

90

64

61

21

120

141

156

51

2

5

-

2

18

27

13

23

230

237

189

97

50

91

89

105

Kaišiadorių

40

23

17

23

203

85

75

69

3

21

10

20

7

-

-

-

253

129

101

112

3

34

140

135

Kauno

4

5

2

-

128

100

143

103

45

28

23

27

18

-

9

10

195

132

177

140

-

133

89

60

Kazlų Rūdos

55

62

53

25

55

54

65

63

-

-

-

1

1

-

7

5

111

116

125

94

-

148

157

181

Kėdainių

4

-

-

-

253

69

50

74

26

81

39

11

-

-

8

6

283

150

96

91

3

119

182

152

Kretingos

25

23

35

27

137

171

135

163

4

3

4

6

1

5

1

3

167

202

176

199

1

51

57

56

Kupiškio

7

7

3

-

100

142

55

36

3

3

2

-

4

-

2

24

114

152

61

60

4

101

70

75

Kuršėnų

5

36

5

5

220

241

183

137

-

-

1

6

7

5

9

1

232

282

200

149

10

52

98

172

Marijampolės

15

26

6

2

99

88

115

75

-

-

17

23

11

-

-

11

125

114

138

111

52

149

87

105

Mažeikių

60

58

21

16

243

266

176

123

7

1

11

7

1

-

3

4

311

325

211

150

30

83

121

123

Nemenčinės

49

109

83

58

82

34

64

42

-

-

3

5

1

1

5

-

132

144

155

105

-

22

55

35

Pakruojo

7

1

1

-

83

111

88

103

13

5

11

4

20

24

19

25

123

141

119

132

36

116

95

39

Panevėžio

40

13

31

3

195

281

182

101

1

16

25

14

12

36

43

25

248

346

281

143

32

166

117

146

Prienų

21

8

18

13

94

116

102

58

4

2

15

13

1

1

5

3

120

127

139

87

34

87

101

45

Radviliškio

5

4

1

1

233

245

160

106

2

13

30

12

1

-

13

38

241

262

204

157

14

47

44

90

Raseinių

25

7

1

-

164

217

125

113

6

3

4

3

-

10

-

9

194

237

132

125

35

93

93

81

Rietavo

23

12

19

10

214

163

196

113

-

1

1

6

-

2

4

4

237

178

221

133

9

134

144

89

Rokiškio

30

56

7

9

188

104

55

61

-

-

-

3

19

2

24

38

237

162

86

111

11

142

94

12

Šakių

60

47

42

39

88

70

71

55

15

8

1

2

8

-

7

4

171

125

121

100

45

124

105

75

Šalčininkų

2

126

71

16

53

135

148

86

108

-

1

1

-

1

1

3

163

262

221

106

32

66

150

116

Šiaulių

26

8

10

19

226

196

222

148

2

1

-

14

12

4

5

43

266

209

238

224

51

201

165

173

Šilutės

57

72

70

66

217

110

137

87

-

2

7

4

4

9

49

1

278

193

262

158

91

9

18

55

Švenčionėlių

74

138

79

56

77

65

52

48

-

4

-

-

2

-

3

8

153

207

135

112

3

75

82

50

Tauragės

22

24

5

18

214

273

227

187

10

33

13

15

-

2

4

14

246

332

248

234

2

74

83

91

Telšių

40

35

9

33

159

222

121

92

2

1

4

-

1

22

2

3

202

280

136

128

16

168

85

37

Tytuvėnų

6

12

8

8

245

45

66

70

-

-

7

-

3

1

8

1

254

58

90

79

40

31

36

65

Trakų

145

149

58

80

81

150

158

115

3

-

12

16

2

1

1

1

231

300

229

212

8

24

17

3

Ukmergės

36

18

6

16

373

241

278

171

7

15

21

6

34

3

40

9

450

277

345

202

126

218

131

236

Utenos

12

25

19

14

120

152

100

115

-

-

2

1

-

-

-

2

132

177

120

132

59

33

17

46

Valkininkų

73

89

46

13

44

75

84

43

-

-

-

-

-

-

2

28

117

164

132

84

18

37

31

52

Varėnos

50

38

64

74

23

49

33

35

-

-

1

-

-

-

-

-

72

87

98

109

5

22

27

37

Veisiejų

86

58

28

70

45

51

54

24

-

-

2

-

-

-

-

4

131

109

85

98

-

12

38

15

Vilniaus

75

42

23

13

94

175

124

117

2

-

6

4

12

1

5

1

183

218

157

134

-

30

39

43

Zarasų

36

64

23

14

75

72

28

45

2

-

4

8

-

-

-

-

113

136

54

67

12

35

34

18

Iš viso

1602

1715

1088

850

5663

5551

4685

3576

317

292

323

296

231

203

321

479

7813

7761

6418

5201

1109

3266

3520

3516
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Straipsniui panaudoti 2008 m. užsakomojo darbo „Natūralaus ir dirbtinio miško atkūrimo būdų palyginamosios ekologinės ir ekonominės
analizės atlikimas ir rekomendacijų
parengimas“, „Lietuvos miškų ūkio
statistikos 1996–2010 metų“, „Lietuvos nacionalinės miškų inventorizacijos 2004–2008 m.“, „Centralizuotos

miškininkystė

savose urėdijose ir pamąstyti, ar tikrai
pasirenkami geriausi miško atkūrimo
būdai (4 lentelė). Šiuo požiūriu detalesnės analizės rezultatais turėtų būti
pagrįstos miško ūkio plėtros strategijos
svarbesnės nuostatos bei Nacionalinės
miškų ūkio sektoriaus plėtros programos priemonės.
Natūralaus ir dirbtinio miško atkūrimo būdų palyginamosios ekologinės
ir ekonominės analizės rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos miško
atkūrimo būdui parinkti bus pateikti šio
straipsnio tęsinyje kitame numeryje.

Rinoldo Jackaus nuotrauka

Tam įtakos turi nevienodas užmirkusių
ir pelkinių augaviečių pasiskirstymas ir
dėl to nevienodos galimybės kirsti pagrindiniais kirtimais šiose, dažniausiai
žėlimui paliktinose augavietėse paskirų
metų žiemą. Įtakos turi finansinio pajėgumo kaita, miškų politikos kitimo
tendencijos ir profesinė patirtis, tradicijos, vadovų valios tvirtumas (net ir
pablogėjus sąlygoms, mišką atkurti kuo
geriau). Dėl minėtų priežasčių detaliau
vertinti, o juo labiau prognozuoti miško atkūrimo būdų kaitos įtaką būsimų
medynų medžių rūšių sudėčiai miškų
urėdijose būtų gana sudėtinga ir vargu
ar prasminga. Tai išryškės vėliau. Abejonių nekelia tik bendra tendencija,
kad didėjant natūralaus miško atkūrimo (atsikūrimo) apimtims, neišvengiamai mažėja spygliuočių ir kietųjų
lapuočių vyravimas būsimuose medynuose. Manau, kad miškų urėdijų specialistams pats laikas detaliau paanalizuoti galimas rūšių kaitos tendencijas

miško želdinių ir žėlinių duomenų
bazės“ ir VĮ Miškų urėdijų žinybinių
dokumentų duomenys.
Prof. Edvardas Riepšas

Nenuilstantis miškų daktaras,

grožio kūrėjas

Daugelis miškininkų kolegą Vladislovą
Petrauską pažįsta kaip ilgametį miškų
sanitarinėje apsaugoje dirbusį pareigingą miško patologą. Kilęs iš Tauragės
rajono Žygaičių kaimo, su žemaitišku
atkaklumu Vladislovas visąlaik siekė įgyvendinti gyvenime užsibrėžtus
tikslus bei turėjo tvirtą nuomonę. Nuo
vaikystės mėgęs auginti medelius, skiepyti, želdyti, jis nedvejodamas pasirinko LŽŪA miškininkystės studijas, 1968
m. baigė Miškų ūkio fakultetą. Trumpai padirbėjęs tuometinio Radviliškio miško pramonės ūkio Radvilonių
girininkijos girininko pavaduotoju ir
Telšių miškų ūkio Biržuvėnų girininkijos girininku, 1969 m. lapkričio 1 d.
jis gavo pasiūlymą dirbti Inspekcinės
miško patologų grupės vyr. miškininku – patologu.
Vėliau šios įstaigos pavadinimas
kelis kartus keitėsi, kito pareigybės pavadinimas, tačiau vykdomos funkcijos
ir uždaviniai liko panašūs. V. Petrauskas „miškų daktaru“ dirbo daugiau
nei 34 metus. Bendradarbiai jį vertino
už sąžiningumą, pareigingumą, iniciatyvumą. Šalia pagrindinės miško

sanitarinės apsaugos veiklos jis vykdė
įvairius gamybinius bandymus, ruošė
rekomendacijas miškininkams, vedė
seminarus girininkams, eiguliams,
skaitė paskaitas miškininkų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Parašė per 20
straipsnių į „Mūsų girias“, „Valstiečių
laikraštį“ ir rajoninę spaudą. Domėjosi
inkilų kabinimo nauda miško paukščiams, dirbtinio skruzdėlynų dauginimo efektyvumu, želdinių apsauga nuo
pušinių straubliukų kenkimo bei kanopinių žvėrių žalojimo, šakninės pinties
išplitimu eglynuose.
Išėjęs 2004 m. į pensiją, jis sugrįžo
į Žygaičius, tėviškę, kur puoselėja 1,3

ha dendroparką, jį pats suprojektavo,
apsodino savo išaugintais medeliais.
Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui įprasminti Vladislovas savo
žemėje iš ąžuoliukų „parašė“ skaičių 1000. Nuosavame miške bando
įvairias nechemines miško apsaugos
priemones, turi sukaupęs ilgametę
patirtį savaiminių ąžuoliukų auginime ir kitais miškininkystės klausimais. Augina ir platina sodmenis
dekoratyviniam apželdymui. Mielai
savo žiniomis dalijasi su miškininkais
ir želdintojais.
Laisvalaikiu jis renka istorinę medžiagą apie gimtąsias apylinkes, gyventojus, aktyviai dalyvauja Žygaičių
gyvenvietės bendruomenės veikloje.
Balandžio 23-ąją mūsų buvusiam
kolegai sukako 70 metų. Šia proga
buvę bendradarbiai Vladislovui linki
žemaitiško ąžuolo stiprybės, ilgų gyvenimo metų, aktyvios veiklos ir naujų idėjų gražinant medžiais ir darbais
Tėvynę.
Virgilijus Vasiliauskas
Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Miško želdinių veisimas

miškininkystė

žemės ūkiui naudotose žemėse

16
18

Žemės ūkiui naudotose žemėse įveisti mišką žymiai sunkiau negu miško žemėse.
Tokios žemės turi storą apie 30 cm, o labai
seniai nedirbamos žemės – apie 20 cm ariamąjį horizontą su dideliu (50 000 vnt. m-2
ir daugiau) sėklų kiekiu, kuris, susidarius
palankioms sąlygoms, gali sudygti. Daugelyje dirvų gali susidaryti ir apie 10 cm storio
sutankintas poarmenio sluoksnis (armens
padas). Jo nėra tik labai ilgą laiką (50 metų
ir daugiau) neartose dirvose arba melioruotuose plotuose su 30 cm ar storesniu durpės
sluoksniu. Šiuose plotuose po durpe mineraliniai dirvožemio sluoksniai būna retai
sutankėję ir tik nedideliuose ploteliuose. Didžiausio tankio poarmeniniai dirvožemio
sluoksniai yra priemoliuose, mažesnio –
priesmėliuose. Esant didesniam negu 1,6 g
cm-3 poarmenio tankiui, ypač smulkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose šis
sluoksnis stabdo daugelio rūšių medelių
šaknų augimą. Labiau sutankėję yra laikinai užmirkstantys negu normalaus drėgnumo dirvožemiai. Armeninio dirvožemio
sluoksnio tankis žemės ūkiui naudotose
žemėse žymiai didesnis negu miško žemių
humusinio horizonto tankis ir gali labai lėtinti šaknų augimą. Esant apie 1,5-1,6 g cm-3
armeninio dirvožemio sluoksnio tankiui,
liepų ir eglių šaknys gali sustoti augti.
Armens padas susidaro ne tik dėl dirvožemio suspaudimo jį dirbant, bet ir dėl
smulkiųjų dirvožemio dalelių ir koloidų
įplovimo iš armeninio sluoksnio – šaknų
augimą sulėtins arba stabdys dar daug
dešimtmečių. Kai kurių mokslininkų teigimu, sutankėję dirvožemiai natūraliai į
pirmykštę būklę nebegrįžta.
Lyginant su miško žemėmis, panašios
granuliometrinės sudėties žemės ūkiui
naudotų žemių aktualusis derlingumas yra
didesnis, dirvožemiai pagal derlingumą ir
drėgnumą homogeniškesni, nėra arba yra
mažai kliūčių ruošiant dirvą ar veisiant
želdinius. Šie veiksniai lemia vienodesnį
tolygiai pasodintų plote medelių augimą ir
tuo pačiu labiau „įtemptus“ vidurūšinius
santykius, o tai mažina želdinių tvarumą.
Iš kitos pusės, didesnis dirvožemių derlingumas užtikrina spartesnį medžių augimą,
o tuo pačiu – ir medynų produktyvumą.
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Žemės ūkiui naudotose žemėse įveisti
spygliuočių želdiniai dažniau pažeidžiami
šakninės pinties.

Dirvos paruošimas

Dirvos paruošimo būdas žemės ūkiui naudotose žemėse, kaip ir miško žemėse, priklauso nuo želdavietės sąlygų: dirvožemių
derlingumo, drėgnumo, reljefo, poarmeninio sluoksnio, tankio ir kt. Prieš parenkant
dirvos paruošimo būdą, visų pirma reikia
nustatyti, ar yra sutankėjusio poarmenio
sluoksnis. Kadangi žemių savininkai ar
valdytojai patys tai nustatyti neturi galimybių, reikėtų vadovautis pateiktomis atliktų
tyrimų išvadomis.
Smėlžemių sklypuose (Nb augavietė),
kuriuose nėra armens pado, dirva ruošiama sekliomis iki 10 cm gylio vagomis arba
ištisai suariant 25-27 cm gyliu. Sodinant į
vagas, užtikrinamas geras medelių aprūpinimas drėgme, santykinai mažas žolinių
augalų kiekis sodinimo vietose bei geras
želdinių augimas keletą pirmųjų metų. Sodinant į ištisai suartą dirvą, sausais pavasariais ir vasaromis blogo želdinių prigijimo
rizika žymiai didesnė, sodinimo vietose yra
daugiau piktžolių, lyginant su sodinimu į
seklias vagas, bet želdiniai, pradedant 4-aisiais metais, geriau auga ir nesuformuojamas mikroreljefas.
Išplautžemių, rudžemių, šlynžemių ir
kitų dirvožemių sklypuose (Nc, Nd, Nf,
Lc, Ld, Lf augavietės), kuriuose nėra armens pado, dirva ruošiama ištisai suariant
25-27 cm gyliu arba išariant riekes. Riekių
storis turi būti toks, kad sodinant medelius
dalis šaknų patektų į po rieke esančią dirvą. Sunkiose dirvose (priemoliai, moliai)
išariamos 10-15 cm storio riekės, lengvose
(smėliai, smėlingi priemoliai) – 10-15 cm
arba 25-30 cm. Minimalus riekės plotis –
50 cm. Laikinai perteklingo drėgnumo dirvas ištisai suarus, nuolydžių kryptimi išariamos drenuojančios vagos. Veisiant eglės
želdinius laikinai perteklingo drėgnumo
dirvų negalima ruošti riekėmis, nes labai
sumažės eglynų atsparumas vėjui. Sodinant
į ištisai suartą dirvą, užtikrinamas geras
želdinių prigijimas ir augimas, bet padidėja želdinių priežiūros apimtys, lyginant su

pasodintais į riekes. Juodalksnis gali būti
sodinamas vagose arba ištisai suartoje dirvoje. Vagose pasodintas juodalksnis ne tik
geriausiai prigyja, išsilaiko, bet ir auga.
Prieš ruošiant dirvą tikslinga žolinius
augalus ir krūmus sunaikinti herbicidais.
Tai ne tik pagerina želdinių prigijimą, išsilaikymą ir augimą, bet ir sumažina želdinių priežiūros darbus.
Dirvos su susiformavusiu armens padu
ruošiamos ištisai ariant tokiu gyliu, kad
sutankintas poarmenio sluoksnis būtų išverstas į dirvos paviršių. Kadangi daugelyje dirvų armens storis yra apie 30 cm, o
sutankinto sluoksnio storis – apie 10 cm,
todėl ariama 40 cm gyliu; į dirvos paviršių išverčiamas apie 10 cm storio piktžolių
sėklų neturintis sluoksnis. Arimo metu
gerai apverčiant riekes keletą pirmų metų
būna mažai žolinių augalų ir nereikia želdinių priežiūros. Be to, giliai suartoje dirvoje įveisti želdiniai ne tik gerai prigyja, bet
ir labai gerai auga, kadangi sudaromos palankios sąlygos medžių šaknims augti. Giliuoju arimu paruoštoje dirvoje 8 metų pušies ir eglės želdinių aukštis paprastai būna
40-50 proc. didesnis negu ištisai įprastiniu gyliu suartoje dirvoje įveistų želdinių.
Ariant 40 cm gyliu gali būti ruošiamos ne
tik su susiformavusiu armens padu, bet visos dirvos.
Su susiformavusiu sutankinto poarmenio sluoksniu normalaus drėgnumo dirvas
galima ruošti sekliomis vagomis, vagų dug
ną iki 40 cm ar didesniu gyliu perpjaunant
plokščiapjūviu purentuvu arba kurminimo
įrenginiu. Sodinama į vagos centre padarytą plyšį.
Seklios vagos padaromos frezeriais
arba miško plūgais, riekės – miško plūgais,
ištisai įprastiniu gyliu ariama bendros paskirties plūgais su peiliais, o giliuoju arimu – specialiaisiais plūgais.

Sodmenys

Žemės ūkiui naudotose žemėse žoliniai augalai vešlesni ir aukštesni, todėl siekiant sumažinti želdinių priežiūros darbų apimtis
juos reikėtų veisti stambesniais sodmenimis. Smėlžemiuose (Nb) pušys sodinamos
dvimečiais sėjinukais arba sodinukais, der-

lingesnėse dirvose – trimečiais (P1+2, P2+1)
sodinukais. Eglės sodinamos keturmečiais
(E2+2) sodinukais, ąžuolai – trejų ar ketverių metų (Ą1+2, Ą2+2), juodalksniai – dvimečiais sodinukais (J1+1), beržai – dvimečiais
sėjinukais (B2+0) ar sodinukais (B1+1).

Želdinių priežiūra

Pirmais želdinių augimo metais medeliams ypač svarbi drėgmė. Konkuruojantys
augalai, turėdami žymiai geriau išvystytas
šaknų sistemas, sunaudoja paviršiniuose
dirvožemio sluoksniuose esančią drėgmę,
todėl pasodinti medeliai gali žūti. Dirvos
išdžiūvimas ypač pavojingas pirmoje vasaros pusėje, nes persodintų medelių šaknys
intensyviau pradeda augti tik birželio pabaigoje ar liepą. Persodintų beržų šaknys
pirmais metais auga lėtai, todėl ypač didelis žuvimo pavojus išlieka visą sezoną. Dėl
šios priežasties, ypač sausomis vasaromis,
greta pasodintų medelių augančios piktžolės turėtų būti šalinamos. Dėl labai gerai
išvystytų šaknų sistemų pirmais metais
želdiniams pavojingesni varpiniai negu kiti
žoliniai augalai.
Antrais ir vėlesniais želdinių augimo
metais, kada medeliai jau gali konkuruoti
dėl drėgmės ir maisto medžiagų su greta
augančiomis piktžolėmis, svarbiausia tampa konkurencija dėl šviesos, todėl priežiūrą
būtina atlikti pilnai stelbiamiems (konkuruojantys augalai lygūs arba aukštesni už
kultivuojamus) eglės, juodalksnio, klevo ir
kitiems ūksmę toleruojantiems medeliams,
o šviesinėms medžių rūšims (pušis, beržas,
maumedis, ąžuolas) – pilnai stelbiamiems
ir ¾ lajos užtamsintiems, ypač jeigu stelbia
ne varpinės žolės. Laiku neatlikus želdinių
priežiūros, konkuruojančių augalų stelbimas daugiau sumažina medelių prieaugį
į skersmenį, mažiau – į aukštį, todėl jie
tampa neatsparūs mechaniniam poveikiui,
sniego, apledėjimų ar konkuruojančių augalų nulenkiami žūsta.

Želdinių rūšių sudėtis ir pradinis
tankumas

Miško želdinių tipai skirti ūkiniams ir apsauginiams miškams veisti žemės ūkiui
naudotose žemėse (lentelė). Jie diferencijuoti pagal dirvožemių derlingumą ir
drėgnumą (augavietes). Želdinių rūšinė
sudėtis, mišrinimo schemos, pradinis tankumas ir sodinimo vietų išdėstymas pagrįstas medžių tarprūšinių ir vidurūšinių
santykių tyrimų duomenimis ir nustatytais
dėsningumais bei atsižvelgta į „Rekomendacijas šakninės pinties plitimui apriboti
spygliuočių medynuose ir miško įveisimui
žemės ūkio naudmenose“ (2008). Miško

želdinių tipai paruošti tik dažniausiai želdomoms medžių rūšims. Be rekomenduojamų, gali būti veisiami liepos, klevo ar kitų
medžių rūšių želdiniai, apželdant glėjiškus
derlingus dirvožemių sklypus plačiau naudotinos vinkšnos. Veisiant želdinius miško
pakraščiuose, siūloma pasodinti krūmų. Jie
sudarytų nuoseklų perėjimą iš miško į lauką ir būtų slėptuvė ir maisto šaltinis paukščiams, kiškiams, kitiems smulkiesiems žinduoliams. Nedideles krūmų grupes galima
įveisti ir želdomo sklypo viduje.
Apželdant mažus, ne pamiškėse esančius sklypus, nereikėtų veisti eglės želdinių.
„Visų vėjų“ perpučiami maži eglės želdinių
sklypai, sulaukę 30-40 metų, pradeda lė-

čiau augti, sumažėja jų atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams.
Siūlomi dirvos paruošimo būdai, sod
menys, želdinių mišrinimo schemos ir sodinimo vietų išdėstymas sudaro prielaidas
geram želdinių prigijimui ir augimui, leidžia
iki minimumo sumažinti arba visai išvengti
želdinių priežiūros darbų ir ikikomercinių
ugdymo kirtimų, užtikrinti pakankamą
želdinių tvarumą, aukštą būsimų medynų
našumą ir išauginamos medienos kokybę
mažiausiomis piniginėmis ir darbų sąnaudomis.
Dr. Antanas Malinauskas
Dr. Gintautas Urbaitis

Miško želdinių mišrinimo schemos arba rūšių sudėtys, pradiniai tankumai ir sodinimo vietų išdėstymas
Augavietė

Mišrinimo schema arba želdinių
sudėtis

Pradinis tankumas
(vnt. ha-2) ir sodinimo
vietų išdėstymas (m)

Pastabos

Na Nb

7-8P 3-2B(kr)

5000; 2,5 x 0,8

Beržas sodinamas pavienėmis eilėmis. Atstumas tarp pušų ir beržų
eilių – 2,5-3 m; sodinami krūmai: pajūrinis karklas, lanksvūnė, kadagys,
zuikiakrūmis. Krūmai sodinami pušų eilėse ir miškas – laukas pakraščiuose

7-8P 3-2kr (Bt)+B

5000; 2,0 x 1,0

Eilėmis: 1-3 eilės 2P 1E 1 eilė Bt (kr)
7-8P 3-2J
Eilėmis: 2-4 eilės 2P 1E 1 eilė J

5000; 2,0 x 1,0
5000; 2,5 x 0,8
5000; 2,5 x 0,8

4-5E 3-2P 3-2 kr (Bt J)

3300; 2,0-3,0 x 1,5-1,0

7-8E3-2Bt (J kr)

3300; 2,0 x 1,5

5-10Ą5-0PLE

4200; 3,0 x 0,8

Tik priemolio ar dvinariuose dirvožemiuose. Ąžuolai su pušimis ar eglėmis
mišrinami eilėmis arba juostiniu – eiliniu būdu. Ąžuolus su liepomis galima
mišrinti eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu būdu. Eglė ąžuolo želdiniuose
yra tik laikinas medis, kuris palaipsniui turės būti iškertamas

10B + kr

3300; 3,0 x 1,0

Krūmai sodinami miškas laukas – pakraščiuose

7-8M (eur.,hib., jap.) 3-2 Bt (J)

2500; 2,5 4,0 x 1,6-1,0

Europiniai maumedžiai neveistini pajūryje ir vakariniuose Žemaitijos
aukštumų šlaituose. Čia veisiami japoniniai ar hibridiniai maumedžiai.
Japoniniai maumedžiai veisiami tik šioje teritorijoje. Mišrinama eilėmis,
2-4 eilės M, 1 eilė Bt (J) arba eilėse 2-4 M, 1 Bt (J). Mišrinant eilėmis
maksimalus atstumas tarp eilių – 2,5 m

2 eilės Ą 1 eilė B

3900; Ą 3,0 x 0,8 B
3,0 x 1,0

Vietose, kuriose yra pavojus, kad ąžuolai nukentės nuo šalnų, veisiami
mišrūs su beržu želdiniai. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui beržai
palaipsniui iškertami

4 eilės mišrinant eilėse 2E 1P
1 eilė J arba 4 eilės 2P1E 1 eilė J
3-4 eilės E 1 eilė J
10-0B0-10J

3300; 3,0 x 1,0

5-10Ą 5-0LPE+O, Kš, kr

4200; 3,0 x 0,8

2 eilės Ą 1 eilė B

3900; Ą 3,0 x 0,8 B
3,0 x 1,0

Mišrinama eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu būdu.
Ąžuolai su pušimis ar eglėmis mišrinami eilėmis arba juostiniu –eiliniu būdu.
Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu
būdu. O, Kš, kr sodinami miškas – laukas pakraščiuose. Eglė ąžuolo
želdiniuose yra tik laikinas medis, kuris palaipsniui turės būti iškertamas
Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui
beržai palaipsniui iškertami.

7-8E 3-2J (kr)

3300; 2,0 x 1,5

Mišrinama 2-4 eilės E, 1 eilė J (kr). Maksimalus atstumas tarp eilių – 2 m

7-8M 3-2J

2500; 2,5 4,0 x 1,6-1,0

10B + kr

3300; 3,0 x 1,0

6-8E4-2J

3300; 3,0 x 1,0

5-10Ą 5-0PLE + J, V

4200; 3,0 x 0,8

2 eilės Ą 1 eilė B
10-0B0-10J

3900; Ą 3,0 x 0,8 B
3,0 x 1,0
3300; 3,0 x 1,0

5-10Ą 5-0L + K,V,O,Kš, kr

4200; 3,0 x 0,8

2 eilės Ą 1 eilė B

3900; Ą 3,0 x 0,8 B
3,0 x 1,0

7-8M 3-2J

2500; 2,5-4,0 x 1,6-1,0

7-8E 3-2 J (kr)
10B + kr
5-8B5-2J

3300; 2,0 x 1,5
3300; 3,0 x 1,0
3300; 3,0 x 1,0

6-10Ą 4-0J

4200; 3,0 x 0,8

8-10J 2-0V,U

3300; 3,0 x 1,0
3900; Ą 3,0 x 0,8 B
3,0 x 1,0
3300; 3,0 x 1,0

Mišrinama eilėmis 2-4 eilės M, 1 eilė J arba eilėse 2-4 M 1J. Mišrinant
eilėmis maksimalus atstumas tarp eilių – 2,5 m
Krūmai sodinami miškas – laukas pakraščiuose
Mišrinama juostiniu – eiliniu būdu 3-4 eilės E, 1 eilė J arba juodalksnis
sodinamas grupėmis reljefo pažemėjimuose
Ąžuolai su pušimis mišrinami eilėmis arba juostiniu – eiliniu būdu. Ąžuolus
su liepomis galima mišrinti eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu būdu.
Juodalksnis ir vinkšna gali būti sodinami reljefo pažemėjimuose. Eglė
ąžuolo želdiniuose yra tik laikinas medis, kuris turės būti iškirstas medynui
nesulaukus brandos amžiaus
Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui
beržai palaipsniui iškertami
Mišrinama eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu būdu
Ąžuolus su liepomis galima mišrinti eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu
būdu. K,O, Kš, V, kr gali būti sodinami mažomis grupėmis arba miškas –
laukas pakraščiuose
Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui
beržai palaipsniui iškertami
Mišrinama eilėmis 2-4 eilės M, 1 eilė J arba eilėse 2-4M 1J. Mišrinant
eilėmis maksimalus atstumas tarp eilių – 2,5 m
Mišrinama 2-4 eilės E, 1 eilė J (kr). Maksimalus atstumas tarp eilių – 2 m
Krūmai sodinami miškas – laukas pakraščiuose
J mišrinamas eilėse arba sodinamas eilėmis
Juodalksnis sodinamas grupėmis reljefo pažemėjimuose arba mišrinama
4-9 eilės Ą 1eilė J
Vinkšna sodinama apie 0,01 ha grupėmis
Šalnoms pavojingose vietose. Ąžuolui augant ir mažėjant šalnų pavojui
beržai palaipsniui iškertami
Mišrinama eilėmis, eilėse arba juostiniu – eiliniu būdu

Nb

Lb

Nc

Lc

Nd

Ld

Nf

Lf

2 eilės Ą 1 eilė B
5-10B5-0J

3300; 3,0 x 1,0
3300; 3,0 x 1,0

Su Bt mišrinama eilėmis 1-3 eilės P 1 eilė Bt, su krūmais eilėse 1-3P 1kr.
Krūmai: šermukšnis, obelis, kriaušė, medlieva. Beržas sodinamas tik
grupėmis
Maksimalus atstumas tarp eilių - 2 m
Pušis sodinama 2-4 eilių juostomis, juodalksnis – eilėmis.
Mišrinama 1 eilė E,1 eilė P kr P kr arba 2 eilės E,1 eilė P 1 eilė kr (Bt J).
Mišrinant pagal pastarąją schemą maksimalus atstumas tarp eilių – 2 m.
Krūmai: šermukšnis, lazdynas, obelis, kriaušė.
Mišrinama 2-4 eilės E, 1 eilė Bt J kr. maksimalus atstumas
tarp eilių – 2 m

17
19

miškininkystė

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Antrinė škvalo pasekmė –

galimas miško kenkėjų antplūdis
Vėtrų pažeistuose miškuose ūkininkavimo problemoms aptarti ir siekiant
sumažinti galimą medžių liemenų ir
kitų kenkėjų išplitimą, kovą surengti
šia tema du pasitarimai: kovo 2 d. Dub
ravos EMM urėdijoje tarėsi pernykščio
škvalo padarinius likviduojančių urėdijų miškininkai, gamtosaugininkai
(apie tai informavome žurnalo 3 nr.),
kovo 22 d. Valstybinėje miškų tarnyboje surengtas Koordinacinės tarybos
miško sanitarinės apsaugos klausimais
išplėstinis posėdis.
Valstybinės miškų tarnybos Miško
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Kęstutis Grigaliūnas
pristatė valstybinių miškų sanitarinės
būklės 2010 m. apžvalgą ir prognozes
2011 metams. Jo pateiktais duomenimis, Lietuvos miškų sanitarinė būklė
2010 m. buvo sudėtinga, o šiemet išlieka pavojinga.
Šio skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas patarė, kokias naudoti sanitarinės apsaugos priemones nuo kenkėjų
škvalo pažeistuose medynuose apsaugant medieną, atkuriant kirtavietes.
Diskutuota, kaip vykdyti miškų sanitarinės apsaugos prevenciją ir kontrolę. Pasiūlyta medžių liemenų kenkėjų
išplitimo prognozę 2011 m. pušynuose
patikslinti iki liepos ir 2012 m. prog
nozę eglynuose – iki lapkričio bei LR
Aplinkos ministerijos internetinės svetainės puslapyje pateikti informaciją
apie dabartinę miškų sanitarinę būklę
ir jos prognozes.
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Taikytinos cheminės ir
mechaninės apsaugos priemonės
nuo medienos kenkėjų
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Praėjusią žiemą iškritus gausiam sniegui ir vyraujant šaltiems orams, vėjavartų – vėjalaužų tvarkymas ženkliai
pasunkėjo ir užsitęsė ilgiau, negu planuota. Pavasarėjant pabjurus orams,
prasidėjus polaidžiui, kelininkai buvo
laikinai apriboję medienos gabenimą
iš miškų, tarp jų – ir iš škvalo pažeistų
medynų. Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus
darbuotojų apklausų duomenimis,
pernykščio škvalo pažeistuose valstybiniuose miškuose (7 urėdijose) iki kovo
pabaigos galėjo būti likę apie 230 tūkst.
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

ktm nesutvarkytos ir sandėliavietėse
sukrautos pagamintos spygliuočių medienos. Analogiška situacija susidarė ir
privačiuose miškuose.
Valstybinės miškų tarnybos Miško
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas
Virgilijus Vasiliauskas informavo, kad
pagal Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, jeigu medyną sudaro daugiau kaip 20 proc. spygliuočių
medžių, iš jo privaloma pagamintą žalią spygliuočių medieną nuo balandžio
20 d. (pušies – nuo balandžio 1 d.) iki
rugsėjo 1 d. per 10 dienų po jos iškirtimo išvežti ne arčiau kaip už 3 km
nuo medyno pakraščio arba apdoroti
insekticidais, nužievinti, kitais būdais
apsaugoti nuo kenkėjų. Mediena laikoma neapsaugota, jeigu po žieve yra gyvų
liemenų kenkėjų: kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių.
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, miškų urėdijose 2000–2010 m. pagamintos spygliuočių medienos apsaugai
miškuose kasmet labiausiai taikytas purškimas insekticidais, dar šiek tiek medienos vežta į palaukes, o žievinti nedideli
kiekiai tik 2000–2001 m. ir 2003 m.
Medienos apsaugai bandyti trys insekticidai. Veiksmingai medieną apsaugo purškimas insekticidų Karate Zeon
5 CS (2008 m.) ir Mavrik 2F (2010 m.)
0,5 proc. koncentracijos tirpalais, nepakankamai veiksmingi Actara 25 WG
(2009 m.) 0,5 proc. ir 1 proc. koncentracijos tirpalai.
Žaliavinės medienos apsaugai nuo
kenkėjų Lenkijoje naudojami šeši, Lat
vijoje – trys cheminiai preparatai, o Lietuvoje nėra įregistruota nė vieno tam
skirto insekticido. Valstybinės miškų
tarnybos direktoriaus pavaduotojo dr.
Pauliaus Zolubo teigimu, jų registraciją
ir įvežimą stabdo gamtosauginiai, biurokratiniai suvaržymai ir komercinė insekticido paklausa rinkoje.
Miškų sertifikatų gavėjai įsipareigojo kasmet apie 5 proc. mažinti cheminių preparatų sunaudojimo kiekį
miškuose. Be to, cheminių priemonių
naudojimą miškų apsaugai reglamentuoja LR Augalų apsaugos įstatymas
ir Lietuvoje įgyvendinama ES 2009 m.
direktyva (91/414/EEB). Praktinėje
miškininkystėje leidžiama naudoti tik

registruotus cheminius produktus, laikantis Gerosios augalų apsaugos praktikos taisyklių. Deja, Lietuvoje nėra
miškų ūkiui parengtų tokių taisyklių.
Bandyti augalų apsaugos produktų
efektyvumą registraciniams bandymams miškų ūkyje būtina turėti ir GEP
sertifikatą (Gerosios eksperimentinės
praktikos), kurį galėtų gauti tik Miškų
institutas ar kita mokslo įstaiga. Tam
reikia kelių žmonių kolektyvui kryptingai dirbti bent dvejus metus, gaunant šiam tikslui finansavimą. Kadangi
tokius sertifikatus turi žemdirbystės
bei sodininkystės – daržininkystės institutai, pasiūlyta Miškų instituto mokslininkams šią problemą spęsti kartu su
LAMC-o filialų kolegomis.
Įregistruojant naujus chemikalus,
juos tiekiančioms firmoms reikia mokėti nemažus įvairių valstybinių rink
liavų mokesčius ir pateikti apie tuos
produktus daug įvairaus pobūdžio
informacijos, turi būti produkto efektyvumo bandymų Lietuvoje ataskaita
pagal GEP reikalavimus. Prie įvežamo
produkto turi būti pridėta lietuviška
informacinė etiketė. Preparatus augalų
apsaugai tiekiančioms firmoms ekonomiškai apsimoka rūpintis registracija,
bandymais ir dokumentacijos paruošimu tik tada, kai šalyje numatoma sunaudoti didelius kiekius chemikalų.
Sukantis iš šios situacijos, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos leido laikinai nuo balandžio 1 d. (120 dienų trukmei) pagamintai spygliuočių medienai apsaugoti
nuo kenkėjų įvežti 1000 litrų insekticido ,,Mavrik 2F“. Rekomenduota naudoti jo 0,5 proc. koncentracijos tirpalą
(1 m2 žievės paviršiaus reikia 0,2 litro
tirpalo, kai purškiami sortimentai nevartomi). Purškiamos medienos rietuvėse žievės paviršius turi tik sudrėkti,
bet nevarvėti nuo jos tirpalas. Dirvą ir
kitą aplinką būtina apsaugoti nuo užteršimo insekticidu.
Nedideles rąstų rietuves miškuose
pokario miškininkai nuo kinivarpų apdengdavo eglių šakomis, dabar firmos
siūlo įsigyti specialias dangas – apsaugines plėveles, insekticidinį tinklą. Prie
vandens telkinių medieną galima apsaugoti ir purškiant rietuves vandeniu.

Miškų sanitarinės apsaugos
prevencija ir kontrolė

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vyr. specialistas Ričardas Matyženok pastebėjo,
jog miškų urėdijos nelabai noriai kerta
škvalo pažeistus medynus plynais sanitariniais kirtimais, o linkusios pirmiau iškirsti pažeistus medžius, dėl
ko susidaro reti medynai. Mat žiemą
rinkoje būta pakankamai medienos ir
ekonomiškai neapsimokėjo kirsti žalių
stačių medžių. Diskutuota, ar po kirtimo paliktose retmėse galima tikėtis
savaiminio medynų atsikūrimo ir taip
sutaupyti lėšų?
Posėdyje dalyvavęs Alytaus RAAD
Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Gintautas Sventickas išsakė nerimą dėl
pažeistų privačių miškų tolimesnio
tvarkymo ir jų sanitarinės apsaugos bei
prevencijos priemonių taikymo. Dzūkijos regione vėlavusiems tvarkyti škvalo
pažeistus miškus savininkams Alytaus
RAAD-o miškų kontrolės pareigūnai
išsiuntinėjo laiškus – priminimus, bet,
pasak G. Sventicko, apie 20 proc. tokių
laiškų grįžo atgal – pasikeitusi ar nežinoma miško savininko buvimo vieta.
Vienos miško valdos jau perparduotos,
kitų valdų savininkai emigravo į užsienį, trečių – garbaus amžiaus ir patys nepajėgūs tvarkyti ar organizuoti pažeistų
medynų tvarkymo ir apsaugos nuo miško kenkėjų.
Virtėliais – lūžėliais kol kas užšlemšti ir škvalo pažeisti privatizacijai rezervuoti medynai.
Kokias taikyti miškų sanitarinės
apsaugos prevencijos priemones šioje situacijoje – galvosūkis ne tik miškų
kontrolieriams. Neprieita prie bendros
nuomonės ir komisijos posėdyje.

Miško sanitarijos specialistų manymu, už Miškų sanitarinės apsaugos
taisyklių nepaisymą ir grubius pažeidimus reikėtų griežtai bausti visus miškų
valdytojus ir savininkus. Dabartiniame
Kodekse už Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų pažeidimus
numatyta tokia administracinė atsakomybė: įspėjimas arba bauda nuo 25 Lt
iki 50 Lt piliečiams ir nuo 50 Lt iki 100
Lt pareigūnams. Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. P.
Zolubas siūlė pakeisti Administracinių
teisės pažeidimų kodeksą ir padidinti
baudas už šių taisyklių nesilaikymą. Jo
nuomone, dabartinės baudos yra per
mažos, neefektyvios, juolab, kad baudžiant pirmą kartą dar leista ją perpus
sumažinti.
Miškų kontrolės pareigūno G. Sventicko praktiniu įsitikimumu, bet kurioje
situacijoje efektyvia prevencine priemone yra žmonių informavimas laiku
ir privalomų nurodymų įteikimas. Jo
manymu, prevenciniam darbe paskubėta atsisakyti įspėjimo kvitų įteikimo pažeidėjams, juolab, kad pažaida ne visada adekvati pagal pažeidimo dydį. Pvz.,
vienodai nederėtų bausti negalinčio dėl
rimtų priežasčių susitvarkyti pažeisto
miško ar per nustatytą laiką apsaugoti
nuo kenkėjų pagamintos medienos senolio ir iš privačių valdų medieną perpardavimui pirkusios firmos. Posėdyje
dalyvavęs Kėdainių miškų urėdas Juozas
Girinas irgi nepritarė tokiai prevencijai,
kai už kelias miško valdoje likusias egles
ar krūvelę rąstų privatininkas iškart
būtų baudžiamas pinigine bauda – juk
šalies miškuose stovi ar guli tūkstančiai
kietmetrių biologinei įvairovei paliktos
negyvos medienos.
Siūlyta pradžioje apsiriboti įspėjimais.
Bausti ar nebausti?

Vytauto Laurinavičiaus nuotrauka

Pavasario polaidis trukdė išvežti medieną

Atkuriamų kirtaviečių apsauga
nuo kenkėjų

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas atkreipė dėmesį į veisiamų spyg
liuočių želdinių apsaugą nuo galimos
pušinių straubliukų žalos škvalo pažeistų
miškų atkuriamose kirtavietėse. Želdant
dideles plynumas, šių kenkėjų žala gali
būti didžiausia trečiaisiais metais po kirtimo – 2013 m. Miško sanitarijos požiūriu, reikėtų stengtis kuo daugiau pažeistų
miškų kirtaviečių apsodinti pirmais po
kirtimo metais, kol kirtavietėse neišplitę pušiniai straubliukai ir šakniagraužiai kenkėjai, nepageidaujama augalija.
Žinoma, pušinių straubliukų žalos neišvengsime ten, kur pasodinti želdiniai ribosis su ankstesnių metų kirtavietėmis ir
1-2 metų želdiniais. Pasak V. Vasiliausko,
miškų sanitarija prasideda nuo medelyno, gerų sodmenų išauginimo, jų paruošimo sodinimui, kokybiško pasodinimo.
Sveikatingesni mišrūs želdiniai. Pušiniai
straubliukai pirmiau puola apsilpusius,
skurdžius, mažiau sakingus pušų ir eglių
sodinukus.
,,Ar gali būti vienodai gyvybingas
per žiemą šaldytuve laikytas sodinukas,
jei pažeidžiami technologiniai reikalavimai saugojimo metu, palyginus su šviežiai medelyne iškastu? Bet kokie purškimai chemikalais prasto miškasodžio
neišgelbės“, – pastebėjo miško sanitarijos
specialistas V. Vasiliauskas.
Delsiant želdyti kirtavietes dėl straub
liukų grėsmės gali atsirasti kitos atkūrimo
problemos – suvešės pušynų kirtavietėse
lendrūnai, derlingesnėse augavietėse –
avietės, kita augalija. Jai naikinti gali prireikti cheminių priemonių.
Vaclovas Trepėnaitis
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Dėl padidintų retinimo

ir einamųjų kirtimų užduočių 2011–2015 m.
Miško auginimo specialistų bendrijos
susirinkime, vykusiame kovo 4 d. LŽŪU,
nagrinėjant klausimą dėl padidintų retinimo ir einamųjų kirtimų apimčių 20112015 m. pagrįstumo analizės, pritarta
nuostatai, kad tikslinga didinti tarpinių
kirtimų apimtis, vadovaujantis miškininkystės požiūriu priimtinomis apimtimis
ir laikmečio galimybėmis. Bet bendrija
išreiškia kai kuriuos pastebėjimus:
– ne visi miškotvarkos metu projektuoti ugdymo kirtimai yra tikslingi,
todėl miškotvarkos projektas turi išlikti
ne neginčijama norma, o protinga rekomendacija;
– svarstant miškų urėdijų vidinės
miškotvarkos projektus, reikėtų daugiau
atsižvelgti į urėdijų darbuotojų pareikštas
pastabas, įvertinti faktinę medynų būklę,
taikytų ūkinių priemonių apimtis ir jų
tikslingumą, nustatyti ūkiškai pagrįstas

ir tikslingas tarpinio naudojimo apimtis
kitam vykmečiui;
– miškotvarkos projekte nustatytas
tarpinių kirtimų apimtis būtina siekti
įvykdyti per vykmetį (pagrįsti nukrypimai nuo apimčių gali būti numatomi jų
išlyginimui, bet neturėtų būti įsakymais
apibrėžiamas terminas);
– ugdymo kirtimai turi būti kompensuojami sanitariniais kirtimais, kai
ugdytinuose medynuose kertamos vėjalaužos – vėjavartos, džiūstantys uosiai,
skydamario pakenktos eglės ir kt.;
– tik tolygus kirtimo apimčių didinimas suteiks galimybę kurti realius
planus rangovams ar urėdijoms, įsigyjant technikos bei ruošiant kvalifikuotus
specialistus (apimtys turi būti didinamos tik laipsniškai ir realiai įvertinus
kiekvienos urėdijos miškų inventorizacijos medžiagą).

Bendrija siūlo:
Miškininkystę reglamentuojančiuose
norminiuose aktuose palikti tik sąvoką
miško retinimas, kuri apimtų dabartinę
retinamųjų ir einamųjų kirtimų sąvoką.
Norint pagerinti miškotvarkos darbų
kokybę ir siekiant maksimalaus miškotvarkos lauko darbų tikslumo, reikėtų didinti miškotvarkos darbų finansavimą.
Kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti
visi miško ūkiniai darbai, reikalingas pakankamas finansavimas; didinant atskaitymus į valstybės biudžetą ir vaikantis
maksimalaus pelno, gerų poslinkių miškininkystėje sunku tikėtis, tam turi būti
suteiktas prioritetas.
		
ROMAS KUPSTAITIS
LMS Miško auginimo specialistų
bendrijos pirmininkas
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Šių metų miškų kontrolės gairės
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Kaune, Valstybinėje miškų tarnyboje kovo
10 d. surengtame seminare, dalyvaujant
šios tarnybos direktoriaus pavaduotojui
A. Kasperavičiui, skyrių vedėjams bei
RAAD Miškų kontrolės skyrių vedėjams,
specialistams, LMSA atstovui V. Jusui, aptarti 2010 m. valstybinės miškų kontrolės
rezultatai ir pagrindiniai siekiai šiais metais. Valstybinės miškų tarnybos (VMT)
Miškų kontrolės skyriaus vedėjui A. Balčiui apžvelgus 2010 m. valstybinės miškų
kontrolės rezultatus, privačiuose miškuose 2001–2006 m. iškirstų želdintinų kirtaviečių atkūrimo dinamiką, konstatuota,
kad, lyginant su 2009 m., miško kontrolės
veiklos rezultatai pagerėjo. Todėl šiemet
daugiau reikia kreipti dėmesį į miškų
kontrolės prevencinę veiklą ir miško savininkų konsultavimą. RAAD-ų ir rajonų
agentūrų pareigūnai, vykdydami prevencinę veiklą kontroliuojamoje miškų
teritorijoje, priklausomai nuo situacijos
privačiuose miškuose ir nuo materialinių
galimybių, šiemet patikrins iki 10 proc.
privačių miško sklypų. Valstybinė miškų
tarnyba dės pastangas gauti lėšų prevencinei akcijai „Miškas-2011“ organizuoti.
Miškų kontrolėje 2011 m. svarbiu siekiu ir toliau lieka Miško sanitarinės apMŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

saugos taisyklių reikalavimų laikymasis
škvalo pažeistuose miškuose, sanitarinių
kirtimų kokybė, iškirstų pažeistų miškų
atkūrimas bei paliktų savaiminiam atžėlimui kirtaviečių kokybės kontrolė; pagrindinių ir ugdymo kirtimų nustatytų
normų laikymasis.
VMT Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas atkreipė
miškų kontrolės pareigūnų dėmesį į škvalo pažeistų miškų ir pagamintos medienos apsaugą nuo liemenų kenkėjų,
kur dėl polaidžio susikaupė daug neišvežtos medienos. Siekiant išvengti didesnių liemenų kenkėjų židinių susidarymo,
rekomenduota skirti drausminius įspėjimus bei administracines baudas miškų
valdytojams ir savininkams, kai neišvežta
iš tarpinių sandėlių mediena yra užpulta
šių kenkėjų.
VMT Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus darbuotojai planuoja šių metų
gegužės – birželio mėn. patikrinti miško
sanitarinės apsaugos sistemą Prienų ir
Trakų miškų urėdijose bei liemenų kenkėjų mažinimo priemonių sistemą Alytaus, Jurbarko, Kaišiadorių, Švenčionėlių,
Valkininkų ir Varėnos miškų urėdijose.
Siekiant išvengti minėtų urėdijų tikrini-

mų vienu metu, rekomenduota RAAD-ų
miškų kontrolės pareigūnams vykdyti šių
miškų urėdijų veiklos tikrinimus antrame
šių metų pusmetyje.
Diegiant miškų kadastro tvarkyme
naujas skaitmenines technologijas, nutarta VMT Miškų kadastro skyriui sudaryti sąlygas praktiškai apmokyti regionų
aplinkos apsaugos departamentų miškų
pareigūnus naudotis VMTGIS internetine prieiga. VMT Informatikos skyriaus
vyr. inžinierius V. Norbutas informavo
apie pakeitimus ir patikslinimus programoje, skirtoje rašyti pranešimus ir leidimus kirsti mišką.
Šiemet bus vykdoma miškotvarkos
inventorizacijos darbų kokybės kontrolė
Druskininkų, Valkininkų, Varėnos, Veisėjų ir Vilniaus miškų urėdijose.
Aplinkos ministerijos pavedimu svarstytas rotacijos metodo taikymas valstybinės miškų kontrolės efektyvumui didinti.
Galutinį sprendimą turėtų priimti Aplinkos ministerija.
Taip pat aptartas valstybinės miškų
kontrolės planinių ir neplaninių patikrinimų organizavimas, miškų sektoriaus
skaidrumo veiksmų ir priemonių plano
2010-2012 m. vykdymas.
MG inf.

Intensyvinti miško auginimą
LMS Miško auginimo specialistų bendrijos
suorganizuota diskusija parodė, jog miško
auginimo intensyvinimo klausimams skiriama nepakankamai dėmesio. Miško augintojų iniciatyvą riboja daugybė normatyvų, taisyklių, nurodymų. Praktinėje veikloje mažai
vietos skiriama kūrybiškumui. Kaip gali pasireikšti girininko kūryba, kai jis turi nuolat
galvoti, kad išugdytame plote nepritrūktų
kokio medžio. Neskatinamas miškininkų kūrybiškumas ir pačios miškininkų sąjungos.
Kasmetiniai kirtimų konkursai orientuoti ne
į nuoseklaus ilgalaikio darbo rezultatų vertinimą, bet į ugdomųjų kirtimų normatyvų
laikymąsi. Neteko išgirsti ir iš pačių kūrybiškiausių miškininkų, jog jie savo patirtį galėtų
kaupti miškų urėdijos specialistų sukurtuose
objektuose, gerai pavykusiuose ne vieną kartą išugdytuose plotuose ir naudotų juos savų
specialistų tobulinimui. Norėtųsi tikėti, jog
pradėta diskusija LŽŪU auditorijoje persikels į mišką ir peraugs į siekimą didinti šalies
miškų produktyvumą ir tvarumą.
Lietuvos miškai pasižymi žymiai didesniu produktyvumo potencialu, nei jis yra
šiandien panaudojamas. Tai rodo didelis
miško auginimo nuostolių procentas, sanitarinių kirtimų apimtys, viršijančios ugdomų-

Dėl šios priežasties miškotvarkos metu nustatyti medyno rodikliai turi būti aktualizuojami
jau po 5 metų. Kuo greičiau reiktų pereiti prie
ugdomųjų kirtimų projektavimo, vykdymo
ir kontrolės pagal vieningą rodiklį – skalsumą. Medžių skaičius galėtų būti naudojamas medyno tankumo kontrolei tik medyno
susiformavimo fazėje, kol jis pasieks 5-6 m
aukštį. Miškininkų motyvacijai plačiau taikyti ugdomuosius kirtimus galėtų pasitarnauti
regionuose suformuoti pavyzdingai išugdytų
medynų kompleksai su išsamia informacija
apie išaugintos ir išimtos medienos kiekius.
Būtina suvokti, jog tik ne mažiau kaip 2-3
kartus išugdžius jaunuolynus ir vėliau ne mažiau kartų juos išretinus galima pasiekti gerų
miško auginimo rezultatų, iki minimumo
sumažinti sanitarinių kirtimų reikalingumo
tikimybę. Valstybiniuose miškuose tai reikštų
kasmetines ne mažesnes kaip 20 tūkst. ha jaunuolynų ugdymo apimtis ir ne mažesnės apimties kasmetinius retinimų (su einamaisiais)
kirtimus. Miško auginimo intensyvinimui
šiandien palankus metas – kylantis energetinės medienos poreikis garantuoja paklausą
visai, net ir smulkiausiai ar žemiausios kokybės medienai.
Prof. Andrius Kuliešis

jų kirtimų apimtis, faktiniai ugdomųjų kirtimų intensyvumo tarp atskirų miškų urėdijų
skirtumai, siekiantys iki dešimties kartų.
Siekiant intensyvinti miško auginimą,
pirmiausia būtina pakeisti tarpinio naudojimo struktūrą (pav.), atskirti ugdomuosius nuo sanitarinių kirtimų, prioritetiniais
pripažinti ugdomuosius kirtimus. Jie skirti
produktyvumui didinti, o sanitariniai –
miškininkavimo klaidoms praeityje taisyti.
Praktika, kai sanitariniai kirtimai suplakami
su ugdomaisiais, užskaitomi kaip ugdomuoji, yra ekstensyvaus ūkininkavimo požymis.
Reiktų pritarti miškininkų siūlymui jungti
retinimus su einamaisiais ir vadinti juos retinimais, kaip yra visose aukštos miškininkystės kultūros šalyse. Tai leis žymiai efektyviau
planuoti ugdomuosius kirtimus. Retinimai
turi būti atliekami, kai susiformavus jaunuolynui prasideda konkurencija tarp medžių ir
turi būti pabaigti, pasibaigus medyno retinimuisi, t.y. palikus medyne gero augimo, 500600 tolygiai išsidėsčiusių medžių.
Tarp miškininkų gana gaji nuomonė,
jog vieną kartą išugdžius, nelieka ką toliau
daryti. Bet po ugdymo medyno augimas tik
suintensyvėja, 20-50 m. amžiaus medynuose
skalsumas per 10 metų gali padidėti 0,2-0,3.

Tarpiniais kirtimais iškirsto 2006–2009 m. (a) ir paskaičiuoto pagal prieaugį kirstino (b) vidutinio metinio stiebų tūrio palyginimas pagal miškų urėdijas
a)
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Valstybinės miškų tarnybos duomenys
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Algirdas Matulionis

miškininkystė
22
24

Praėjo beveik 30 metų (1980 05 19),
kai Lietuvos miškininkų visuomenė,
visi to meto Lietuvos aukščiausieji vadovai palydėjo buvusį ilgametį miškų
žinybos vadovą Algirdą Matulionį į
Vilniaus Antakalnio kapines – jo amžino poilsio vietą.
Pradžioje Algirdą Matulionį pažinau
kaip reiklų miškų žinybos vadovą – ministrą, ilgainiui tapusį man artimu profesijos žinovu ir mielu, labai draugišku
žmogumi. Tolimesnis Algirdo Matulionio vertinimas, jo įnašas miškininkystės
plėtrai buvo paliktas istoriniam teismui.
Jo vadovavimo metu Lietuvos miškininkystė išgyveno tikrą atgaivą, kūrėsi
ir suklestėjo miškininkystės mokslas.
Lietuvos miškų ūkio tyrimo institutas (įsteigtas 1950 m.), kaip vedančioji
miškininkavimo progreso grandis, iki
1978 m., kai A. Matulionis išėjo į pensiją, turėjo 220 darbuotojų, iš jų – per
100 mokslo tyrėjų. LŽŪA Miškų ūkio
fakultete būsimus specialistus ruošė
apie 40 dėstytojų ir mokslo – techninio
personalo darbuotojų, apie 30 darbuotojų – tuometiniame Kauno A. Kvedaro
miškų technikume. Abi mokymo įstaigos kasmet parengdavo po 100-120 miškų ūkio specialistų, o XX a. aštuntame
dešimtmetyje kai kuriais metais – net
iki 160-ies. Pagrįstai buvo manoma,
kad intensyvus ir modernus miškų ūkis
duos didžiausią medienos ir apsauginių
galių produkciją, kai 900 ha miško plotui teks vienas specialistas su aukštosios
mokyklos ir bent 1-2 su miškų technikumo diplomais. Visa tai sudarė rimtas
prielaidas biologinės miškininkystės renesansui, kuris, vargu, ar kada nors bepasikartos.
A. Matulioniui stojus vadovauti miškų žinybai, smarkiai plėtėsi miškų plotai. 1951–1955 m. valstybiniame miškų
fonde kasmet vidutiniškai buvo įveisiama po 19 343 ha naujų miškų. Per du
dešimtmečius (1948–1967) įveista per 2
tūkst. ha daigynų ir 291 115 ha miškų, o
kartu su želdiniais nepalankiose žemės
ūkiui žemėse Lietuvos miškų fondas pasipildė apie 330 tūkst. ha.
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Nuotrauka iš autoriaus archyvo

ir XX a. antrosios pusės
miškininkystės renesansas Lietuvoje

Užtrukusi diskusija dėl medynų tūrio ugdymo Dubravos miške 1968 m.: iš kairės – Lietuvos miškų
ūkio instituto direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui L. Kairiūkštis, ministras A. Matulionis ir
TSRS Valstybinio plano komiteto Miškų skyriaus vedėjas N. Perepečinas

Dabar Lietuvoje kasmet naujų miškų veisiama vos 1-2 tūkst. ha. Taigi,
A. Matulioniui, per tris dešimtmečius
vadovaujant miškų žinybai, 7,5 proc.
padidėjo krašto miškingumas. Kasmet buvo nusausinama po 8-10 tūkst.
ha šlapių, pelkėjančių miško fondo
žemių. Vyko iš esmės nauji miškininkavimo pokyčiai, smarkiai sumažintos
pagrindinių miško kirtimų apimtys.
1951–1961 m. šiais kirtimais kasmet
kirsta tik 1,25 mln. m³ medienos. Krašto ūkio poreikiams kasmet apie 1 mln.
m³ medienos importuota iš Karelijos.
Importo užtikrinimui Karelijoje leista
Lietuvos miškininkams administruoti
Kliušinogorsko miško pramonės ūkį.
Įsteigus 1957 m. Miškų ūkio ir miško pramonės ministeriją, miškų ūkių
skaičius 1957–1978 m. padidėjo nuo
24 iki 47, girininkijų – nuo 180 iki
570. Tuometinis miškų ūkis valdė apie
31 tūkst. ha miškų, girininkijos – po
2,6-3,2 tūkst. ha. Tai sudarė prielaidas
žymiai padidinti miškų ūkio intensyvumą, išplėsti daug rankų darbo reikalaujančias miškų ūkio darbų apimtis.
Tuo metu kompleksiniame miškų ūkyje
dirbo 15-18 tūkst. žmonių, iš jų 10-12
tūkst. nuolatinių darbininkų.

A. Matulionis nebuvo technikos
entuziastas. Jis, kaip ir kiti tarpukaryje mokslus baigę miškininkai, laikėsi
anuomet Vokietijoje vyravusių idėjų
„zurǘck zur Natur“ (atgal į gamtą) –
biologinės miškininkystės principų.
Jis labai sielojosi matydamas, kai sunki
miško ruošos technika plyno kirtimo
biržėse, valksmų trasose naikina perspektyvų pomiškį – nepertraukiamo
miško atsikūrimo pagrindą.
Maskvoje per sąjunginių respublikų
miškų ūkio ministrų pasitarimą Miško
pramonės ministro pavaduotojui mechanizacijai I. Rošui pristačius Centrinio mechanizacijos ir elektrifikacijos
mokslinio tyrimo instituto sukurtas 30 t
sveriančias miško kirtimo mašinas bei
kirtimo jomis technologijas ir įsakmiai
reikalavus jas naudoti visose respublikose, A. Matulionis pasibaisėjo. Pusbalsiu man pasakė: „Šito Lietuvoje mes
niekada neleisim“. Jis bandė išvengti per
didelės mechanizmų invazijos į miškus,
bent jau jo tarpukario laikų buveinėje –
Raguvėlės girininkijoje.
Miškų produktyvumui didinti septintame – aštuntame dešimtmetyje kasmet ugdyta po 20-26 tūkst. ha jaunuolynų, retinta 10-13 tūkst. ha, einamaisiais

kirtimais kirsta 7-30 tūkst. ha medynų,
tręšta apie 50 tūkst. ha nederlinguose
smėlio dirvožemiuose augančių pušynų,
išplėstas daigynų ir medelynų ūkis.
Svarbiausios tuometinės miškininkystės veiklos kryptys: ąžuolynų atkūrimas apie 20 tūkst. ha; menkaverčių
jaunuolynų ir Pietryčių Lietuvos keružynų rekonstrukcija; išskirtinis tūrio
ugdymas, kertant blogiausius medžius;
technologinis miškų tvarkymas; miško
dirvožemių kartografavimas, sklypinė
miškotvarka dirvožemio tipologiniu
pagrindu ir tikslinės sudėties medynų
formavimas pastoviuose sklypuose; masinė pliusinių medžių atranka ir pirmos
kartos selekcinių plantacijų kūrimas; biologinių priemonių taikymas miškų apsaugoje ar etaloninių medynų formavimas – tris dešimtmečius buvo ministro
A. Matulionio pirmaeilis rūpestis.
Įdiegti miškų ūkio gamyboje tai, kas
buvo mokslo sukurta, būtų buvę neįmanoma be didelių ministro pastangų.
Siekiant progreso visuose miškininkavimo darbuose, susiklostė glaudžiausi santykiai tarp ministerijos ir Miškų
tyrimo instituto, nepaisant jo pavaldumo. 1957 m. kovą gavau ministro
įsakymą, kad esu paskirtas Miškų instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo
tiriamajam darbui. Man tai buvo kaip
trenksmas iš giedro dangaus – neturėjau nė trisdešimties, tik metus buvau
padirbęs Miško biologijos ir miškininkystės skyriaus vedėju. Prašiau instituto direktoriaus A. Kvedaro, kad padėtų
perkalbėti A. Matulionį. Šis tik numojo
ranka: „Matulionis – kietas riešutas. Jūs
su M. Jankausku Lietuvoje esate tik du
mokslų kandidatai (dabar – daktarai),
tai tave, vaikeli, ir pasirinko“.
Susitikus su ministru mūsų pokalbis
buvo apie darbų perspektyvas. Jis prašė, kad instituto mokslininkai parodytų
konkrečiais pavyzdžiais, kaip geriau želdinti, ugdyti, sausinti, tvarkyti, saugoti
miškus nuo ligų ir kenkėjų. Aš prašiau,
kad institutui eksperimentams duotų
miško. Tada atrodė optimalu gauti kokią nors girininkiją. 1957 m. balandžio
19 d. institutui buvo perduota Dubravos
ir dalis Panemunės girininkijos (apie 4,6
tūkst. ha miškų). Įsteigėme prie instituto
Dubravos miškų tyrimo stotį, kuri vėliau
(1972 m.) perėmus Jiesios, Kačerginės ir
Kuro girininkijas, valdė 15,4 tūkst. ha
miškų, tapo instituto eksperimentiniu
parodomuoju miškų ūkiu, mokslinės
minties ir pavyzdinio miškininkavimo

centru. Jis garsėjo tuometinėje Tarybų
Sąjungoje, buvo žinomas Europoje bei
pasauliniuose Miškų ir Tarptautinės
Miškų Tyrimo Sąjungos (IUFRO) kong
resuose.
Girionyse rengiant įvairių lygių
miškininkų pasitarimus, konferencijas,
Dubravos miškuose buvo demonstruojami ir aptariami mūsų tyrimo objektai.
Tuo metu buvo nusistovėjusi gera
tvarka: mokslo siūlomų rekomendacijų
pagrįstumas, numatomi jų diegimo būdai ir ūkinių darbų kasmetinės apimtys
buvo svarstomos jungtiniame Miškų
instituto ir ministerijos mokslinės –
techninės tarybos posėdyje. Posėdžiai
vykdavo Girionyse, dalyvaujant Dubravos, Kazlų Rūdos, Rokiškio, Biržų, Tauragės miškų ūkių vadovams. Aptardavome miškininkavimo pažangos kryptį ir
kitų metų darbų apimtis. Tai būdavo ir
instituto mokslinės brandos egzaminas.
A. Matulionio, kaip miškininko profesionalo ir ministro, vaidmuo čia būdavo
didžiulis.
Jis gerai pažinojo visus pagrindinius mokslo darbuotojus, kviesdavosi
juos, tardavosi rūpimais klausimais.
Jungtiniai gamybiniai pasitarimai miškų ūkiuose prie konkrečių objektų
irgi buvo įsimintina miškininkavimo
mokykla, miškų ūkių darbuotojai nevengdavo diskutuoti su mokslininkais,
ministru, aptarti vienos ar kitos naujovės efektyvumą. Kartu su Miškų ūkio ir
miško pramonės moksline – technine
draugija organizuodavome kasmet po
5-7 tokius pasitarimus.
Paminėsiu pasitarimą produktyviausių medynų formavimo klausimais Biržų girioje. Jis vyko perėjimo nuo tūrio
ugdymo į etaloninių medynų formavimą laikmečiu. Į pasitarimą suvažiavo
visų miškų ūkių vyriausieji miškininkai,
daug direktorių, girininkų ir mokslo
darbuotojų. Miškininkai jautė, kad A.
Matulionis daugiausia dėmesio skyrė
kaip tik šiai ūkinei priemonei. Jis dar
tarpukaryje girininkaudamas Raguvėlėje rašė „Mūsų girių“ žurnale apie ugdymo kirtimus. Produktyviausio miško
teorijos kūrimui 1958 m. Dubravoje,
vėliau – Biržų girioje buvo įrengti miško
susidarymo, medžių tarpusavio sąveikos
(diferenciacijos) pažinimo ir medynų
tankumo įtakos prieaugiui nagrinėti stacionarūs eksperimentiniai bareliai. Pradinis želdinių tankis, neturėjęs analogų
pasaulinėje praktikoje, mūsų bareliuose
svyravo nuo 200 tūkst. ha iki 850 stie-

bų ha. Beje, tiriant medžių tarpusavio
sąveiką, kai kuriuose bareliuose medelių šaknys buvo atskirtos stiklo lakštais.
Įvairiuose respublikos miškuose taip pat
buvome 1953–1960 m. išskyrę apie 400
pastovių tyrimo barelių (vien Biržų girioje – 78). Tokiuose objektuose greta
neugdyto (kontrolinio) trimis intensyvumo laipsniais sistemingais ugdymo
kirtimais buvo formuojami skirtingos
rūšinės sudėties ir erdvinės ardo struktūros medynai. Pasitarime norėjome,
kad vyriausieji miškininkai miške praktiškai atrinktų kirstinus medžius. Mūsų
nuostabai, medžiams atrinkti plotelį
pasiėmė ir A. Matulionis. Susumavus
rezultatus, jo plotelyje medžiai buvo
atrinkti geriausiai. Tai dar kartą patvirtina, kad jis subtiliai pažinojo mišką ir
kiekvieno medžio vertę medyne.
A. Matulionis nebuvo didelis medžių
klasifikavimo ar perdėto jų schematizavimo šalininkas. Jam buvo priimtinas
vertinimas prieaugiu ir produkcijos
verte. Atsimenu, buvo susiginčyta dėl
blogesnio medžio sąvokos. Pasiūliau paprastą medžio vertinimo sistemą, vėliau
ji tapo vadovėline tiesa (Miškininkystė,
1979). Tris balus skyrėme medžio prieaugiui, vertinamam pagal medžio klasę,
tris balus – stiebo kokybei ir tris – medžio reikšmei medyne. A. Matulioniui
tokia schema patiko. Jis ir anksčiau mūsų
sudarytą keturklasę medžių klasifikaciją
mišriems miškams vertino tik tiek, kiek
ji atspindėjo konkretaus medžio teikiamą prieaugį. Sakyčiau, jis buvo praktiško miškininkavimo etalonas – vertino
tai, ką jis mato, žiūrėdamas į medį.
Miškininkai žinojo, kad ministro
mašinoje visada buvo kirvukas, rėžtukas, pjūklelis ir kastuvas. Atvažiavęs į
bet kurią girininkiją, neradęs girininko,
jis nesinervindavo. Išėjęs į mišką, apgeni
vieną kitą šakotą ąžuoliuką, rėžtuku pažymi kirstiną – blogiausią medį, kastuvu
paleidžia po lietaus užsistovėjusį vandenį. Arba ištrauks iš kišenės neprinokusį
riešutmedžio vaisių, kankorėžį ar kokią
sėklelę ir klausia: „Sakyk, girininke, kas
čia per agurkas“. Gal tai smulkmenos,
bet tokio ministro elgesio poveikis miškininkavimo supratimui, kultūrai buvo
didesnis nei iš tribūnų valdininkų išsakyti raginimai patiems tobulėti ir puoselėti pavyzdinius miškus.
(Tęsinys – kitame numeryje)
Akademikas Leonardas Kairiūkštis
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.
LIKMERE

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

Nauja

Vimek

miško mašinų
kolekcija

Vimek mašinos – geriausi tavo miško draugai
- lengvos ir saugančios miško paklotę
- mažų gabaritų
- itin manevringos
- ekonomiškos
- patvarios ir ilgaamžės
Oficialus Vimek atstovas Lietuvoje
- patikimas servisas ir tiekimas
UAB „MMC Forest“

Medvežė 608

Medkirtė 404 T3

Kirtimo galvutė 160

Medvežė 606TT

Plungės g. 43, LT-90313 Rietavas
tel./faks. +370 448 68054
mob. tel. +370 670 24486
www. mmc.lt
www.vimek.se
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Biocombi 608
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Silvatec –
pripažinta žmogaus ir gamtos

Oficialus atstovas Lietuvoje
S. Videikos įmonė „Santera“
Raudondvario pl. 96, Kaunas
mtt@santera.lt | Tel.: +370 615 13935, +370 612 02882 | www.santera.lt

Gimtinės miško trauka –
trys miškininkų kartos

Daug kam netikėtai 1990 m. miškų mokslininkas dr. Kazys Gudas grįžo į gimtąjį Pakruojį, kur jam teko iš naujo
pradėti gamybininko karjerą, kas penkeri metai keisti pareigas: medelyno viršininkas, vyr. inžinierius, urėdo
pavaduotojas miškininkystei, nuo 2007 m. balandžio – miškų urėdas. Stovint šį balandį ant 60-mečio slenksčio,
paprašėme miškų urėdą dr. Kazį Gudą pasidalinti mintimis apie prabėgusius metus, Pakruojo miškininkų darbus, sprendžiamas kasdienines problemas.

Tėčio eigulio pėdomis

Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos
Margių miške esanti mano tėviškė dabar
žmonių vadinama Gudyne. Šio krašto
žmonės ir dabar gerai atsimena linksmo
būdo, geros širdies Margių eiguvos eigulį Alfonsą Gudą, mano tėtį, atidavusį 30
metų čionykščiams miškams. Čia eiguvos pasodoje augau su trimis seserimis.
Buvo išnaršyti visi miško takeliai, suskaičiuotos visos daubos, išlaipioti medžiai.
Kartu pažinau ir sūrų miškininko darbo
skonį: tėtis „uždėdavo“ dienos normą –
su arkliais tiek išvežti medienos, nuravėti
daigyno, pasodinti miško, atlikti kitus
darbus. Tai padaryti buvo privalu.
Tėčio eiguvoje vykdavo šalies miškininkų pasitarimai. Šie žmonės imponavo
man uniformomis, rimtomis kalbomis
apie gamtą, mišką. Ir aš norėjau būti tarp
jų. Vyresnioji sesuo Zinaida pirmoji nuėjo tėčio pėdomis – 1973 m. baigė LŽŪA,
jau daugiau kaip 35-erius metus dirba
Tauragės miškų urėdijoje miško želdinimo inžiniere, jos vyras Julius Bandzinas –
beveik 40 metų medelyno viršininku.
Jaunystėje dėl patirtų traumų turėjau sveikatos problemų, todėl pradžioje
LŽŪA mokiausi neakivaizdžiai, vėliau
perėjau į dieninį skyrių. Baigiau Miškų
Buvęs Margių eiguvos eigulys Alfonsas Gudas

ūkio fakultetą 1977 m., jau būdamas 26erių. Sūnus Mindaugas taip pat 2003 m.
baigė LŽŪU, dirba girininku. Dukra Aušra, baigusi Vilniaus universiteto Gamtos
mokslų fakultetą, mokosi doktorantūroje, domisi aplinkotyra ir aplinkosauga.

Mokslininko kelio tarpsnis

Diplominį darbą rašiau iš miškų taksacijos (vadovas doc. Jonas Repšys). Miškų
ūkio instituto Miškotvarkos skyriuje teko
atlikti priešdiplominę praktiką, rinkti
medžiagą diplominiam darbui. Kartu su
mokslininkais tyrėme drebulynų augimo
eigos, puvinio išplitimo ir kitus klausimus. Apgynus šia tema diplominį darbą,
pakvietė toliau dirbti institute. Taip jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigose 13 metų prie vieno stalo dirbau su
būsimu prof. A. Kuliešiu, 1988 m. apgyniau disertaciją „Lietuvos drebulynų
miškotvarkos normatyvų pagrindimas“,
įgydamas agrarinių mokslų daktaro
laipsnį. Bet ilgainiui supratau, kad miškų
tyrinėtojo darbas ,,nelimpa prie dūšios“,
norėjosi arčiau miško.
Pakruojo miškų urėdas Valdas Rimkus 1990 m. pakvietė grįžti į Pakruojį,
kurti miškų urėdijoje naują medelyną.
Ilgai nesvarsčiau. Pradžioje buvo gaila
tik žmonos Laimos, nes jai teko palikti
gydytojos darbą Kauno klinikose. Bet
įsikūrėme ir Pakruojyje, žmona dirba Pakruojo rajono ligoninėje Vaikų ligų skyriaus vedėja.

Gimtinės miškuose

urėdijose

Grįžęs į Pakruojo miškų urėdiją, kibau į
neįprastą darbą medelyne. Dabar mūsų
medelynas modernizuotas, išauginame
reikiamą kiekį sodmenų miškų atkūrimui ir įveisimui. Vėliau rūpinausi kitais
patikėtais miško darbais.
Tapus 2007 m. pavasarį miškų urėdu,
teko daryti struktūrinius pertvarkymus –
iš 8 girininkijų liko 6 (vidutinis girinin-
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kijos plotas – 3050 ha). Per 2007 m. specialistų skaičius urėdijoje sumažėjo nuo
55 iki 39. Dabar urėdijos centre dirba
17, girininkijose – 22 specialistai, iš jų 10
eigulių. Darbininkų skaičius išliko nepakitęs – 40 žmonių. Šie pertvarkymai nebuvo labai skausmingi. Tais metais galėjome išmokėti buvusiems darbuotojams
išeitines kompensacijas, stengėmės tartis
su kiekvienu žmogumi, ypač su tais, kuriems buvo arti pensijinis amžius.
Po to sekė kitas išbandymas – ekonominis sunkmetis. Jį išgyventi 2009 m. nebuvo lengva – miškų urėdija patikėjimo
teise valdo tik 18,3 tūkst. ha miškų. Metų
pajamos dėl kritusių medienos kainų sumažėjo nuo 9,5 mln. Lt iki 6,9 mln. Lt. Sumažinome iki minimumo investicijas (84
proc.), trumpalaikio turto pirkimus (36
proc.), nevykdėme antros eilės jaunuolynų ugdymo, dalies retinimo kirtimų.
Kolektyvas geranoriškai sutiko susimažinti atlyginimus 30 proc., iš jų darbininkai – 20 proc. Rangovų paslaugų įkainiai
sumažėjo 25 proc. Tai leido 2009-uosius
baigti su minimaliu 83 tūkst. Lt pelnu.
Pastaruoju metu urėdijoje beveik visus
miško ruošos ir miško ūkinius darbus
atlieka samdomi rangovai. Dirba trys
stambios UAB: ,,Momigis“, ,,Linksmučių
miškas“ ir ,,Meldas“. Su rangovais randame bendrą kalbą ir visi darbai atliekami
laiku, kokybiškai.
Šiuos metus planuojame baigti pelningai: pasiekti iki 0,9 mln. Lt finansinį
pelną prieš apmokestinimą ir gauti 10
mln. Lt pajamų. Visais kirtimų būdais
kertame 85 tūkst. ktm medienos. Vidutinė jos planuojama pardavimo kaina – 126 Lt. Veiklos mokesčių sąnaudos
sudarys 1,6 mln. Lt. Bet dėl privalomų
15 proc. atskaitymų į biudžetą turime
gyventi taupydami, negalime didinti
darbuotojų atlyginimų. Čia aš matau
toliaregišką Generalinės miškų urėdijos
poziciją vardan sunkių laikų Lietuvoje ir

Profesinės dinastijos tęsėjai – Pakruojo miškų urėdas Kazys Gudas (dešinėje)
ir jo sūnus girininkas Mindaugas

valstybinių miškų išlikimo bei jų valdymo išsaugojimo.
Pagrindinio naudojimo kirtimais
2009–2010 m. iškirtome 245 ha, iš jų
12 proc. – neplynais kirtimais. Šiemet
planuojame iškirsti 295 ha medynų, iš
jų neplynais kirtimais taip pat 12 proc.
Apie 60-70 proc. plynai iškirstų kirtaviečių atkuriame želdinimu, likusios paliekamos želti. Šiais metais bus atkurta
258,8 ha, iš jų palikta savaiminiam žėlimui 27,1 ha. Miškų atkūrimo apimčių
(ypač želdinimo) padidėjimui nemažos
įtakos turėjo išdžiūvusių ir išverstų uosynų atkūrimas.
Pagal Lietuvos miškingumo didinimo
programą Pakruojo rajone iki 2020 m.
reikia įveisti 308 ha naujų miškų. Nuo
2003 m. urėdija jau įveisė 254 ha miškų,
įsisavinime 437 tūkst. Lt ES fondų paramos. Šiais metais tikimės gauti dar apie
260 ha valstybinės žemės ūkio paskirties
žemės naujiems miškams įveisti.
Urėdijai 2009 m. buvo parengtas vidinės miškotvarkos projektas. Tais metais Linkuvos girininkijoje paūžus vėtrai,
išversta 300 ha uosynų. Todėl pernai parengėme vidinės miškotvarkos projekto
papildymą šių medynų ūkinėms priemonėms nustatyti. Ta proga papildome
projektą naujų kelių planavimu, Rozalimo miško parko detalesniu planavimu,
siekiant tam panaudoti ES lėšas.
Šiemet miškų urėdijai 2011–2015 m.
nustatyta metinė 135 ha retinimo kirtimo apimtis atitinka miškotvarkos nustatytą. Miškininkų keliama problema yra
ne apimtyse, o šių kirtimų tikslingume

pagal galiojančius normatyvus ir ekonominę naudą. Tikiu, kad ateityje kirsime
daugiau ugdymo kirtimų (jaunuolynų,
retinimų). O sanitariniai kirtimai turi
užimti ne 2/3, o iki 1/3 tarpinio naudojimo pagal tūrį. Taip pateiktume rinkai
papildomai apie 10 proc. medienos.

Miškas ir visuomenė

Man ne tas pats, kaip gyvena gimtojo rajono žmonės. Todėl dirbu jau penktą kadenciją rajono taryboje. Pareigos – kont
rolės komiteto pirmininkas, ekonomikos ir finansų komiteto narys. Kadangi
nepriklausau jokiai partijai, balsuoju už
man atrodantį geriausią sprendimą. Tenka spręsti ir gamtosaugines problemas.
Prieš 10 metų iškilo miško parko prie
Rozalimo miestelio aktualija. Gyventojai
2000 m. ėmė „ginti“ šalia miestelio esantį
170 metų amžiaus 18 ha pušyną nuo miškininkų tariamai „užplanuoto“ iškirtimo.
Miškotvarkos projekte buvo nurodyta
atlikti einamąjį kirtimą (II miško grupė)
13 proc. intensyvumu. Visuomenei reikalaujant ir miškininkams neprieštaraujant, kirtimai nebuvo atlikti, 260 ha įkurtas Rozalimo miško parkas. Jam parengtas individualus miškotvarkos projektas,
kuriame numatyti sanitariniai, kraštovaizdžio, jaunuolynų ugdymo, retinimo
kirtimai, taip pat infrastruktūros įrengimas. Bet atliekant miško parke rekomenduojamus ugdymo, sanitarinius kirtimus,
Rozalimo miestelio bendruomenės kai
kuriems „šviesuoliams“ tai atrodė parko
naikinimas. Kviesti tikrintojai iš Šiaulių
RAAD, Valstybinio miškotvarkos insti-

tuto, Generalinės miškų urėdijos, Aplinkos ministerijos Miškų departamento.
Vietos ,,gamtosaugininkai‘‘ neleidžia čia
kirsti nė vieno sveiko medžio, nes mano,
kad čia turi būti II grupės ekosistemų apsaugos miškas.
Rengiamas Rozalimo miško parkui
infrastruktūros gerinimo techninis projektas, kuriam tikimės gauti ES paramą.
Dar norėčiau išsakyti keletą minčių
apie šalies miškus ir požiūrį į juos. Pritariu VU ekonomikos profesoriaus Povilo
Gylio išsakytoms mintims: „... negaliu
tylėti, kai matau, kad individualistinę
mąstyseną propaguojantis Laisvosios
rinkos institutas jau baigia sugriauti Lietuvos valstybės pamatus. Jis ne tik jaunimui, bet ir subrendusiems žmonėms
įdiegė mintį, kad tik privatūs interesai
yra bene vienintelė gyvenimo tikrovė.
O bendrųjų (viešųjų) reikalų, interesų,
poreikių mūsų valstybėje nėra arba jie
nereikšmingi“... Toliau profesorius rašo
,, ...kai ekonomika sutapatinama vien su
rinka, kuri tik teoriniuose modeliuose
būna laisva, tuomet vietos nelieka pačiai
valstybei“... Taip nupilietinama tauta.
Toks pilietis jau nesirūpina viešaisiais
šalies interesais, o esančią gerovę supranta kaip savo privačią gerovę. Jam
bus nesvarbu, kas valdys Lietuvos miškus, žemę, bet svarbu, kiek jo kišenės
bus pilnos. Džiaugiuosi, kad Generalinė
miškų urėdija visas jėgas skiria tam, kad
valstybinis miškų sektorius, kompleksinis miškų tvarkymas tvaraus ir subalansuoto miškų tvarkymo principais dirbtų
stabiliai ir pelningai. Tai pasiekiama aktyvia visuomenine veikla aukščiausiuose valstybės valdymo sluoksniuose, koordinuota veikla miškų urėdijoms.

Kas yra gyvenimo prasmė

Džiaugiuosi gyvenime ne tik dideliais
darbais, bet ir mažais pasiekimais, savo
šeima, pomėgiais. Džiugu, kad vaikai
nuėjo senelio, tėčio pėdomis. Jeigu kuri
iš 4 anūkių pasuks miškininkų pėdomis – bus labai smagu. Džiaugiuosi,
kad galiu padėti savo krašto žmonėms,
dirbdamas urėdijoje, būdamas rajono
savivaldybės taryboje, kad laisvalaikiu
galiu išvykti į gamtą. Mėgstu medžioti,
mėgstu smagią kompaniją, joje padainuoti – tėčio palikimas. Vilioja keliauti.
Traukia ir technika – galima mane rasti
„besiknaisiojant“ garaže.
Visa tai man ir yra gyvenimo prasmė.■

27
29

urėdijose

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Šiaulių senjorų miškininkų
diena medelyne
Šiaulių miškų urėdijoje tas rytas
prasidėjo įprastai – nuo gamybinio
susirinkimo. Tik jame kalbėjusio
miškų urėdo Stasio Pališkio, jo pavaduotojo Giedriaus Tamošiūno bei
vyr. finansininkės Birutės Adomaitienės klausėsi ir klausimus uždavinėjo ne dabartiniai įmonės darbuotojai, o senjorai. Jie savo darbus urėdijos miškuose baigė prieš keletą ar
keliolika metų, tačiau iki šiol darbo
metus prisimena su nostalgija. Todėl
buvusių kolegų dovana – surengtas
susitikimas, o paskui dar ir išvyka į Vainagiuose įsikūrusį urėdijos
medelyną buvo puiki proga visiems
pabendrauti, pasidalinti patirtimi,
pasiginčyti, išsakyti pasiūlymus ir
daug ką prisiminti.

Dveji metai –
sunkiausi, bet jau praeityje

„2008 ir 2009 m. urėdijai buvo sunkiausi: medienos niekam nereikėjo,
jos kainos krito, teko atleisti nemažai
žmonių, sumažėjo atlyginimai. Buvo
taip sunku, kad nebežinojome, ką daryti. Pamenu, tik prieš daugelį metų
panašiai jaučiausi, kai nutraukė mūsų
dvylikabučio statybos finansavimą ir
likome su dviem milijonais skolos.
Tada tas skolas nurašė. Dabar pagalbos

nebuvo iš ko tikėtis. Laimei, mūsų prireikė biokuro gamintojams, tad ištvėrėme. O štai praėjusieji metai jau buvo
normalūs, šiemet medienos paklausa
ir jos kainos jau nuteikia optimistiškai.
Tad sunkmetis, tikėkimės, lieka praeityje“, – pasakojimu apie pastarųjų metų
sudėtingą urėdijos veiklą susitikimą su
senjorais miškininkais pradėjo urėdijos
vadovas S. Pališkis.
Girininkais, inžinieriais, eiguliais
daug metų urėdijoje dirbę žmonės domėjosi įmonės naujovėmis, o pateikti
skaičiai jiems daug bylojo. Prasidėjusi
diskusija apie urėdijos veiklą leido vėl
visiems sugrįžti į tas dienas, kai miškas buvo jų rūpestis ir begalinė meilė.
Visi senjorai iki šiol tvirtina, jog miške
dirbti gali tik tas, kas nėra jam abejingas, kas turi daug kantrybės ir meilės.
„Atrodo, tik keletą metų nebedirbu, o kaip viskas pasiketę, kiek visko
padaryta. Matyt, visko buvau pasiilgęs...“ – neslėpė nostalgijos buvęs girininkas Česlovas Sungaila, o jam pritarė
ir Romualdas Vaitkevičius, ir Jokūbas
Margenis, ir visi kiti.

Medelynas – lyg atradimas

Galimybė apsilankyti urėdijos medelyne Vainagiuose ir pamatyti ten
vykstančius darbus daugeliui senjorų

urėdijose

Miškų urėdijos senjorai miškininkai su urėdu S. Pališkiu (pirmas iš dešinės)
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buvo tarsi atradimas. Mat ilgus metus
urėdija turėjo tik nedidelius medelynus girininkijose, o pradėtą medelyną
Vainagiuose daugelis atsimena tik jo
ištakose, nepalyginamą su dabartiniu,
kuris Lietuvoje yra trečias pagal modernumą, jame auga per penki milijonai sodinukų.
„Radome medelynui tinkamus
žmones, be kurių čia vargu ar būtų taip,
kaip šiandiena yra“, – sakė senjorams S.
Pališkis, pristatydamas medelyno vedėją Saulių Grybą ir visą jo komandą.
Beje, čia dirba ir Birutė Grybienė, čia
auga ir trys šeimos dukros.
Medelyno viršininkas mielai aprodė savo valdas, o senjorai stebėjosi
moderniais šaldytuvais sodinukams,
galinga sodinimo ir derliaus nuėmimo
technika, didžiuliais sandėliais, besistiebiančiais sodinukais bei su meile
tvarkoma aplinka.
„Juk mes tą medelyną pradėjome
kurti, todėl dabar įdomu pamatyti,
kaip čia viskas klostosi, kaip puikiai
vystomas daigynas. Mes juk žinome
visą jo istoriją, todėl šiandien lyg iš
naujo įvyko pažintis. Apie daugelį
dalykų net svajoti tuomet negalėjome“, – sako ilgus metus miškų urėdo
pavaduotoju dirbęs Algimantas Drūtys. Jam pritaria ir buvęs eigulys Ri-
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mantas Ajutis, kuris puikiai prisimena, kaip dažnai gaudavo apdžiūvusius
sodinukus iš Latvijos.
„Net papeikimą esu gavęs, kad blogai pasodinome. Bet ką ten pasodinsi,
jeigu pikirantai buvo blogi“, – prisimena Rimantas. Buvusį girininką Jokūbą
Margenį labiausiai džiugina tai, kad
dabar jau nebereikia visur sodinti tik
eglės, kad daugiau dėmėsio skiriama
lapuočiams, ypač juodalksniams.

Kai ginčijasi specialistai,
medis laimi

Daugybę metų girininku dirbęs Albinas
Borusevičius, save vadinantis veteranų
veteranu, nes yra pats vyriausiais iš
girininkų, šiandien turi nemažai priekaištų miškų tvarkymui. Jo nuomone,
daug klausimų kelia einamieji kirtimai,
miškai yra per daug retinami.
„Argi negalima palikti sengirių? Juk
per pusantro šimto metų turintys medžiai yra nuostabūs. Įeini į tokį mišką,
pasijunti lyg danguje“, – sako Albinas.
Jo meilę medžiams daugelis iki šiol
prisimena, o Bubių miškuose svyruoja ir
Albino pušis, kurią jis kažkada išsaugojo.
„Albinas pats medžio niekada nekirsdavo. Senam medžiui atsirasti reikia laiko, jo dirbtinai nepadarysi“, –
pritaria sengirių saugojimui ir buvusi
girininko Albino pavaduotoja Laima
Lukošaitienė.
Dabartinis miškų urėdo pavaduotojas G. Tamošiūnas tikino senjorus, jog
Šiaulių miškų urėdijoje yra labai daug
kertinių miško buveinių, kur saugomi
seni medžiai, unikalios miško vietos.
Diskusijos metu buvo prisiminta
ir auksinė taisyklė, kurios miškininkai
dažnai laikosi ir dabar – jeigu du specialistai susiginčija: kirsti tą medį ar
palikti, visuomet laimi medis – jis paliekamas augti.

Prisiminimų užtektų
storam romanui

Profesiniai pokalbiai, diskusijos, ginčai – visa tai priminė senjorams tas
aktyvias dienas, kuomet jie darbavosi
urėdijoje. Kiekvienas savaip išgyveno
atsisveikinimo su darbu akimirką.
„Prieš pensiją perėjau savo miškus,
apsiverkiau, širdį suspaudė... Užtat
šiandien taip smagu vėl daugelį matyti. Štai Albinas Borusevičius be vaistų
maišelio atvažiavo, smagu, kad tarp
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Vainagių medelyne

mūsų buvęs girininkas Jonas Šuminskas, visai nesikeičia buvusi ekonomistė
Giedrė Pangonienė“, – bėrė komplimentus kolegoms visuomet smagi ir
šmaikšti L. Lukošaitienė. G. Pangonienė irgi prisiminė savo atsisveikinimą su
darbu urėdijoje bei urėdijos dovaną –
žurnalą „Mūsų girios“:
„Nuo 1959-ųjų skaičiau „Mūsų girias“. Kai išėjau į pensiją, maniau, kad to
žurnalo jau nebeskaitysiu, nebeskaudinsiu širdies. Bet iki šiol jį gaunu kaip urėdijos dovaną ir esu laiminga: žinau, kas
vyksta miškuose, kas švenčia jubiliejus,
o kas jau ir atsisveikino su mumis“.
„Mūsų girias“ skaito visi buvę urėdijos darbuotojai, tad užmiršti miškų
senjorams tiesiog nėra ir galimybės. O

surengtas senjorų susitikimas ir nuoširdaus pabendravimo akimirkos, prisimintos smagios istorijos, diskusijos
apie dabartinius urėdijos darbus ir jų
lyginimas su darbais prieš dešimtmetį ir daugiau suteikė ne tik nuostabių
išgyvenimų, bet ir pasižadėjimą susitikinėti dažniau. Papasakotų istorijų
užtektų storam romanui, o džiaugsmas ir juokas iki ašarų klausantis tų
prisiminimų visus akimirksniu sugrąžindavo į praėjusius laikus.
„Tada buvome jauni. Ir kiekvienas
miške dirbęs buvo tikra asmenybė.
Būtų gerai, kad technika tų asmenybių
neišstumtų ir dabar“, – linkėjo kolegoms L. Lukošaitienė.
Šiaulių miškų urėdijos inf.

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2011 m. kovą
Sortimentas
Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvaliosios medienos
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2011 m. kovo mėn.
vidutinė kaina, Lt/m³

Indeksas 2011 m.
sausis=100

Iš viso 2011 m.
vidutinė kaina, Lt/m³

169
199
425
193
137
194
178
146
129
121
117
133
100
135
86
84
92
137

100.6
98
100.2
95.5
97.9
100.5
99.4
96.7
99.2
99.2
100
99.3
100
103.8
101.2
101.2
101.1
98.6

169
200
422
197
139
194
180
149
129
122
117
133
99
133
85
84
92
138
GMU inf.

Miško medelynuose nepalankių orų įtaką

mažina dirvos mulčiavimas
Kuo geras dirvos paviršiaus
mulčiavimas?

Natūralioje gamtoje nepridengta, plika,
juoda žemė yra anomali dirvos būklė.
Todėl sveika dirva nuolat siekia kuo
greičiau ir efektyviau apsisaugoti nuo
supančios aplinkos poveikio: spontaniškai apaugti augalija, pasidengti nukritusiais lapais, spyglių paklote, apmirusių augalų dalimis. Medelynuose
mulčiuodami dirvos ariamojo sluoksnio paviršių mes tarytum pakartojame
gamtinį procesą, kuris mūsų pakeistoje
aplinkoje savaime vykti nebegali. Svarbu žinoti, kad nėra kitos agrotechninės
priemonės, labiau už mulčiavimą atitinkančios natūralius gamtoje vykstančius procesus.
Mulčiavimas teikia įvairiapusę dirvos apsaugą: jo danga saugo sukultūrintas dirvas nuo vėjų fizinio poveikio,
kurie sukelia ne tik išdžiūvimą, susidarant paviršinei plutelei bei plyšiams, bet
ir praradimus dėl dirvos nupustymo
(erozijos). Be to, mulčio danga užtikrina dirvos paviršinio sluoksnio apsaugą
nuo per didelio įšilimo, saulės radiacijos prasiskverbimo, o taip pat dirvos
paviršiaus nuplovimo, maistinių medžiagų išplovimo į gilesnius sluoksnius,
sudumblėjimo.

urėdijose

Mulčiavimo nauda
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Mažina piktžolėtumą. Visi mulčiai
mažina piktžolių augimą, ypač vienmečių. Joms neleidžia sudygti, nes nepraleidžia šviesos prie dirvoje gulinčių sėk
lų. Pakankamo storio mulčio sluoksnis
leidžia atsisakyti varginančių ravėjimų
ir taupo sąnaudas sodmenų priežiūrai.
Aktyviai augančios daugiametės žolės
gali išaugti, bet gerai prižiūrimame plote jų būna nedaug, jas nesunku išravėti
net rankomis.
Sodmenų šaknys apsaugomos nuo
pažeidimų. Naudojant mulčio sluoksnį, galima atsisakyti ravėjimų purenant
dirvą, jautri augalų šaknų sistema netrikdoma dažnais mechaniniais pažeidimais, medeliai patiria mažiau stresų,
nesutrinka jų vystymasis.
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Gerina dirvos struktūrą. Ypač
svarbu, kad mulčiai padeda išsaugoti
esamą dirvos struktūrą, o po organinio
mulčio sluoksniu susidaro palankios
sąlygos pažeistai dirvos struktūrai atsistatyti. Teisingai naudojant mulčią, galima atsisakyti apverčiamojo dirvos arimo, išskyrus labai sunkias molio dirvas.
Viena iš dabar taikomos agrotechnikos
problemų, kad sėjama į giliai išpurentą
dirvą. Tuomet po pirmo lietaus ar laistymo sėklos prasmenga žemėje, dygsta ilgai ir netolygiai. Sėti reikia sekliai
supurenus ant kieto dirvos pagrindo.
Tada visos sėklos lieka viename lygyje.
Būdamos ant kieto pagrindo, per nesuardytą dirvos porų sistemą susiliečia
su grunto drėgme, dėl to sudygsta daug
vienodžiau, anksčiau ir gausiau.
Dirvoje išsaugo drėgmę. Sumažindama išgarinimą iš dirvos, mulčio
danga padeda taupyti vandenį. Drėgmė
išsaugoma augalų šaknų srityje, todėl
vasaros sausuoju periodu leidžia žymiai
sumažinti laistymų dažnumą arba jų
visai atsisakyti. Kaip sukaupiama drėg
mė? Siaurais žemės kapiliarais kylanti
drėgmė neišgaruoja iš paviršinio ariamojo sluoksnio, ji kondensuojasi po
mulčiu ir lieka augalams pasiekiama.
Nemulčiuotos, plikos žemės laistymas
augalams mažai naudingas, nes sudaro plutą, per kaitrą nesumirksta gilesni
sluoksniai, todėl laistymas būna tuščias
darbas, nes vanduo greitai išgaruoja ir
gadina supurentą dirvą bei suaktyvina
piktžolių dygimą.
Sumažina temperatūrų svyravimus ariamajame sluoksnyje. Puriu
mulčiu pridengta dirva vasarą mažiau
įšyla ir sumažėja paros temperatūrų
svyravimai, o žiemą geriau išlaiko šilumą. Tyrimais įrodyta, kad dėl to augalų
šaknims susidaro palankesnės augimo
sąlygos negu atviroje dirvoje, šaknys
išvengia perkaitimo vasarą ir peršalimo
žiemą. Per mažasnieges žiemas saugo
augalų šaknis nuo pašalimo. Mulčiuota
dirva žiemą sekliau įšąla, todėl pavasarį
anksčiau atitirpsta ir augalai gali anksčiau pradėti vegetaciją.
Gausina mikroorganizmus. Organinis mulčias gerina augalų mitybą,

nes dirvoje aktyvina mikrobiologinius
procesus ir sustiprina naudingų mikroorganizmų efektyvią veiklą. Dėl to sustiprėja mineralizacija ir augalai geriau
įsisavina maistines medžiagas. Šiltuoju
metu po mulčiu visą dieną išsilaiko
pastovesnė dirvos temperatūra, žiemą
sumažėja peršalimo lygis. Metiniame
balanse tai reiškia žymiai pailgėjusį dirvos organizmų gyvybinės veiklos periodą, pagerėjusius dirvos pasikeitimo
procesus, humuso susidarymo ir dirvų
derlingumo stabilizaciją. Po organiniu
mulčiu yra palankios sąlygos ir mikoriziniams grybams gyventi.
Tręšia. Dirvinė mikroflora ir sliekai,
perdirbdami organinį mulčią, paverčia
jį į kokybiškas puvenas, dirvą praturtina
vertingais elementais. Dirvoje padidėja
humuso kiekis, ji tampa puresne ir laidesne vandeniui. Dirvos organizmams
pilnai patenkinami maisto, vandens,
oro ir šilumos poreikiai, o padidėjęs
jų aktyvumas yra svarbiausias dirvos
pagerėjimo rodiklis. Kuo gyvybingesnė dirva, tuo greičiau vyksta mulčio
sluoksnio skaidymasis, kol galų gale
lieka tik plonas dangalas iš humuso.
Mulčiuojant organinėmis medžiagomis, iš jų kasmet dirvos paviršiuje gali
susidaryti 1 cm storio kokybiškas sudėtinio komposto sluoksnis, t.y. 1 m³ į
100 m² medelyno ploto. Netgi tręšimas
kompostu negali tiek pakelti dirvos
derlingumo, koks pasiekiamas mulčiavimu organinėmis medžiagomis. Labai svarbu, kad organinis mulčias gali

VMT Miško sanitarinės apsaugos skyriaus archyvo nuotraukos

(tęsinys, pradžia – 3 nr.)

Eglės sodmenys patikimiau augtų mulčiuotoje
dirvoje

nuolat tiekti maistinius elementus, kurie dalyvauja dirvos mikroorganizmų
medžiagų apykaitoje. Mulčiui irstant,
jo skaidymosi produktai iškart papuola į sodmenų auginimo lauką ar sėjimo
lysvę. Net tarpiniai skilimo produktai,
kaip dirvos angliarūgštė, katalizatoriai
ir inhibitoriai (fitocianidai), yra naudingi dirvos aktyvinimui bei augalų augimui ir sveikatai. Maistiniai elementai
tiekiami, kai jų labiausiai reikia: kuomet medeliai intensyviausiai vegetuoja,
tuomet ir iš mulčio aktyviausiai skiriasi
maistinės medžiagos. Tos pačios orų
sąlygos sukelia augalų intensyviausią
vystymąsi ir mulčio spartų skaidymąsi,
ir atvirkščiai – augalų augimui baigiantis, lėtėja ir mulčio irimas. Kai paskleidžiam mineralines trąšas, prie augalų
poreikių pritaikyti negalime: tirpdamos
jos sukelia šoką ir augalams, ir dirvos
organizmams, o staigiai tirpdamos gali
ir pakenkti. Mes neturime galimybių
jų dozuoti reikiamomis porcijomis ir
pasiekti tokio elementų suderinimo,
kuris augalams labiausiai reikalingas
kiekvienu augimo momentu. Mulčiavimu galima sumažinti mineralinių trąšų
kiekį vien todėl, kad dirvoje pagerėja
mineralinių medžiagų įsisavinimas ir
sumažėja išplovimas.
Stabdo maisto medžiagų išplovimą ir dirvos nupustymą. Iš dirvos
trukdo išplauti naudingas medžiagas.
Priešinasi dirvos dalelių nupustymui
ir paviršiniam nuplovimui. Nesuartų lygių dirvų mulčiavimas praktiškai
pilnai jas apsaugo nuo paviršinio nuplovimo.
Reguliuoja dirvos rūgštingumą.
Teisingai naudojant organinį mulčią
sukuriamas augalų augimui optimalus
dirvos rūgštingumo lygis. Priklausomai nuo naudojamų organinių medžiagų, jos dirvą gali šarminti, rūgštinti ar
būti neutralios. Dirva nerūgštėja vien
dėl to, kad sumažėja maistinių medžiagų išplovimas.
Nesusidaro paviršinė pluta, tausojama dirva. Net plonas purių medžiagų sluoksnis (puvenų, komposto,
nukritusių lapų, šiaudų, nupjautos žolės, susiskaidžiusio mėšlo ar durpių ir
pan.) leidžia išvengti dirvos plutos susidarymo ir dažnų purenimų būtinybės.
Mulčiuota dirva mažiau suslūgsta per
intensyvius lietus ir laistymus. Dengiamasis sluoksnis stipriai sumažina vandens tankinamąjį poveikį. Išvengiama

grunto ištaškymo, nes laistant ar lyjant
apdengimas neleidžia lašams ištaškyti
grunto, žemės dalelės neprilimpa ant
spyglių, lapų, stiebelių. Krintančių lašų
smūgiai nepažeidžia apsaugoto dirvos
paviršinio sluoksnio purios trupininės struktūros. Mulčio danga leidžia
mažinti laistymų dažnį, ir vien dėl to
dirvai sumažėja paviršinio vandens
neigiamas poveikis.
Mažina kenkėjų ir ligų plitimą.
Mulčiavimo medžiagos padeda apsaugoti augalus nuo kenkėjų ir ligų vien todėl, kad, sudarius palankesnes augimo
sąlygas, medeliai auga stiprūs ir mažiau
serga, sumažėja augalų patiriami stresai
nuo atmosferos poveikio (sausros, karščio, šalčio) ir agrotechninių priemonių
taikymo (dirvos purenimo, tręšimo mineralinėmis trąšomis, laistymo ir kitų).
Gyva dirva – pats reikšmingiausias augalų apsaugos faktorius. Organiniame
mulče gyvena ir slepiasi augalų kenkėjus parazituojantys ir plėšrūs vabzdžiai.
Tyrimais nustatyta, kad paviršiaus mulčiavimas ryškiai sumažina nematodų
kiekį dirvoje.
Gerina sodmenų augimą. Dėl pagerėjusių augimo sąlygų ir mažiau patiriant stresų, persodinti sodmenys geriau
prigyja, pasėliai tolygiau sudygsta ir vienodžiau auga, sumažėja atkritimas. Dėl
sustiprėjusio augimo paspartėja augalų
vystymosi stadijos. Dėl to mulčiavimu
galima sutrumpinti sodmenų auginimo
laiką ir padidinti išeigą.
Gerina medelyno vaizdą. Mulčiuota dirva medelyno vaizdą daro patrauk
lų ir tvarkingą.

Kuo mulčiuoti?

Mulčio dangai panaudojamos susmulkintos medelyno organinės atliekos ir
sideratiniai augalai, besėklės piktžolės,
pievų žolė ar šienas, šiaudai, nukritę
lapai, medienos pjovimo atliekos, pjuvenos, perpuvęs tvartų mėšlas, žievė,
kompostas, durpės. Susmulkinus jas bus
lengviau paskleisti tarp eilių ar atskirų
augalų. Kuo medžiagos įvairesnės pagal
sudėtį ir struktūrą, tuo geriau. Žalioms
medžiagoms būtina duoti suvysti, jos
vandeningos ir turtingos maistinių medžiagų, turi mažai anglies, todėl tinka
maišyti su mažai azoto turinčiomis medžiagomis: šiaudais ar medžio dalimis.
Medelynų augalai yra ateiviai iš
miško, todėl labiausiai bus dėkingi natūralų gamtinį procesą atitinkančiam
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Apželdinime populiarėja dekoratyvinis
mulčiavimas

dirvos mulčiavimui žieve, natūralių
pievų augalija, medžių lapais. Kuo įvairesnė jų rūšinė sudėtis, tuo įvairesnės
jose sukauptos medžiagos. Eglės žievės
mulčias pasižymi aiškiai išreikštu piktžolių augimą sulaikančiu efektu, pušies
žievė dirvą praturtina mikorize. Nukritę lapai ypač tinkami rudeniniam mulčiavimui.
Medžiagos geros, bet gali pasipilti priekaištai, kad nėra kuo mulčiuoti.
Pievose pasiruošti žolės ir šieno tikrai
lengva, tam tinkančios technikos turi
kiekvienas rimtesnis ūkininkas, apleistų pievų taip pat apstu. Didesnių prob
lemų neturėtų kilti surenkant lapus,
pavyzdžiui, parkuose. Žolė ir lapai „pasigamina“ patys, tik reikia pasistengti
juos „pasiimti“. Sunkiau su žieve, bet
norint, galėtume „nušauti du zuikius“:
ir žievės turėtume, ir paruoštą medieną
apsaugotume nuo vabzdžių.
Pušų ir eglių žiauberinė žievė – vertingas turtas, tačiau miškininkai įpratę
ją „padovanoti“ žaliavinės medienos
pirkėjams. Kodėl ją prarandame, nors
neturime iš ko kompostą ruošti ir kuo
dirvą mulčiuoti? Galėtume ją panaudoti ir uždirbti! Kaimynai lenkai sugeba žievę panaudoti medelynuose
kompostui ir mulčiui bei Europai parduoti. Žievinis mulčias ir pas mus vis
plačiau naudojamas dekoratyviniame
apželdinime. Daugiausia jis yra atvežtinis. Lietuvoje verslininkai šį mulčią
pagamina iš lentpjūvystės ir statybinės
medienos atliekų.
Praktikoje naudojamos ir kitokios
kilmės mulčiavimo medžiagos. Yra
sukurtos specialios sintetinės dangos
arba tam pritaikomos parankinės medžiagos.
(Tęsinys – kitame numeryje)
Virgilijus Vasiliauskas

Valstybinės miškų tarnybos
Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjas

Lietuvos miškininkų sąjunga kartu su Druskininkų miškų urėdija
ir miškininkų orientacininkų grupe organizuoja
IV-ąjį Lietuvos miškininkų orientacinio sporto čempionatą „LMS taurė“.
Jame laukiama LMS skyrių (urėdijų, NP, kitų institucijų) įvairaus amžiaus atstovų,
pradedančiųjų, niekada nedalyvavusių varžybose ir turinčių patirties bei aktyviai
sportuojančių miškininkų bei jų šeimos narių. Asmeninės – komandinės varžybos
vyks Druskininkų miškų urėdijos miškuose gegužės 28 d., pradžia 10 val.
Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išaiškinami nugalėtojai, o komandos vietą
lems visų jos atstovų pasirodymo rezultatai. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
Trasos ilgis 2-6 km, dalyviai gaus jos žemėlapius ir su kompasu natūroje privalės eilės tvarka surasti žemėlapiuose nurodytus punktus. Rezultatai bus nustatomi
pagal trasoje sugaištą laiką (kontrolinis laikas – 2,5 val.). Nugalėtojai ir prizininkai
bus apdovanoti diplomais ir prizais. LMS taurė bus įteikta komandai, bendroje
įskaitoje pasiekusiai geriausią rezultatą.
Varžybų dalyviai registruojasi iš anksto: komandos atstovas pateikia paraišką, nurodydamas LMS skyrių, dalyvio vardą, pavardę, gimimo metus, o miškininkams – ir darbovietę bei pareigas. Paraiškas pateikti J. Šepetienei (tel. 8698 80 713) ir
E. Bartkevičiui (el.paštas edmundas.bartkevicius@lzuu.lt).
Pastaba: Organizacinis komitetas varžyboms kompasus gali paskolinti.
Varžybų dalyviai už savo sveikatą atsako patys, už moksleivių sveikatą atsako tėvai.
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Rumšiškių liaudies buities
muziejaus teritorijoje
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir
UAB „HUSQVARNA LIETUVA“ gegužės 14 d.
organizuoja 10-ąjį atvirą Lietuvos medienos
ruošos profesinio meistriškumo čempionatą
„Medkirtys 2011“, kuris yra vienas iš
šeimos šventės – festivalio
„Čia visa Lietuva” renginių.
Renginį remia UAB „Omniteksas“ ir muzikos
agentūra „COMBO“.
Čempionato dalyviai turi turėti medkirčio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir darbų saugos
atestacijos pažymėjimą.
Varžybos vyks individualioje įskaitoje tarp
suaugusiųjų ir jaunių (iki 24 metų) pagal 2010 m.
medienos ruošos profesinio meistriškumo čempionato taisykles.
Čempionato metu dalyviai bus nemokamai
maitinami.
Norintieji dalyvauti dėl registracijos kreipiasi į
KMAI kolegijos dėstytoją Nerijų Marcinkevičių tel.
+370 687 34 481 arba el. paštu n.marcinkevicius@
kmaik.lm.lt.
Vyriausiasis teisėjas – KMAIK dėstytojas A. Jurkonis, tel. +370 682 62750.
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Count on it.

Laistymo įranga:

• žemės ūkio purkštuvai
• vamzdžiai
• siurbliai
• filtravimo sistemos

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas

urėdijose

Vilkaviškis
Mob. tel.: +370 656 74 003,
+370 670 64 115
El. p. uabsegris@zebra.lt
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Ag Irrigation

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

35

urėdijose

MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

Gamtą saugoti nuo žmogaus
ar žmogui?

LR Seimo valdybos 2010 m. spalio 15 d.
sprendimu sudarius darbo grupę Miškų
įstatymo pakeitimo projektui parengti,
šio įstatymo pataisas iniciavusi visuomenės dalis ir joms pritariantys Seimo
nariai aktyviai lig šiolei tebesiginčija su
oponentais gamtosaugininkais ir juos
palaikančiais Seimo nariais dėl būtinumo keisti šį įstatymą ir galimų neigiamų pasekmių miškams, šalies gamtai.
LMSA kovo 18 d. Trakuose surengė konferenciją „Ekologinės savimonės
ugdymas diegiant darnų ūkininkavimą
miškuose“ ir kartu kasmetinę asociacijos
Generalinę asamblėją. Renginyje siekta
dar kartą aptarti šią miško savininkams
ir gamtosaugininkams opią problemą,
ieškoti bendrų kompromisinių sprendimų darniai miškų ūkio plėtrai.

privatūs miškai

Privati miškininkystė:
praktika ir darnaus vystymosi siekis

34
36

LMSA valdybos pirmininkas dr. Algis
Gaižutis pranešime ,,Darnus ūkininkavimas miškuose: žvilgsnis per miško
savininko siekių ir galimybių prizmę“
pažymėjo, kad žvelgiant į Europos
šalių privačią miškininkystę, turime
mokytis miškų išteklius naudoti racionaliai, subalansuotai, ugdyti saikingą
miško vartotoją (iškertama apie 60
proc. metinio medienos prieaugio). Iš
kitos pusės – aplinkosauginės priemonės turi padėti užtikrinti darnų visuomenės vystymąsi, bet ne eliminuoti
įvairiais draudimais dalį žmonių iš
aktyvios veiklos miškų ūkyje.
Konferencijoje dalyvavęs Aplinkos
ministerijos Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas pranešime ,,Darnaus ūkininkavimo principų
įgyvendinimas Lietuvos privačiuose
miškuose“ informavo, kad šalies miškų ūkio politikoje vadovaujamasi 1993
m. Helsinkio konferencijoje patvirtinta darnaus miškininkavimo samprata ir suformuluotais darnaus miškininkavimo principais bei nustatytais
kriterijais. Remdamasis Nacionalinės
inventorizacijos duomenimis, jis supažindino su privačių miškų ištekliais,
naudojimu, atkūrimu, kiek šių miškų
MŪSŲ GIRIOS / 2011 / 04

priskirta saugomoms teritorijoms bei
palygino su valstybinės reikšmės miškais.
Privačiuose miškuose turime apie
32 proc. pušynų, 14 proc. eglynų, 21
proc. beržynų, po 10 proc. juodalksnynų ir baltalksnynų, 7 proc. drebulynų,
po 2 proc. ąžuolynų ir uosynų. Vidutinis šių medynų amžius – apie 50 metų,
tūris 1 ha – 238 m3. Iš 837,4 tūkst. ha
privačių miškų kasmet vidutiniškai iškertama apie 2,5-3 mln. m3 likvidinės
medienos, bet dėl medienos paklausos
ir kainų svyravimų rinkoje 2009 m.
kirsta tik apie 2 mln. m3, o 2010 m. –
net 3,6 mln. m3. Per 2001–2010 m. parengta 38,6 tūkst. individualių miškotvarkos projektų, apimančių 275 tūkst.
ha privačių miškų plotą.
Gamtosauginiu požiūriu apie 71
proc. privačių miškų yra ūkiniai (IV
gr.), 20 proc. – III gr., 9 proc. – II gr.
Čia nėra I gr. miškų, bet turima apie
1300 potencialių (1700 ha) ir 1900
įregistruotų kertinių miško buveinių
(2200 ha).
Pranešime V. Vaičiūnas pagrindinėmis miškininkavimo problemomis
privačiuose miškuose įvardino: miško atkūrimo kokybę ir nepakankamą
jaunuolynų ugdymą; neinvestavimą
į miškų infrastruktūrą (kvartalines
linijas, kelius, priešgaisrines juostas,
rekreaciją); smulkias miško valdas ir
jų konsolidaciją bei kompensacijas už
ūkinės veiklos apribojimus saugomose teritorijose. Jis pažymėjo, kad kont
rolės institucijų pateikiamais duomenimis, pastaraisiais metais privačiuose
miškuose atkuriamos beveik visos kirtavietės, tačiau nerimą kelia jų atkūrimo kokybė. Nuo 2001 m. privačiuose
miškuose apie 41 proc. kirtaviečių
atkurta želdant ir 59 proc. jų palikta
savaiminiam atžėlimui. Per paskutinį
dešimtmetį išugdyta tik 7,4 proc. ugdytinų jaunuolynų arba 1 tūkst. ha, kai
reikėtų bent 12 tūkst. ha. Anot pranešėjo, jaunuolynų ugdymo postūmiu
turėtų būti ne baudimas, o ekonominė
paskata – ES paramos geresnis įsisavinimas, galimybė šiais kirtimais iš-

kirstą menkavertę medieną parduoti
biokuro ruošėjams.
,,Šiemet bus parengta Nacionalinė
miškų ūkio sektoriaus plėtros programa iki 2020 m., kuri apims ir privataus miškų ūkio sektorių“, – sakė
V. Vaičiūnas.
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno manymu,
šią plėtros programą reikėtų tvirtinti
Seime, nes kitos Vyriausybės ją gali
ignoruoti, nespręsti esamų problemų.
Pasak J. Šimėno, ar galima 3-3,5 ha
miško valdą, kurių Lietuvoje per 70
proc., vadinti privačiu miškų ūkiu?
Bet miško valdų konsolidacija galima
tik savininkams sutikus.
Miško savininkas Antanas Garbačiauskas iš Klaipėdos rajono pasidalijo
patirtimi, kaip spręsti aplinkosaugines
problemas praktinėje miškininkystėje. Jis supažindino su ,,mažųjų miško
arkliukų“ (taip jis vadina mažagabaritinę miško ruošos techniką) galimybėmis miško darbuose. Naudojant
šią techniką, nesudarkoma miško
aplinka, medienai iš ugdomo medyno išvežti pakanka prakirsti 2-2,5 m.
pločio valksmą, kurios po kelių metų
nesimato ir žymės.
Pasiūlyta šiemet surengti pažintinę
išvyką pas šį miško savininką susipažinti su šios technikos panaudojimu
miško darbams.

Be kompromiso
nebus darnaus vystymosi

Konferencijoje pasisakiusi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Gruzdytė
tikino, kad pastaruoju metu Lietuvoje
nėra didelio urbanizacijos poreikio,
būtinybės savininkams statytis, kaip
Valakų reformos laikais, sodybas miško žemėje, nes tuštėjančiuose kaimuose ir taip apstu neapgyventų sodybų.
Įteisinus Miškų įstatymo pataisa naujas statybas (0,2 ha plote) kiekvienoje
miško valdoje, patraukliose gamtos
vietose gali būti piktnaudžiaujama
šiuo leidimu. Visuomenę jau dabar
piktina daug kur aptvertos paežerės,

Agnės Laurinavičienės nuotrauka

LR Seime nepritarta masinei naujakurystei miško žemėje

nedidelės miško valdos. Be to, siūlomos Miškų įstatymo pataisos kertasi
su kai kuriomis esamo Saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis, todėl reikėtų kartu koreguoti ir šį įstatymą.
Visuomeninio judėjimo ,,Už gamtą“ vadovas dr. Algirdas Knystautas
antrino, kad būtina ginti visuomenės
viešąjį interesą – teisę į gražią ir visiems prieinamą miško aplinką. Jo manymu, darant bet kokius kompromisinius sprendimus, visuomet pralaimi
gamtosauga. Judėjimas siekia, kad to
nebūtų, kad gamta netarnautų didėjančiam žmonių vartojimui. Aplinkosaugininkas pasiūlė savininkams, kurie nesirengia savo miškuose užsiimti
aktyviu ūkininkavimu, vystyti ekologinį turizmą – įsteigti privatų rezervatą, pasirūpinti geresnėmis sąlygomis gyventi paukščiams (kelti inkilus,
dirbtinius lizdus) ir šitaip pritraukti iš
užsienio entuziastus paukščių stebėtojus. Ypač, jei miško valda yra netoli
vandens telkinių, pelkių. Tai būtų irgi
verslas, bet nežlugdantis gamtos vertybių. Pasak A. Knystauto, judėjimas
„Už gamtą“ steigs paukščių stebėtojų
klubą „Aves Lituania“ ir reklamuos visas privačias iniciatyvas gamtosaugoje
ir ekologiniame turizme.
Miškų įstatymo pataisoms pritariantis seimo narys J. Šimėnas įsitikinęs, kad naujoje įstatymo redakcijoje

numatyta pakankamai saugiklių, jog
nebūtų piktnaudžiaujama leidimu
kurtis miško žemėje. Šiam Miškų
įstatymo koregavimui pritaręs LMSA
vadovas dr. Algis Gaižutis, kiti miško
savininkai sakė: kai Lietuvoje aplinkosaugos politikai įgyvendinti, kontrolės
ir priežiūros struktūroms išlaikyti skiriama apie 1 milijardas litų, už tokius
pinigus galima ne tik paukščius, o ir
bet ką ,,pamilti“ bei siekti, kad ir ūkiniuose miškuose būtų steigiamos saugomos teritorijos, kertinės buveinės,
sudarytos rojaus sąlygos paukščiams.
J. Šimėno manymu, šalies privačiuose miškuose individualūs rezervatai
nebūtini, kai yra vykdoma „Natūra
2000“ aplinkosauginė programa.
LMSA valdybos nario, miškininko Vidmanto Čaikausko praktiniu
įsitikinimu, miške reikia daryti viską normaliai, bet koks nukrypimas į
vieną ar kitą pusę yra žalingas ūkiui
ir visuomenei. Pasisakyme jis rėmėsi prof. A. Kuliešio skaičiavimais, kai
dėl aplinkosauginių reikalavimų suvėlinus brandaus medyno iškirtimą,
pavyzdžiui, 20 metų, netenkame 1 ha
apie 40-45 m3 likvidinės medienos,
pablogėja jos kokybė. Iškirsto medyno
vietoje per tą laiką jau būtų atkurtas
naujas miškas. Šalies miškuose kasmet atsiranda per 3 mln. m3 sausuolių,
kitos negyvos medienos. Tai daugiau,

negu metinis visų privačių miškų naudojimas. ,,Ar tiek šios medienos būtina pūdyti dėl biologinės įvairovės, kai
vis didesnę svarbą šalies energetikoje
įgauna pigesnis kuras – malkos, biokuras“, – stebėjosi miškininkas.
Spęstina ir bendra problema – per
12 proc. šalies miškų vis dar rezervuoti nuosavybės teisėms atkurti. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas
Gediminas Vaičionis ir miškininkas
Algirdas Brukas atkreipė dėmesį į savivaldybių valdomus per 13 tūkst. ha
miškų, dėl kurių teisinio ir praktinio
valdymo nėra vieningos nuomonės.
Visuomenėje būgštaujama, kad patikėjus šiuos miškus savivaldybėms, jie
bus įvairiais pretekstais kertami, kaip
Varėnos atveju, miestų, verslo plėtrai, o
miško žemė gali būti išparduota privačioms reikmėms. A. Bruko nuomone,
šis neaiškumas ir politikavimas baigtųsi, jei iki galo būtų sutvarkyta teisinė
bazė, atliktas miškų registravimas. Bet
lig šiol neaišku, kuri ministerija turėtų
imtis šio sureguliavimo?..
Šią siūlomą Miškų įstatymo pataisą
ėmė gvildenti ir televizijų laidos, kita
žiniasklaida, rengti piketai. Pikete prie
Seimo rūmų kovo 29 d. miškų savininkus ir saugomų teritorijų gyventojus
vienijančių organizacijų atstovai ragino
Seimo narius pritarti parengtoms Miškų įstatymo pataisoms, o jų oponentai
iš Žaliųjų ir ,,Už gamtą“ judėjimų piktinosi ir agitavo to nedaryti.
LR Seime kovo 31 d. ir balandžio
12 d. svarstytos šios Miškų įstatymo
pataisos. Dauguma Seimo narių nusprendė nepritarti nuostatai, kad miško
žemė būtų paverčiama kitomis žemės
naudmenomis iki 0,2 ha ploto namų
valdoms formuoti privačiose miško
valdose, kai nėra galimybės formuoti
tokią namų valdą ne miško žemėje. Bet
padaryta išlyga – privačioje miško žemėje buvusias sodybas galėtų atstatyti
tų miško valdų tikrieji savininkai ir jų
palikuonys. Šios teisės neturės naujieji
miškų savininkai (nusipirkusieji miško
valdą ar kitaip įsigijusieji nuosavybės
teisių atkūrimo dokumentus), nesusiję
tiesioginiais giminystės ryšiais su buvusios nugriautos ar sunykusios sodybos savininkais. Tam, kad šios Miškų
įstatymo pataisos būtų įteisintos, Seimas turės balsuoti dar kartą.
Vaclovas vidugiris
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medžioklė

Rašiau ir apie meilę, ir apie neapykantą gyvūnams, ir apie kaimynystę su jais, ir apie ,,kaifą“, stebint juos, ir apie jų medžioklę.
Ar įmanoma tai suderinti?
Iškrypimas – be jokių apeliacijų konstatuotų visažinis ,,etatinis“ interneto komentatorius. Fu, kaip žema – papūstų lūpas praprusęs miesto inteligentas. Atgyvena – iš peties
rėžtų išsilavinęs, šiuolaikiškas, ,,puikiai“ globalias problemas išmanantis pasaulio ,,pilietis“. O kaip gi be viso to – galbūt tyliai ištartų
jau išmirę sodžių išminčiai kerdžiai.
Ar gali žmogus ir gyvūnas sugyventi taikiai? Kaip sutaikyti sodininką ir kiškį, gėlininką ir kurmį, grūdų sandėlio savininką ir pelę,
išpuoselėtos sodybos šeimininką ir stirną,
žemdirbį ir šerną, miškininką ir visą plejadą
elninių žvėrių, ekologiškų kiaušinių ,,gamintoją“ ir lapę, gamtos idilės ištroškusį miesčionį ir jo kraujo trokštantį uodą, ramybės
prie vyro kapo ieškančią našlę ir medyje prie
kapo perintį kovą (ne varnąąąą!, o kovąąąą! –
čia žurnalistams), gedinčią motiną ir kelią jos
dukros mašinai užkirtusį briedį, kolektyvinį
sodininką ir jo namelio palėpėje įsikūrusią
kiaunę, nevalyvą šeimininkę ir musę, piknikų
su saldžiais gėrimais ir užkandžiais gerbėją ir
vapsvą, vyšnių augintoją ir kiekvienos padorios sodybos pavasarinę puošmeną varnėną,
šiaip žmogelį ir ...
Liūdna, bet idealaus recepto dar nežinom.
Esu beveik įsitikinęs, kad pradėti galima
nors nuo bent dviejų jau žinomų tokio recepto ingredientų: minimalus ekologinis visuomenės išprusimas ir racionalus, moksliškai
pagrįstas gyvūnų populiacijų valdymas ir
reguliavimas (gal medžioklė? ...).
Beje, ar pastebėjote? Kai kalbama apie
medžioklę, sakoma – gyvūnų žudymas. Kai
kalbama apie žmonių konfliktus su gyvūnais,
sakoma – kova su kenkėjais. Kažin kodėl ?
Šį kartą irgi apie žmogaus ir gyvūnų santykius.
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eseniai vienas akademikas paklausė: „Kodėl dabar kanopinių žvėrių miškų ūkiui daroma žala, lyginant su sovietmečiu, yra mažesnė,
nors šių žvėrių skaičius pagal oficialią apskaitą, išskyrus briedžius, yra
didesnis?“ Toks klausimas kyla ne tik akademikui, todėl pabandysiu
atsakyti.
Anais laikais medžiotojai valstybei už simbolinį užmokestį privalėjo atiduoti 90 proc. sumedžiotų briedžių bei elnių, 80 proc. stirnų ir 50
proc. šernų. Kad būtų mažesni medžioklės planai ir rezultatyvesnė medžioklė, šių žvėrių oficialios apskaitos duomenys buvo mažinami. 1988
m. duomenimis, Lietuvos miškuose buvo 7508 briedžiai, 12600 elnių,
40700 stirnų ir 23195 šernai. Panaudodami kanopinių žvėrių populiacijų minimalios gausos (G) didelėse teritorijose apskaičiavimo metodą,
priklausomai nuo sumedžiotų žvėrių skaičiaus (L), metinio realaus prieauglio (P) ir sąlyginio gausos kitimo (palyginus su praeitais metais: išliko
tiek pat, sumažėjo, padaugėjo), nustatėme (G=L⋅100/P), kad minimaliai
briedžių buvo 12000, elnių – 14000 ir šernų – 32000 (Mūsų girios, 1992,
Nr. 6-9). Ekologijos instituto mokslininkai 1988 m. dviejuose transektuose, kertančiuose Lietuvą iš rytų į vakarus, 2295 km ilgio juostoje, atliko stirnų, elnių ir briedžių apskaitą pagal žiemos išmatų krūveles. Jie
nustatė, kad Lietuvos miškuose tuomet gyveno ne 40,7, o 53-61 tūkst.
stirnų, arba 1,3-1,5 karto daugiau; elnių ne 12,6, o 20-23 tūkst., arba 1,61,8 karto daugiau ir briedžių ne 7,5, o 13-15 tūkst., arba 1,8-2 kartus
daugiau (Baleišis, Bluzma; Medžiotojas, 1989).
1990 m. atliktos inventorizacijos duomenimis, 1977–1990 m. elniniai
žvėrys valstybiniuose miškuose sunaikino 14,7 tūkst. ha miško želdinių
ir pažeidė, laupydami medžių kamienų žievę, 24,3 tūkst. ha medynų. Dėl
sunaikinimo grėsmės pušų želdinių plotas sumažėjo nuo 52 iki 24 proc.,
o eglių padidėjo nuo 42 iki 63 proc. Apie 33 tūkst. ha pušies augaviečių
buvo apželdinta jose blogiau augančia egle arba savaime atžėlė beržu.
Anuometinė Ministrų Taryba, atsižvelgdama į kanopinių žvėrių daromą žalą miškų bei žemės ūkiui, dar 1987 m. priėmė nutarimą „Dėl
priemonių medžioklės ūkiui geriau tvarkyti“, kuris buvo aprobuotas LKP
CK biure. Atmintina LKP CK pirmojo sekretoriaus P. Griškevičiaus, mėgusio medžioti briedžius Kuršių Nerijoje ir Aukštaitijos nacionaliniame
parke, rezoliucija ant Vyriausybės nutarimo projekto – „briedžių nema-
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žinti“. Šiuo nutarimu buvo nustatyti tokie leistini laikyti Lietuvos miškuose kontroliniai kanopinių žvėrių skaičiai: stirnų
– 50 tūkst., elnių – 10 tūkst., briedžių – 7 tūkst. ir šernų – 13,5
tūkst. Tokią leistiną laikyti kanopinių žvėrių gausą tuometinei
Ministrų Tarybai rekomendavo Ekologijos ir Miškų institutai.
Dabartinės oficialios apskaitos duomenimis, 2009 m. Lietuvos miškuose veisėsi 5827 briedžiai, 18978 elniai, 112091
stirna ir 50126 šernai. Lyginant su Ekologijos instituto 1988
m. atliktos apskaitos duomenimis, 2009 m. briedžių buvo
2-2,5 karto mažiau, elnių – beveik tiek pat, o stirnų – apie 2
kartus daugiau.
Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos
skyriaus duomenimis, 2009 m. valstybiniuose miškuose elniniai žvėrys, skabydami sodinukų ūglius, naujai pažeidė 2064
ha miško želdinių. Medynų, pažeistų laupant žievę, bendras
plotas buvo 4233 ha, o 2009 m. atsirado naujai pažeistų 410
ha. Tos pačios institucijos duomenimis, 1970 m. naujai pažeistų miško jaunuolynų (skabant sodinukų ūglius ir laupant medžių kamienų žievę) plotas valstybiniuose miškuose (tuomet
jų plotas buvo apie 1,5 karto didesnis) sudarė 4478 ha, o 1990
m. – 10 270 ha.
Kokios priežastys lėmė elninių žvėrių daromos miškų ūkiui
žalos sumažinimą?
Viena iš pagrindinių ir svarbiausių priežasčių – platus
miško apsaugos nuo žvėrių priemonių taikymas. 2007 m.
repelentais nuo sodinukų ūglių skabymo buvo apsaugota 12
775 ha, 2008 m. – 13 219 ha ir 2009 m. – 12 999 ha miško želdinių, t.y. daugiau, negu jų buvo naujai pažeidžiama per vienerius metus iki 1990 m. Repelentais apsaugant tik sodinukų
viršūninius ūglius, elniniams žvėrims paliekamos menturinės arba šoninės šakelės. Išlaidos miško želdiniams apsaugoti
repelentais dabar kasmet sudaro daugiau kaip 2 mln. litų. Be
to, labai brangiai kainuoja kietųjų lapuočių sodinukų apsauga plastmasiniais gaubtais ir želdinių aptvėrimas. 2009 m.
taip buvo apsaugota 403 ha želdinių. Bendros išlaidos miško
želdiniams nuo ūglių skabymo apsaugoti tais metais sudarė
apie 2,5 mln. Lt.
Didžiausią žalą skabant ūglius stirnos padaro spygliuočių želdiniams iki 3 metų, elniai – iki 5-erių, briedžiai – nuo
3-ejų iki 10-ies. Vėliau briedžiai, nebepasiekdami pušaičių
viršūnių, pradeda jas laužyti ir ilgametės jų apsaugos repelentais teigiami rezultatai kai kuriuose sklypuose neretai
tampa nuliniais. Tai vėl pastebima kai kurių šiaurės ir šiaurės rytų urėdijų miškuose. Briedžių gausą, sprendžiant iš jų
sumedžiojimo, numatoma ir toliau didinti. Medžioklės požiūriu tai suprantama, nes medėdžių briedžių nereikia papildomai maitinti, o mūsų gilesnės žiemos, priešingai negu
stirnoms ir elniams, jiems nebaisios.
Lietuviški repelentai G-1, G-2 ir G-3 (RST1088–89) spygliuočių želdiniams nuo ūglių skabymo apsaugoti centralizuotai pradėti gaminti 1983 m. Kauno miško chemijos ūkyje.
Pirmais metais buvo pagaminta 10 t, 1984–1989 m. kasmet
vidutiniškai – po 20 t. Lauko bandymuose jų efektyvumas
buvo nuo 91,4 iki 100 proc. Likvidavus Kauno miško chemi-

jos ūkį, repelentų gamyba atkurta tik 1996 m., kai repelentą
G-2 pradėjo gaminti Dubravos EMMU. 1996 m. pagaminta
28 t, 1997 m. – 40 t.
1995–1996 m. žiemą atlikti lietuviškų G-2 bei G-3, čekiško
„Morsuvin“ ir vokiško repelento „Weissteer“ efektyvumo palyginamieji bandymai. Tepamų repelentų efektyvumas buvo:
G-2 pušų želdiniams apsaugoti – 100 proc., „Morsuvin“ – 7491,1 proc., eglių atitinkamai – 50,9-83,5 proc. ir „Morsuvin“
– 74-91,1 proc. Purškiamų repelentų efektyvumas buvo: G-3
pušų želdiniams apsaugoti – 68,2-99,2 proc., „Weissteer“ –
50-96,5 proc., eglių – 0-44,2 proc. Lietuviškas repelentas G-2
efektyvumu prilygo čekiškam „Morsuvin“, tačiau buvo 12 kartų pigesnis, o G-3 buvo efektyvesnis už vokišką „Weissteer“ ir
tris kartus pigesnis (Miškininkystė, 1996, Nr. 2).
Naujų lietuviškų repelentų G-4 bei G-5 spygliuočių ir
lapuočių želdiniams nuo ūglių skabymo ir G-6 medžių kamienams nuo žievės laupymo apsaugoti (LST 1604) gamyba
Dubravos EMM urėdijoje pradėta 1998 m. Tais metais buvo
pagaminta 51 t repelentų. Vėliau kasmet buvo gaminama po
60-80 t. Repelentų G-4 ir G-5 efektyvumas pušų želdiniams
apsaugoti buvo 93,2-97,4 proc., G-5 ąžuolų želdiniams – 8598 proc., G-6 eglynams nuo žievės laupymo apsaugoti – 8598,5 proc. (Mūsų girios, 1999, Nr. 8).
2003–2004 m. žiemą buvo bandomi ketinamų įregistruoti
įvežimui vokiečių firmos Flügel Gm bH repelentai, lyginant jų
efektyvumą su lietuvišku G-4. Pagal efektyvumą eglių želdiniams nuo ūglių skabymo apsaugoti Gudžiūnų girininkijoje
bandyti repelentai išsidėstė taip: „Ha Te“ – 100 proc., G-4 – 97
proc., „Flügola-62“ – 87 proc., „Certosan“ – 85 proc. Lietuviškas repelentas G-4 efektyvumu nenusileido vokiškiems ir buvo
3-7,5 karto pigesnis (Mūsų girios, 2004, Nr. 5).
2004–2005 m. žiemą buvo išbandytas vokiečių kompanijos
Stähler International Gm bH/Co KG naujos kartos repelentas
„Cervacol extra“, naudoti paruošta homogeniška melsva pasta, fasuota polietileniniuose maišeliuose po 5 kg. Medelių viršūniniai ūgliai ja aptepami pirštine. Repelento efektyvumas
spygliuočių ir lapuočių sodinukams apsaugoti buvo 97 proc..
Repelentų G-4 ir „Cervacol extra“ efektyvumo palyginamieji
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bandymai tais pačiais metais atlikti Anciškių girininkijos aštuoniuose eglių želdinių sklypuose 20,8 ha. Repelento G-4 efektyvumas buvo 99,5-100 proc., „Cervacol extra“ – 99,5 proc. (Mūsų
girios, 2005, Nr. 6). Tūkstančio sodinukų viršūniniams ūgliams
apsaugoti vidutiniškai sunaudojama 6 kg repelento G-4, „Cervacol extra“ – 2 kg. Šių repelentų 1 kg kaina (be PVM) tuo metu
atitinkamai buvo 1,98 Lt ir 8,1 Lt, o tūkstančiui sodinukų apsaugoti 12 ir 16 Lt. Tačiau reikia pripažinti, kad repelento „Cervacol extra“ naudojimas daug patogesnis. Dabar šis repelentas
baigia išstumti iš rinkos lietuviškus repelentus, plačiai ir efektyviai naudotus apie 20 metų ir įdiegtus miškų ūkio praktikoje.
Lietuviškų repelentų pagrindu galėtų būti pagaminta į repelentą
„Cervacol extra“ panaši pasta, tačiau tam reikia papildomų tyrimų ir nemažų investicijų repelento gamybos moderniai technologinei linijai įrengti.
Medynų apsaugos nuo žievės laupymo klausimas neišspręstas. Žuvus uosynams, dabar pagrindiniu elnių ir briedžių
žievės laupymo objektu tapo eglynai, kuriuose medžių vidutinis skersmuo yra nuo 8 iki 18 cm. Giliomis žiemomis paskiruose eglynų sklypuose pažeidžiama nuo 10 iki 20 proc. visų
eglių (Mūsų girios, 2001, Nr. 8). Habil dr. R. Vasiliausko duomenimis (1989–1994 m.), dėl žievės laupymo geriausia priekelminė padarinė 4-6 m ilgio eglės kamieno dalis per 10-15 m.
virsta malkine, o žaizdų užgijimas puviniams plisti reikšmės
beveik neturi. Todėl eglynų su užgijusiomis platesnėmis kaip
5 cm medžių kamienų žaizdomis priskyrimas prie sveikų yra
nepagrįstas.
Medynams nuo žievės laupymo apsaugoti 1995–1996 m.
žiemą Anciškių girininkijoje buvo išbandytas vokiškas repelentas „FS-Garant-60“. Juo 1 ha apsaugoma nuo 500 iki 1000
geriausių medžių. 1000-iui medžių apsaugoti, aptepant jų kamienus, sunaudojama 300 kg repelento, kuris tuo metu kainavo 9168 Lt (30,56 Lt/kg). Repelento efektyvumas eglynuose buvo 100 proc. 1997–1998 m. žiemą eglynams nuo žievės
laupymo apsaugoti ten pat išbandytas lietuviškas repelentas
G-6. 1000-iui medžių sunaudota 300-400 kg repelento, kuris
kainavo 933-1244 Lt (3,1 Lt/kg), t.y. buvo 10 kartų pigesnis
už vokišką. Jo efektyvumas – 85-98,5 proc. Anksčiau jis buvo
išbandytas Šunskų girininkijoje uosynams apsaugoti (efektyvumas 99 proc.). Per 1 val. aptepama tik 15-20 iki 2 m aukščio
medžių kamienų. Vėliau, negaunant pušies dervos, repelentas
Antano Truskausko PĮ

Felis

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!

medžioklė

Kai kurias mūsų medžioklių
programas rasite:
www.hunting-world.com
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G-6 nebuvo gaminamas. Dėl didelių lėšų bei darbo sąnaudų
medynų (uosynų, ąžuolynų ir eglynų) apsaugos nuo žievės
laupymo, panaudojant repelentus, klausimas neišspręstas.
Ši problema kasmet bus vis aštresnė, nes esant minimaliam
populiacijų naudojimui elnių gausa neužilgo peržengs 20, o
briedžių – 10 tūkst. Medynus, kuriems gresia žievės laupymas,
matyt, teks aptverti tvoromis. Tačiau nedidelė ąžuolų, uosių ir
eglių priemaiša ar paskiri medžiai kitų rūšių medynuose liks
neapsaugoti.
Šalia tiesioginių miško apsaugos nuo žvėrių priemonių
antra ne mažiau svarbi priežastis, lėmusi miškų ūkiui daromos žalos sumažinimą, yra miškų mitybinės talpos elniniams
žvėrims padidinimas. 1999–2008 m. valstybiniuose miškuose
pagrindinio naudojimo plynais kirtimais kasmet vidutiniškai
buvo kertama apie 10 tūkst. ha, o per dešimtmetį – 100 tūkst.
ha medynų (Lietuvos miškų ūkio statistika, 1999–2009). Apie
privačiuose miškuose plynai iškirstų medynų plotą duomenų
pamečiui nėra (pateikiamas tik iškirstos medienos tūris). Tačiau galima manyti, kad šie kirtimai kasmet sudarė ne mažiau
kaip 3 tūkst. ha, o per dešimtmetį – 30 tūkst. ha. Nemaža dalis
kirtaviečių paliekamos atželti savaime. Lapuočių sąžalynų produktyvumas plynose kirtavietėse, praėjus 2-4 metams po kirtimo, mišriuose eglių – lapuočių ir lapuočių miškuose su eglėmis
vidutiniškai sudaro apie 60 kg/ha medelių bei krūmų ūglių ir
toks išsilaiko iki 7-8 metų. Plyni kirtimai šiuose miškuose ženkliai pagausino medelių bei krūmų ūglių išteklius žiemos ganyklose. Pagausėjo pušų ir drebulių jaunuolynų, kaip briedžių
ir elnių žiemos ganyklų. 1999 m. iki 10 m. pušų jaunuolynai
sudarė 22 422 ha, iki 20 m. – 36 388 ha, drebulių – 3615 ha ir
2705 ha. 2008 m. šie rodikliai atitinkamai buvo: pušų – 28 107
ha bei 21 409 ha ir drebulių – 14 792 ha bei 9280 ha (Lietuvos
miškų ūkio statistika, 1999–2009). Pušų ir drebulių jaunuolynai yra briedžių (iki 15 m.), o drebulių (iki 10-12 m.) – elnių
žiemos ganyklos. Tarpinio naudojimo kirtimai valstybiniuose
miškuose 1999–2008 m. kasmet vidutiniškai buvo vykdomi 23
700 ha, iš jų ugdomieji – 12 500 ha, retinimai – 5200 ha ir einamieji – 6000 ha. Šie kirtimai taip pat pagausino medelių bei
krūmų ūglių išteklius žiemos ganyklose, be to, teikė elniniams
žvėrims daug kirtimo atliekų, ypač drebulių.
Yra ir subjektyvių priežasčių, kodėl miškams elninių žvėrių daroma žala nebeakcentuojama. Esant elninių žvėrių, ypač
briedžių, tolimesnio gausinimo politikai, eiliniai miškininkai,
nustumti nuo medžioklės tvarkymo, šios problemos nebekelia,
nors kai kur ji jau darosi aštri.
Oficialios apskaitos duomenimis, 2009 m. Lietuvos miškuose veisėsi apie 5,8 tūkst. briedžių, 19 tūkst. elnių, 112 tūkst.
stirnų ir 50 tūkst. šernų. Iš bendro 2,1 mln. miško žemių ploto
pagal konkrečių miško masyvų plotą ir juose žiemojusių žvėrių skaičių nustatyta, kad briedžiams ir elniams tinkamų žiemoti tų pačių miškų plotas maksimaliai sudaro iki 1,4 mln. ha,
stirnoms – 1,8 mln. ha, šernams – 1,5 mln. ha (Girios, 1982,
Nr. 12; 1988, Nr. 1). Dabar vidutinis briedžių tankis 1000 ha
šių miškų yra 4, elnių – 14, stirnų – 62 ir šernų – 33. Pagal
perskaičiavimo ekvivalentus (1 briedis ≈ 3 elniams; 1 elnias =
4 stirnoms) 1000 ha miško vidutiniškai tenka 41 sąlyginis elnias. Tai atitinka I medžioklės plotų bonitetą ir ekologinį elnių
tankį – 21-25 (Padaiga, 1996) – 40/1000 ha (Pėtelis, Brazaitis,
2003). Ūkiškai leistinas tankis šio boniteto plotuose – 10-20
elnių 1000-yje ha. Tačiau visos Lietuvos teritorija negali būti
priskirta I medžioklės plotų bonitetui, kai vidutiniškai jis yra

III (ūkiškai leistinas elnių tankis 10-15, o ekologinis 16-20
1000-yje ha). Elniams ir stirnoms pagrindinius žiemos pašarus teikiančių medelių ir krūmų ūgliai, esant tankiui apie 40
sąlyginių elnių 1000-yje ha, sunaudojami taip (Girios, 1979,
Nr. 11): mišriuose eglių – lapuočių miškuose, esant sąlyginių
elnių tankiui 48/1000 ha, drebulių – 75 proc., ąžuolų – 85
proc., šermukšnių – 37 proc. ir šaltekšnių – 77 proc.; lapuočių
miškuose su eglėmis, esant sąlyginių elnių tankiui 37-39/1000
ha, uosių – 70-80 proc., ąžuolų – 0 (praradę pašarinę vertę),
drebulių – 80 proc. ir ievų – 52 proc.
Pagrindiniai briedžių žiemos pašarai šiuose miškuose yra
drebulė, karklai ir pušis.
Siekiant išlaikyti ekologinę pusiausvyrą tarp miško augalijos
ir elninių žvėrių, nustatyta, kad esant ūkiškai leistinam šių žvėrių
tankiui, lapuočių medelių ir krūmų ūglių sunaudojimas žiemos
ganyklose neturi būti didesnis kaip 40 proc., o ekologiniam –
50 proc., spygliuočių atitinkamai 20 ir 30 proc. (Padaiga, 1984).
Paskutiniųjų tyrimų duomenimis, miško augalijos ir gyvūnijos
pusiausvyros floristiniai indeksai yra tokie: 27 proc. – pašarų
sunaudojimas neviršija ganyklų talpos; 27-37 proc. – optimalus;
37-50 proc. – pusiausvyra pažeista, bet gali atsistatyti; daugiau
kaip 50 proc. – ilgalaikiai negrįžtami pokyčiai ir pašarus teikiančios miško augalijos nykimas (Guilbert, 1995).
Esant dabartiniam ir toliau didėjant sąlyginių elnių tankiui,
vėl gresia ekologinės pusiausvyros tarp miško augalijos ir gyvūnijos suardymas, žalos miškų ūkiui padidėjimas, ypač elniams
ir briedžiams laupant medžių kamienų žievę, žiemos ganyklų
nualinimas ir stirnų bei elnių gaišimas gilesnėmis žiemomis.
Nuo elninių žvėrių tankio priklauso ir jų metinis prieauglis. Didėjant tankiui, prieauglis mažėja. Mišriuose eglių – lapuočių ir lapuočių su eglėmis miškuose didžiausias briedžių
prieauglis (26 proc.) esti tuomet, kai jų tankis atitinkamai yra
3-4 ir 5-6/1000 ha, o lyčių santykis 1:1,2 (Padaiga, 1990). Pušynuose su eglėmis ir eglių – lapuočių miškuose, esant elnių
tankiui 10/1000 ha, lyčių santykiui 1:1 ir po gilių žiemų pirmamečių jauniklių esti 25-30 proc., o esant tankiui 40/1000
ha – tik 15-20 proc. Esant tankiui 10/1000 ha ir lyčių santykiui
1:2, pirmamečių jauniklių išlieka 20 proc., o tankiui 40/1000
ha ir lyčių santykiui 1:2 – 10 proc. Esant lengvų žiemų ciklui,

elnių pirmamečių jauniklių skaičius, priklausomai nuo tankio,
skiriasi nedaug ir priklauso nuo lyčių santykio (25-30 proc.)
(Padaiga, 1996). Didžiausias stirnų pirmamečių jauniklių
skaičius (24-26), baigiantis lengvoms žiemoms, yra esant tankiui 40/1000 ha (Padaiga, 1984).
Sprendžiant iš sumedžiojimo, elninių žvėrių gausa toliau
yra didinama. Pvz., 2008–2009 m. medžioklės sezone iš beveik
6000 briedžių sumedžiota tik 112 (2 proc.), esant metiniam
realiam prieaugliui 24 proc. (1440 žvėrių). Iš beveik 19000
elnių sumedžiota tik 1158 (6 proc.), esant metiniam realiam
prieaugliui – 20-25 proc. (3800-4750 žvėrių). Iš 112000 stirnų
sumedžiota beveik 19000 (17 proc.), esant metiniam realiam
prieaugliui 20 proc. (22400 žvėrių). Iš 50 000 šernų sumedžiota beveik 36 000 (72 proc.), esant ne mažesniam kaip 70 proc.
metiniam realiam prieaugliui. Su teritorijos talpa nesubalansuotą kanopinių žvėrių kaimenę kontroliuos gilesnės žiemos.
Po jų stirnų (1969–1970 m. žiema) ir elnių (1986–1987 m.
žiema) gausa sumažėja iki dviejų kartų (Girios, 1970, Nr. 8;
1987, Nr. 1). Tokio gausos sumažėjimo negalima vertinti vien
tik kaip natūralią atranką. Skirtumą tarp žiemos ganyklų teritorijos mitybinės talpos ir stirnų bei elnių gausos likviduoja
pati gamta.
Didėjant elninių žvėrių gausai ir tankiui, mažės miško apsaugos priemonių efektyvumas, didės jų daromi miškų ūkiui
nuostoliai bei išlaidos miško želdiniams ir medynams apsaugoti. Tačiau ne visos miškų urėdijos ir ne visose savivaldybėse
gauna reikiamas finansines išmokas įgyvendinti prevencijos
priemonėms nuo žvėrių daromos žalos. Šioms priemonėms
finansuoti Medžioklės įstatymas (2002 m.) numato skirti ne
mažiau kaip 70 proc. lėšų, surinktų iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (6.3 str.). Iš išleidžiamų 2,5
mln. Lt šioms priemonėms (želdinių apdorojimas repelentais,
aptvėrimas tvoromis, ąžuoliukų ir kitų medžių apsauga individualiais gaubtais ir kt.) įgyvendinti, urėdijos panaudoja dalį
lėšų, gautų už parduotą medieną.
Straipsnyje iškelti klausimai reikalauja sprendimo, kad vėl
nepasikartotų skaudžios 1970–1990 m. pamokos.
Prof. habil. dr. Vytautas Padaiga

Vielos tinklai

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba

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

Drambliai Kriugerio nacionaliniame parke

(Tęsinys, pradžia – 1 nr.)

K

riugerio nacionalinis parkas yra vienas didžiausių ir gražiausių bei geriausiai sutvarkytų Afrikoje. Parkas apima
teritoriją, kaip trečdalis Lietuvos teritorijos. Geriausias šio
parko lankymo laikas – sausas žiemos sezonas (liepa – rugpjūtis). Šiuo laiku mažiausias pavojus susirgti maliarija, žvėrys labiau susitelkę prie vandens telkinių.
Šiame parke didžiausia tikimybė pamatyti Afrikos „Didijį
penketą“ – liūtą, dramblį, leopardą, raganosį ir buivolą – bei kitus gyvūnus: žirafą, krokodilą, begemotą, karpuotį, apie 10 antilopių rūšių, keletą beždžionių rūšių, afrikinį erelį (baltagalvį),
gyvatę juodąją mambą ir kitus. Iš viso parke aptiktos 147 žinduolių rūšys (daugiau negu bet kurioje kitoje saugomoje teritorijoje

laisvą minutę

Atodangos kalnuose (PAR)
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Afrikoje), pastebėtos 517 paukščių
rūšys, 253 iš jų perinčios. 2009 m.
buvo 27 tūkst. buivolų, apie 9 tūkst.
baltųjų ir 350 juodųjų raganosių,
18 tūkst. zebrų, 11 tūkst. dramblių,
3 tūkst. begemotų, 1,5 tūkst. liūtų,
1 tūkst. leopardų, 2 tūkst. hienų,
net 90 tūkst. impalų ir daug kitų
antilopių.
Parke auga 336 savitos medžių
ir krūmų rūšys, yra archeologinių iš
akmens amžiaus paveldo objektų.
Kriugerio nacionaliniame parke praleidome dvi paras. Dalyvavome iki šiol nepatirtame naktiniame safari džipais su prožektoriais. Tikėjomės pamatyti aktyvaus
naktinio gyvenimo žvėris, ypač
leopardą. Pamatėme kai kurių žvėrių savitą elgseną naktį (miegantys
babuinai stačių uolų įdubimuose,
medžiojantys liūtai, saugantys savo
kaimenę buivolai ir kt.). Dienos
metu dalyvavome safari džipais
anksti ryte ir vidurdienį. Be gausybės dramblių, buivolų, zebrų, įvairių rūšių antilopių (impalos, kudu,
sable, stenbak, gnu ir kt.), pirmą
kartą pamatėme dvi hienas, iš kelių
metrų atstumo raganosius, prie pat
greitkelio ramiai miegančius liūtus,
gėlųjų vandenų vėžlį, visą žirafų
sueigą ir kt.
Paskutinę kelionės dieną važiavome į Johanesburgą skrydžiui
į Londoną. Pakeliui matėme labiau
sukultūrintą Pietų Afrikos Respublikos kraštą: dirbamus laukus
(daug kur deginama žolė), sodus,
gyvenvietes, plantacinius ir natūralius miškus, pramonės objektus.
Edvardas Riešas
Jonas Grigaliūnas

Parke kas 5-eri metai deginama žolė, kad greičiau ataugtų

Patarimai norintiems keliauti į Afriką
Valiuta: visose trijose valstybėse keičiami arba tiesiogiai naudojami USD.
Tinkamas laikas vykti: žiema ir pavasaris, t.y. liepa – rugsėjis.
Maistas: kelionės pradžiai, ypač nuvykus anksčiau, patartina turėti sauso negendančio maisto.
Ką pasiimti, patars kelionę organizuojanti firma (pvz., foto techniką su teleobjektyvu fokusu 300 mm, diržą smulkmenoms ir pinigams, vaistus, visus dokumentus ir jų kopijas, nedidelį lagaminą,

suvyniojamą kilimėlį, juodus akinius nuo
saulės, plačiabrylę skrybėlę, repelentų
nuo vabzdžių.
Kalba: visose trijose valstybėse kalbama angliškai ir vadovas – taip pat.
Suvenyrai labai įvairūs ir pigūs, ypač
Zimbabvėje, tik reikia įkyriai derėtis.
Arbatpinigiai duodami už patarnavimus aerouostuose, išvykose, kelionės
vadovams.
Kelionės organizavimas. Firma „Go
Afrika“ gali pasirūpinti viskuo: bilietais,
draudimu, vizomis ir kitkuo.

Miestai ir gyvenvietės daugiausia išsidėstę pakelėse ir paupiuose

Negriukių šokis

Jono Grigaliūno nuotraukos

Buivolai (KNP)

Jonas Naujalis

1959 06 24 – 2011 03 27

Paskutinįjį kovo savaitgalį netekome iš Druskininkų krašto kilusio 1982 m. LŽŪA laidos
miškininko Jono Naujalio, kurio gyvenimą
pusiaukelėje nutraukė lemtinga autoavarija
vieškelyje Vilnius – Druskininkai.
Vilniuje, Santariškių ligoninėje po širdies
operacijos aplankęs sveikstančią žmonos
Onutės mamą, Jonas su šeima kovo 27-osios
vakare automobiliu grįžo namo į Druskininkus.
Trakų rajone, netoli Pirčiupių, išvažiavęs į priešingą eismo juostą, kitas automobilis kaktomuša trenkėsi į druskininkiečių mašiną. Avarijos
metu žuvo 51-erių J. Naujalis ir jo žmonos teta.
Jono žmona Onutė buvo traumuota.
Velionis buvo kilęs iš tremtinių šeimos, tačiau gimė jau Lietuvoje, Varėnos rajono Girežerio kaime. Baigęs Druskininkų 1-ąją vidurinę

Romualdas
Saliamonavičius

laisvą minutę

1954 04 19 – 2011 04 07
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Balandžio 8-ąją su giliu liūdesiu palydėjome į
paskutinę kelionę buvusį ilgametį Šiaulių miškų urėdijos darbuotoją Romualdą Saliamonavičių, dirbusį mūsų kolektyve nuo 1976 m.
Vaikystėje Romualdui buvo lemta patirti
tremtinio dalią – gimė 1954 m. tremtinių Elenos
ir Romualdo Saliamonavičių šeimoje Sibire, Irkutsko srityje. 1959 m. šeimai grįžus į Lietuvą,
Romualdas mokėsi Bulavėnų pradinėje, Žalpių
aštuonmetėje ir Pakražančio vidurinėje mokykloje. Kadangi beveik visa jų šeima buvo susieta su
miškais, Romualdas nedvejodamas 1971 m. išvažiavo į LŽŪA studijuoti miškininkystės. Baigęs
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mokyklą, studijavo miškininkystę LŽŪA. Baigęs
studijas, susidomėjo miškų sakinimu – 19821992 m. dirbo Vilniaus miško chemijos ūkyje.
Apie 10 metų rūpinosi Druskininkų pušynų sakinimu, dirbdamas Druskininkų miško chemijos
ruožo Druskininkų meistrijos meistru. 1992-1993
m. paskirtas Merkinės miško chemijos ruožo viršininku. Mažėjant miško sakinimo produkcijos
paklausai rinkoje, Jonas išgyveno dėl šio miško
naudojimo nuosmukio, ieškojo alternatyvių verslų išlaikyti valstybinę įmonę. Likvidavus miško
chemijos ūkį, jis įdarbintas Alytaus miškų urėdijoje, bet čia buvo kita darbų specifika, jautėsi nelabai reikalingas. Todėl, kaip ir dauguma miško
sakintojų, vėliau vertėsi individualia veikla, buvo
išvykęs dirbti į Norvegiją. Su žmona išaugino dukrą ir sūnų, kurio studijoms reikėjo paramos.
Velionį prisimename kaip nuoširdų, linkusį
bendrauti, padėti kitiems bendramokslį, mėgusį muziką – studijų metais jis vedė diskotekas
LŽŪA, buvo kompanijų siela.
Dirbdamas gamyboje, Jonas taip pat išliko
draugiškas, nuoširdus žmogus, mėgo naujoves – pušų sakų išeigai padidinti naudojo stimuliatorius, rūpinosi darbuotojų darbo sąlygų
gerinimu: miškuose sakintojams buvo įrengtos
laikinos poilsiavietės, atgabenti poilsio nameliai.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio
žmonai, dukrai ir sūnui bei artimiesiems.
Buvę bendramoksliai, bendradarbiai

1976 m. Miškų ūkio fakultetą, gavo paskyrimą į
tuometinį Šiaulių miško pramonės ūkį, kur įvairiose
pareigose dirbo 30 metų.
Pradėjęs miškininkystės kelią Verbūnų girininkijoje vyresniuoju techniku, 1977-1988 m.
Romualdas dirbo Lukšių, 1988-1991 m. – Šiaulių girininkijos girininku. Girininkaujant, be įprastinių miško darbų jam teko rūpintis Švendrės,
kitų miškų sausinimu, miško kelių, kultūrinių
pievų įrengimu.
Paskirtas 1991 m. Šiaulių miškų urėdijos
medžioklės baro viršininku, rūpinosi tauriųjų
elnių, kitų žvėrių kaimenių gausos reguliavimu,
profesionaliosios medžioklės organizavimu užsienio ir Lietuvos medžiotojams.
Laisvalaikiu Romualdas ir pats mėgo medžioti, keliauti. Jį pažinojome kaip draugišką,
nuoširdų bendradarbį, visada savo nuomonę
turintį žmogų, savitą asmenybę.
Nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
Šiaulių miškų urėdijos darbuotojai

Mirus Mamai, nuoširdžią užuojautą
ir palaikymą reiškiame miškų urėdui
Zeniui Želioniui –
Veisiejų miškų urėdijos kolektyvas

JMB darbų paroda –

„Girios aide“

Druskininkų miškų urėdijos Miško muziejuje –
mokymo ir informacijos centre „Girios aidas“
vyksta jaunųjų miško bičiulių ir kitų gamtą
mylinčių vaikų darbų konkursinės parodos
„Liepsna – miško priešas“ ir „Saugokime
miškus“. Visą balandžio mėnesį vyksiančiose
parodose eksponuojama apie du šimtus geriausių darbelių: piešinių, plakatų, kompozicijų
iš natūralių medžiagų, kuriuos atsiuntė JMB
būrelių nariai, kiti moksleiviai ir net darželinukai, vietose dalyvavę ir nugalėję paskelbtuose
konkursuose.
Respublikinio konkurso rezultatai bus susumuoti po parodos uždarymo, o nugalėtojai
bus apdovanoti kelialapiais į vasaros jaunųjų
miško bičiulių stovyklas. Geriausius darbus
atrinks žiuri, į kurios sudėtį įeina: dailininkas Andrius Mosiejus, Miškų departamento
atstovė Anžela Graževič, JMBS Rėmimo
tarybos pirmininkas Petras Kanapienis, jo
pavaduotoja Eglė Mankevičienė, Druskininkų miškų urėdas Zenonas Naujokas, ryšių
su visuomene specialistas Antanas Lankelis,
JMBS veiklos vykdytoja Jūratė Morkvėnaitė – Paulauskienė. Parodos atidarymo metu
savo vertinimus raštu pateikė ir moksleivių
atstovai.
Parodą organizavo LMS Jaunųjų miško
bičiulių sambūris, Druskininkų miškų urėdija
ir Generalinė miškų urėdija, rėmėjas – Aplinkos ministerija.

Jūratė Rečiūnienė

Loreta Skirbutienė.

Potvynis

Prabudimas

Miškasodis

Naujakurystė

Žaluma

Miško derlius
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Sveikiname gimusius
Druidų horoskopas:

kaštonas

gegužės15 – gegužės 24, lapkričio 12 –
lapkričio 21
Kaštonai labai gražūs, bet nesistengia nustebinti savo
patrauklumu. Jiems reikia erdvės. Jie pilni jėgos ir gyvybės. Gimusių po kaštono ženklu bruožai: pastabumas,
organizuotumas, realizmas, įžvalgumas, tiesos siekimas.
Jiems reikia paprastumo. Jie sunkiai sukalbami, nepritaria bet kokioms taktinėms, diplomatinėms gudrybėms. Moka būti apdairūs ir toliaregiški, todėl paprastai
neturi materialinių problemų. Gabūs, greiti ir tikslūs, bet
linkę į svajojimą ir filosofinius apmąstymus.
Jie reikalauja daug meilės, bet patys gali iš tikrųjų
mylėti tik vieną kartą ir todėl jiems sunku surasti laimę.
Meilės troškimas ir kartu baimė, kad jų gali nepamilti,
sukelia baimę pripažinti savo jausmus, o tai komplikuoja
santykius su partneriu, pražudo net didžiausią meilę.
Po šiuo ženklu gimė Volteras, Sokratas, D. Neru,
A. Sacharovas, M. Pliseckaja, O. Balzakas, O. Rodenas,
K. Mone, A. Diureris, R. Vagneris, Ž. Gabenas, Š. Aznavuras.
Tarp miesto šnibždėjimo, tavo vilčių,
Tarp mano minčių nuodėmingų,
Dangaus plyšyje virš gatvelių siaurų,
Baltų kojų žvakės išlindo...
Ir šoka erdvėj tarp raudonų stogų
Baltų kojų baltos merginos.
Baltam balete vėl tave aš regiu –
Vėl gatvės kaštonas pražydo...
Tarp seno kaštono randuotų šakų
Pliseckajos tobulos rankos –
Bet sau atsakyti lig šiol nedrįstu,
Ko šoka kaštonas po langu...
Ant kumščio parimęs Rodeno žmogus –
Vėl laišką rašau tavo vėjui...
Vėl laišką rašau ir... išsiųst nedrįstu,
Nors gauti seniai jį turėjai...
Kai žvelgia kaštonas bemiegėm akim
Per lyjantį rudenio langą,
Tada suprantu, kad tikiu tik tavim,
Ir laukiu pavasario auštant...
Raudonžiedis kaštonas. vytauto ribikausko nuotrauka

Prosta Sporinni

Su 30-uoju gimtadieniu
Gegužės 9 d. šią sukaktį pažymintį Vilniaus
RAAD Ukmergės rajono agentūros vyriausiąjį specialistą Renatą Kolką, 17 d. –
Kaišiadorių miškų urėdijos Pravieniškių gi
rininkijos eigulį Aurimą Šlapiką, 20 d. –
Trakų miškų urėdijos Ropėjų girininkijos
eigulį Audrių Jurkevičių.
Su 40-uoju gimtadieniu
Gegužės 4 d. šią sukaktį pažymintį Šakių
miškų urėdijos Šilagirio girininkijos eigulį
Gintą Čekauską, 5 d. – Mažeikių miškų
urėdijos Kapėnų girininkijos eigulį Rimvydą Jeraminą, 9 d. – Marijampolės miškų
urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inži
nierių Ramūną Mažėtį, 11 d. – Biržų miš
kų urėdijos Pasvalio girininkijos girininką
Giedrių Varną, 13 d. – Kretingos miškų
urėdijos miško kirtimo mašinos operatorių
Ričardą Beržonską, 19 d. – Panevėžio
miškų urėdijos medžioklės plotų prižiūrėtoją Valdą Ignatavičių, 23 d. – Kupiškio
miškų urėdijos urėdą Dainių Stonkų,
24 d. – Utenos miškų urėdijos Utenos gi
rininkijos girininko pavaduotoją Gintarą
Venclovą, 26 d. – Švenčionėlių miškų
urėdijos Švenčionių girininkijos miško
pjovėją Petrą BogdanOvičių, Mari
jampolės miškų urėdijos medienos ruo
šos, prekybos ir techninio padalinio sargą
Arūną Vaitkevičių, 27 d. – Pakruojo
miškų urėdijos Klovainių girininkijos giri
ninką Kęstutį Obakevičių, Vilniaus miš
kų urėdijos Migūnų girininkijos girininką
Franc Jakubovskij.
Su 50-uoju gimtadieniu
Gegužės 1 d. šią sukaktį pažymintį Tau
ragės miškų urėdijos Šilinės girininki
jos miško darbininką Vytautą Beržinį,
4 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto
vyresnįjį taksatorių Gintautą Dabkų,
14 d. – Kauno miškų ir aplinkos inžineri
jos kolegijos bendrabučio valytoją Jolitą
Pliūrienę, 16 d. – Alytaus miškų urėdijos
medelyno darbininkę Vidą Džervienę,
19 d. – Druskininkų miškų urėdijos Kabelių girininkijos girininką Marijoną Sinkevičių, buvusį Alytaus miškų urėdijos
vyriausiąjį miškininką Sigitą Kvedarą,
23 d. – Valstybinio miškotvarkos instituto
direktoriaus pavaduotoją Šarūną Bėčių,
Tauragės miškų urėdijos buhalterę-kasininkę Laimą Bielskienę, 26 d. – Nemen
činės miškų urėdijos buhalterę Galiną
Malofejevą, 27 d. – Tauragės miškų
urėdijos vairuotoją Sigitą Bielskį, 28 d. –
Prienų miškų urėdijos Prienų girininkijos

gegužę

miško darbininką Algį Vaitkevičių, Pakruojo miškų urėdijos medienos ruošos,
prekybos ir techninio padalinio pagalbinį
darbininką Sigitą Bareiką, 29 d. – Prienų
miškų urėdijos mechaniką Aleksandrą
Rajecką, Nemenčinės miškų urėdijos
Sužionių girininkijos eigulį Tadeuš BogdAnovič.
Su 60-uoju gimtadieniu
Gegužės 1 d. šią sukaktį pažyminčią Kre
tingos miškų urėdijos miško želdinimo ir
apsaugos inžinierę Danutę Songailaitę, 2 d. – Joniškio miškų urėdijos Joniškio
girininkijos eigulį Stanislovą Kuprį,
8 d. – Tauragės miškų urėdijos medienos
ruošos, prekybos ir techninio padalinio
tekintoją Alfonsą Genį, 12 d. – Kupiškio miškų urėdijos Skapiškio girininkijos
eigulį Levoną Naujiką, 23 d. – Trakų
miškų urėdijos urėdą Vygantą Mierkį,
28 d. – Pakruojo miškų urėdijos Sukmedžio girininkijos girininko pavaduotoją
Eleną Gapšienę.
Gegužės 25 d. sukaks 65-eri Rokiškio miškų
urėdijos urėdui Rimantui Kapušinskui.
Su 70-uoju gimtadieniu
Gegužės 7 d. šią sukaktį pažymintį buvusį
ilgametį Alytaus miškų urėdijos darbuotoją Algimantą Kamičaitį, 16 d. – buvusį
ilgametį Marijampolės miškų urėdijos Varnabūdės girininkijos eigulį Vincą kamičaitį, 28 d. – buvusį Generalinės miškų
urėdijos darbuotoją Vytautą Kuodzevičių, buvusią ilgametę Zarasų miškų
urėdijos Degučių girininkijos girininkę JOANĄ Nijolę Tomkienę.
Su 80-uoju gimtadieniu
Gegužės 1 d. šią sukaktį pažymintį buvusį
ilgametį Rokiškio miškų urėdijos medely
no viršininką Antaną Sirvydį, 9 d. – il
gametį buvusios Miškų ūkio ministerijos
darbuotoją Vincą Červoką, 11 d. – buvusį ilgametį Marijampolės miškų urėdijos
Sasnavos girininkijos eigulį Zigmą Jusą.
Gegužės 14 d. sukanka 85-eri buvusiam
ilgamečiam Kauno miškų urėdijos vairuotojui Povilui Eitmančiui, 16 d. – ilgamečiam buvusios Miškų ūkio ministerijos darbuotojui Stasiui Bartaševičiui,
28 d. – buvusiam ilgamečiam Valstybinio
miškotvarkos instituto darbuotojui Stasiui Atkočiui.

